
STUDI KEAMANAN PANGAN SAYUR LALAPAN  DI KOTA MALANG

(KAJIAN RESIDU PESTISIDA, KOLIFORM DAN TOTAL MIKROBA)

SKRIPSI

LIDYA INDAH LINAWATI

0611012001

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2009



STUDI KEAMANAN PANGAN SAYUR LALAPAN  DI KOTA MALANG

(KAJIAN RESIDU PESTISIDA, KOLIFORM DAN TOTAL MIKROBA)

Oleh:

LIDYA INDAH LINAWATI
0611012001

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh 
Gelar Sarjana Teknologi Pertanian

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2009



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha penyayang 

atas segala rahmat dan hidayahNya, hingga penyusun dapat menyelesaikan 

Skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul “ Studi Keamanan Pangan Sayur Lalapan di Kota 

Malang (Kajian Residu Pestisida, Koliform dan Total Mikroba)”. Penyusunan 

skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknologi 

Pertanian.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Ibu dan Bapakku tercinta,  untuk segala kasih sayang,  cinta,  do’a,  

pengorbanan, dukungan materiil dan spiritual.

2. Ibu Erni Sofia Murtini, S.TP, MP dan Ibu Ella Saparianti, S.TP, MP, dosen 

pembimbing terbaikku yang selama ini selalu memberikan bimbingan, 

arahan, ilmu dan pengetahuan kepada penyusun.

3. Dr. Teti Estiasih, S.TP, MP dan Dr. Ir. Elok Zubaidah, MP, selaku dosen 

penguji atas segala saran dan masukannya.

4. Dr.  Ir .  Elok Zubaidah,  MP, selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil 

Petanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya.

5. Dr. Ir. Toto Himawan, SU, selaku Ketua Laboratorium Toksikologi, 

Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas 

Brawijaya, atas arahan, ilmu dan pengetahuan kepada penyusun.

6. Pak Tomo dan Pak Wiwit, selaku Laboran Laboratorium Toksikologi, 

Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas 

Brawijaya, atas segala arahan, ilmu dan bantuannya.

7. Mba’ Fitri, mba’ Lulu, mba’ Isti, mas Yudho, mas Agus, Pak Kum, atas 

segala arahan, bantuan, kritik dan sarannya.

8. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu terselesaikannya penyusunan 

skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu.



Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman 

penyusun mengaharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi ini. 

Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penyusun maupun semua pihak yang membutuhkan.

Malang,     Februari 2009

Penyusun



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 2 Juli 

1984 dari ayah yang bernama Moh. Yurianto Sadjuri dan ibu 

Sri Dati merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di 

SDN Rejoagung III pada tahun 1997, kemudian melanjutkan 

k e  S e k o l a h  L a n j u t a n  T i n g k a t  P e r t a m a  d i  S L P T N  I  

Tulungagung dengan tahun kelulusan 2000 dan menyelesaikan Sekolah 

Menengah Umum di SMUN I Boyolangu Kebakkramat pada tahun 2003. Pada 

tahun yang sama penulis tercatat sebagai mahasiswa Diploma III Supervisor 

Jaminan Mutu pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian 

Bogor dan lulus pada tahun 2006 dengan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“ Mempelajari Efektivitas Sistem Traceability Pada Divisi Udang PT. kelola Mina 

Laut Gresik-Jawa Timur”.

Pada tahun 2006 penulis melanjutkan ke jenjang Strata I ke Universitas 

Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian dan 

lulus pada tahun 2009 dengan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Studi 

Keamanan Pangan Sayur Lalapan di Kota Malang (Kajian Residu Pestisida, 

Koliform dan Total Mikroba)”.



Lidya Indah Linawati. 0611012001. Studi Keamanan Pangan Sayur Lalapan 
Di Kota Malang (Kajian Residu Pestisida, Koliform dan Total Mikroba) . 
SKRIPSI
Pembimbing : 1. Erni Sofia Murtini, S.TP, MP

2. Ella Saparianti, S.TP, MP

R I N G K A S A N

Gerakan  “ B a c k  t o  N a t u r e ” t e rbuk t i  dengan  adanya  perubahan  po la  konsumsi  

masyaraka t  yang  l eb ih  banyak  mengkonsumsi  sayur-sayuran  segar  yang  b iasa  d i sebu t  
sebagai “lalap”. Lalapan mentah mengandung unsur gizi  lebih banyak dibanding dengan 

sayuran matang. Namun,  merupakan salah satu sumber utama penyakit  pencernaan yang 
t e rka i t  dengan  cemaran  mik rob io log i  dan  k imia .  Tu juan  pene l i t i an  i n i  ada l ah  un tuk  

m e n g e t a h u i  t i n g k a t  k e a m a n a n  s a y u r  l a l a p a n  y a n g  b e r e d a r  d i  K o t a  M a l a n g  m e l i p u t i  

kandungan residu pestisida, koliform dan total mikroba.
Penelitian deskriptif ini terdiri dari survei dan analisa laboratorium. Sampel sayur  

lalapan diambil dua sampel tiap kecamatan dari l ima kecamatan yang ada di kota Malang. 
Kesepu luh  s ampe l  t e r s ebu t  d i amb i l  dengan  menggunakan  Tekn ik  Random Sampl ing  

dengan  t i ga  ka l i  u l angan .  S imu la s i  pe r l akuan  pencuc i an   j uga  d i l akukan  pada  s ayu r  
lalapan,  yang meliput i  per lakuan tanpa pencucian,  pencucian dengan air  di tampung dan 

pencucian dengan air mengalir.

Has i l  penel i t ian  menunjukkan,  sampel  sayur  la lapan  ya i tu  kubis ,  kemangi  dan  
se lada  t e rde teks i  mengandung  res idu  pes t i s ida .  Kandungan  bahan  ak t i f da lam res idu  

pe s t i s i da  yang  t e rde t eks i  pada  kub i s  dan  s e l ada  ada l ah  p ro f eno fos ,  s edangkan  pada  
kemangi  bahan  ak t i f  yang  t e rde teks i  ada lah  s ipe rmet r in .  Kadar  res idu  pes t i s ida  pada  

kemangi,  selada dan kubis yang berasal  dari  pasar berturut-turut adalah  4,3 x  10 -4 ppm, 
8,6 x 10-4 ppm dan 2,5 x 10-3 ppm. Kadar residu pestisida pada kemangi, selada dan kubis 

yang berasal dari pedagang berturut- turut adalah 6,7 x 10-4 ppm, 8,0 x 10-4 ppm dan  1,2 x 

10-3 ppm.  Batas  maksimum res idu (BMR) untuk Sipermetr in  pada kemangi  adalah 0 ,02 
ppm, dan untuk Profenofos pada selada dan kubis adalah 0,025 ppm. Pada pengujian total 

m ik roba  s ayu r  l a l apan  kub i s ,  kemang i  dan  s e l ada  r e r a t a  yang  d idapa t  be r tu ru t - turut 
adalah 2,1 x105 kol/g - 1,4 X 106 kol/g, 2,6 x103 kol/g - 1,6 X 104 k o l/g dan 2,6 x105 kol/g -

1 , 8  x  1 0 6 kol /g .  S tandar  to ta l  mikroba  pada  sayuran  ada lah  5x105 koloni /g .  Pada  u j i  
kol i form penduga sayur  la lapan kubis ,  kemangi  dan  se lada  rera ta  yang d idapat  ada lah  

t e rendah  1 ,8  x103 M P N / m l  d a n  t e r t i n g g i  1 , 7 0  x 1 0 4 MPN/ml .  S tandar kol i form pada  

sayuran maksimum adalah 0- 102 MPN/ml .  
Kesimpulan dari  peneli t ian ini  adalah sampel sayur lalapan (kubis,  kemangi dan 

se lada)  t e rde teks i  mengandung   res idu  pes t i s ida  namun  kadarnya   kurang  dar i   ba tas  
maksimum residu (BMR).  Sebagian besar sampel sayur lalapan mempunyai  jumlah total  

mikroba yang melebihi  s tandar untuk sayur segar.   Semua sampel sayur lalapan terdapat  
kol i form yang jumlahnya  melebih i  s tandar .  Adanya  indikas i  beberapa  parameter  yang 

t idak aman pada sayur lalapan,  sehingga perlu di lakukan penanganan pencucian dengan 

teknik  yang benar  sebelum mengkonsumsi  sayur  la lapan.  Agar  pencucian efekt i f  maka 
disarankan  untuk menambahkan desinfektan yang khusus untuk sayur-sayuran, selain itu 

perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan dari  pemerin tah  untuk meningkatkan kesadaran 
produsen dan konsumen terhadap keamanan produk makanan khususnya produk sayur-

sayuran segar.

K a t a  K u n c i :  K e a m a n a n  P a n g a n ,  R e s i d u  P e s t i s i d a ,  T o t a l  M i k r o b a ,  K o l i f o r m ,  K u b i s ,  

Kemangi,  Selada.
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S U M M A R Y

“ B a c k  t o  N a t u r e ”  m o v e m e n t  w a s  p r ov e n  b y  t h e  c h a n g e s  o n  c i t i z e n  f o o d  

consuming habi t  in  which they consumed more fresh vegetables  cal led “lalapan”.  Fresh 
vegetables  conta in  more  nutr i t ional  substance than cooked vegetables .  However ,  f resh 

f o o d  p r o d u c t  i s  o n e  o f  t h e  d i g e s t i v e  d i s e a s e s  m a i n  cause s  due  t o  m ic rob io logy  and  
chemical dirt .  The purpose of this research was to find the fresh vegetables safety rate in 

M a l a n g  i n c l u d i n g  p e s t i s i d e  r e s i d u e  c o n t a i n e d ,  c o l i f o r m  p r e d i c t e d  a n d  t o t a l  

microorganism.
The descr ipt ive research was consis ted of  survey and laboratory analyses.  Two 

fresh vegetables sample was taken from each five territory in Malang. Those ten samples 
were  t aken  us ing  Random techn ique  sampl ing  wi th  th ree  t imes  repea t i t ion . Washing  

s imu la s ion  t r e a tmen t  was  a l so  done  on  f r e sh  vege t ab l es  cons i s t ing  wi thou t  wash ing  
treatment, unflew water washing treatment and flew water washing treatment.

The  resea rch  resu l t s  showed  tha t  f resh  vege tab les  samples  (cabbage ,  Ocinum 

canum ,  and lettuce) were detected having pesticide residue contained. Active substances 
in pesticide residue detected on lettuce and cabbage was prenofos while sipermetrin was 

in Ocinum canum .  The pesticide residue rate in Ocinum canum ,  lettuce and cabbage taken 
f rom market  were   respect ively  4 .3x10 -4ppm, 8.6x10 -4ppm, 2.5x10 -3ppm.  The  pes t ic ide  

r e s i d u e  r a t e  i n  O c i n u m  c a n u m ,  l e t t u c e  a n d  c a b b a g e  t a k e n  f r o m  t h e  s e l l e r  w e r e  
respectively 6.7x10-4ppm, 8.0x10 -4ppm, 1.2x10 -3ppm. Sipermetrin maximum residue l ine 

rate in  Ocinum canum was 0,02 ppm and profenofos in  cabbage ang le t tuce were 0,025 

ppm.  Tota l  mic robe  t es t  on  those  vege tab les  resu l t ed  2 .1x10 -5kol /g  - 1.4x10-6kol /g  for  
Ocimum Canum ,  2 . 6x10 -3kol/g- 1.6x104kol /g  fo r  l e t tuce  and  2 .6x105kol/g- 1.8x106kol/g 

for cabbage. Coliform test on those vegetables resulted 1.8x10-3MPN/ml in  minimum and 
1.70x104MPN/ml in  maximum.

The conclusion taken from this research was pesticide residue was found in those 
vege tab le s   l ower  than  the  max imum res idue  l i ne  r a t e ,  so  tha t  i t  was  s t i l l  s a f e  t o  be  

consumed.  Microbe to ta l  tes t  showed tha t  some vegetables  samples  contained microbe 

t o t a l  n u m b e r  h i g h e r  t h a n  t h e  f r e s h  v e g e t a b l e s  s t a n d a r d  r a t e  s o  i t  w a s  u n s a f e  t o  b e  
consumed .   Co l i fo rm t e s t  a l so  showed  tha t  t he re  were  co l i fo rm r a t e  h ighe r  t han  t he  

s tandard  in  a l l  vege tab les  samples .  Thus ,  i t  was  unsafe  to  be  consumed.  Therefore ,  i t  
needs an exact  vegetables-washing technique before consuming the vegetables.  I t’s also 

suggested that  some par t icular  vegetables-d is infec tan ts  need  to  be  added  for  e f fec t ive  
washing.  Besides ,  government  e lucidat ion is  a lso  needed to  increase  the  producer  and  

consumer awareness in food product safety, especially fresh vegetables product.

K e y w o r d :  Food  Safe ty ,  Res idu  Pes t i s ida , Tota l  Microorgan ism ,  co l i fo rm,  Cabbage ,  

Ocimum canum ,  Lettuce.



kadarnya masih di bawah ambang batas. Namun untuk cemaran mikroba pada 

contoh sayuran segar itu umumnya masih sangat tinggi, jauh melebihi ketentuan, 

sehingga berbahaya bagi kesehatan.

Cemaran mikrobiologi yang terdapat pada produk pangan segar terutama 

pada produk siap konsumsi diduga berasal dari bahan pangan sebelum dipanen 

(pencemaran primer) dan proses penanganan atau pengolahan yang kurang baik 

(pencemaran sekunder) (Astawan, 2008). Menurut Misgyarta dan Munarso 

(2005), sayur-sayuran dapat tercemar oleh bakteri patogen dari air irigasi yang 

tercemar limbah seperti bakteri Shigella sp., Salmonella sp., E.coli,  dan Vibrio 

cholerae, dari tanah seperti bakteri Bacillus sp., Clostridium sp., dan Listeria

monocytogenes, atau kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk. 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pencemaran 

mikrobiologi pada sayur lalapan adalah dengan cara pencucian. Astawan (2008), 

menyatakan bahwa pencucian dapat  menurunkan potensi  bahaya akibat  

mikroorganisme, menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya. Proses 

pencucian sayur yang dianjurkan adalah pencucian dengan air mengalir. Untuk 

membuktikan bahwa proses pencucian sayuran dengan teknik yang benar dapat 

menurunkan tingkat pencemaran mikrobiologi dan kontaminan lainnya maka 

di lakukan s imulas i  te rhadap sayur  la lapan.  Simulas i  d i lakukan dengan 

memberikan perlakuan terhadap sayur lalapan yaitu perlakuan tanpa pencucian, 

pencucian dengan air ditampung dan pencucian dengan air mengalir.

Cemaran kimia  yang diduga terdapat pada produk segar seperti sayur 

lalapan adalah residu pestisida. Tjahjadi dan Gayatri (1994), menyatakan bahwa 

seberapapun kecilnya residu pestisida dalam makanan, lebih baik jika tidak ada. 



Banyaknya penjual nasi lalapan di Kota Malang, menarik untuk dilakukan 

penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat cemaran kimia (residu 

pestisida) dan cemaran mikrobiologi (total mikroba dan koliform) pada sayur 

lalapan ( kubis, kemangi dan selada) yang digunakan.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui tingkat keamanan sayur lalapan yang beredar di kota Malang.

1.2. 2 Tujuan Khusus

1. Melakukan studi keamanan pangan pada sayur lalapan  kubis, kemangi 

dan selada  pada penjual lalapan di lima kecamatan di kota Malang 

meliputi uji residu pestisida, total mikroba dan koliform.

2. Mengetahui pengaruh perlakuan pencucian terhadap tingkat cemaran 

mikrobiologi dan kimia pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi tentang keamanan  sayur lalapan yang beredar di 

kota Malang.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan 

manusia. Salah satu ciri pangan yang baik adalah aman dikonsumsi oleh manusia 

(Anonymous, 2007a). Menurut Astawan (2007), pangan yang aman adalah yang 

tidak tercemar, tidak mengandung mikroorganisme atau bakteri dan bahan kimia 

berbahaya, telah diolah dengan tata cara yang benar sehingga sifat dan zat gizinya

tidak rusak, serta tidak bertentangan dengan kesehatan manusia.

Keamanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, 

dan benda la in  yang dapat  mengganggu,  merugikan,  dan membahayakan 

kesehatan manusia (PP No 28 tahun 2004). Menurut Cahyono (1997), sasaran 

program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis 

pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) 

Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya 

peraturan perundang-undangan yang mengatur  keamanan pangan;  dan (3)  

Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengawasan terhadap keamanan pangan dan bahan kimia berbahaya 

memegang peranan penting mengingat banyak bahan kimia yang digunakan untuk 

kepentingan konsumtif ataupun industri. Apabila bahan kimia itu tidak dikelola 

dengan baik dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Produk pangan atau 



pertanian yang aman untuk kesehatan diantaranya adalah pangan yang tidak 

mengandung residu bahan kimia, hormon, maupun residu sintesis (Anonymous, 

2001a).

Pengawasan keamanan terhadap produk sayur-sayuran  segar merupakan 

salah satu perangkat lunak yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa produk 

sayur-sayuran segar yang beredar telah dijamin keamanannya apabila dikonsumsi 

oleh masyarakat. Menurut Badan POM (2004), ada beberapa aspek dari keamanan 

produk sayur-sayuran segar   yang akan menjadi  berbahaya apabi la  t idak 

dikendalikan. Aspek-aspek tersebut antara lain : (1). Aspek residu pestisida pada 

sayur-sayuran segar, (2). Aspek kelayakan konsumsi secara fisik organoleptis dan 

(3). Aspek kelayakan konsumsi dilihat dari aspek jumlah mikrobanya. 

2.2 Produk Sayur Segar

Sayuran merupakan produk holtikultura yang dapat dikonsumsi  segar 

yang biasa disebut ”lalap” dan dikonsumsi matang dalam bentuk olahannya. 

Sayuran dalam kehidupan manusia sangat berperan dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan dan peningkatan gizi, karena sayuran merupakan salah satu sumber 

mineral, vitamin, serat pangan dan antioksidan yang dibutuhkan manusia untuk 

menjaga kesehatan tubuh (Anonymous, 2008a). Menurut Astawan (2008), vitamin

yang banyak terdapat pada sayuran adalah vitamin C dan B komplek. Beberapa 

sayuran juga merupakan sumber bagi vitamin A, D, dan E. Karotenoid (prekursor 

vitamin A), vitamin C dan vitamin E merupakan antioksidan alami, yang sangat 

berguna untuk melawan serangan radikal bebas penyebab penuaan dini dan 



berbagai penyakit kanker. Mineral yang banyak terdapat pada sayuran adalah zat 

besi, seng, mangan, kalsium dan fosfor. 

Anonymous (2008a), menyebutkan bahwa dibandingkan dengan sumber 

serat yang lain, sayuran merupakan sumber serat yang paling baik dan utama. 

Kandungan serat pada sayuran sangat bermanfaat dalam pencegahan berbagai 

penyakit. Sayuran menjadi penangkal kanker usus besar, aterosklerosis dan 

penyakit jantung, kencing manis (diabetes mellitus), penyakit batu empedu, dan 

lain- lain.

Ditinjau dari segi keamanannya, mengkonsumsi sayuran segar lebih 

berisiko dibandingkan sayuran matang. Astawan (2008), menyebutkan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang perlu dicurigai dalam mengkonsumsi sayur-sayuran 

segar, antara lain:

1. Residu pestisida. Budidaya sayuran tidak terlepas dari masalah hama dan 

penyakit tanaman. Untuk menjaga serangan hama, petani menggunakan 

aneka merek pestisida. Pemanenan sayuran tidak boleh dilakukan ketika 

sayuran habis disemprot pestisida, karena residu pestisida masih tertinggal 

pada sayuran sampai beberapa hari setelah penyemprotan, terutama saat 

kemarau. Menurut beberapa penelitian, masa tunggu antara waktu terakhir 

pemakaian pestisida dengan waktu panen sekitar 1-5 minggu. Masa 

tunggu tersebut tergantung dari jenis pestisida yang digunakan. Masa 

tunggu pada pestisida yang bersifat sistemik (terserap ke dalam bahan) 

l eb ih  l ama  dar ipada  pes t i s ida  nons i s t emik  (hanya  menempel  d i  

permukaan). Pestisida yang sukar larut dalam air memiliki masa tunggu 

lebih lama dibandingkan pestisida yang mudah larut dalam air.



2. Pencucian yang tidak sempurna. Berbagai penelitian menunjukkan adanya 

beberapa zat kimia dalam pestisida yang tidak hilang akibat pencucian, 

apalagi kalau pencucian tidak dilakukan dengan teknik yang benar.

3. Kualitas air pencuci. Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna, 

berbau dan berasa, serta bebas dari mikroba pathogen. Sumber air yang 

tidak bersih sering tercemar oleh berbagai kontaminan, terutama bakteri 

penyebab penyakit infeksi, seperti penyakit tipus oleh bakteri Salmonella 

typhi, disentri oleh Shigella dysentriae, kolera oleh Vibrio cholerae dan 

tuberkulosis oleh Mycobacterium.

4. Kontaminasi bakteri berbahaya. Untuk meningkatkan kesuburan tanah 

sebagai media tempat tumbuh sayuran, petani sering menggunakan pupuk 

organik berupa humus atau kotoran ternak (bahkan kotoran manusia).

Keb ia saan  pe t an i  membuang  ha j a t  d i  t anah ,  i ku t  memperpa rah  

kemungkinan kontaminasi bakteri berbahaya ke sayuran. Terutama 

sayuran yang menjalar di permukaan tanah atau yang ketinggiannya dekat 

dengan tanah. Contoh bakteri patogen yang berasal dari tinja adalah 

Eschericia coli yang dapat menimbulkan diare, Salmonella typhi dan 

Salmonella paratyphi penyebab demam tifus. Salmonella juga dapat 

menyebabkan gangguan perut, dengan gejala berak-berak, sakit kepala, 

muntah-muntah dan demam yang berlangsung selama 1-7 hari.

5. Senyawa racun alami. Beberapa jenis bahan pangan, mengandung 

senyawa beracun alami, misalnya saponin pada kedelai, kacang tanah, 

bayam, dan asparagus; goitrogen pada kol dan lobak; asam sianida pada 

daun singkong, solanin pada kentang, dan lain- lain. Senyawa beracun 



tersebut hanya dapat dihilangkan melalui proses pencucian dan pemasakan 

dengan suhu yang tepat.

2.3 Kubis

Kubis (Brassica oleracea L.  var  capi ta ta) merupakan sayur-sayuran 

penting yang umumnya ditanam di dataran tinggi. Beberapa daerah yang dikenal 

sebagai pusat (sentra) penanaman kubis di Indonesia adalah Cipanas (Cianjur), 

Pengalengan, Lembang, Airlangga dan Punten (Malang). Selain itu sejak 15-20 

tahun terakhir kubis juga di tanam di beberapa daerah dataran rendah, seperti 

daerah Yogyakarta, Klaten, Blitar dan Jember (Badan Peneliti dan Perkembangan 

Pertanian, 1993). Gambar tanaman kubis dapat dilihat pada Gambar 1.  Menurut 

Rukmana (1994), berdasarkan tata nama (sistematika) botani, tata nama kubis 

diklasifikasikan ke dalam:

Divisio : Spermatophyta

Sub Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Papavoraks

Familia : Cruciferae (Brassicaeae)

Genus : Brassica

Spesies : Brassica oleracea L. var capitata.



Gambar. 1 Tanaman Kubis (Anonymous, 2008b)

Kubis atau kol dikonsumsi sebagai sayuran daun, diantaranya sebagai 

lalap mentah dan dimasak berbagai macam olahan sayur. Selain sebagai sayur-

mayur kubis ternyata juga berkhasiat sebagai tanaman obat yaitu untuk mengobati 

“Hyperaciditas”. (Rukmana, 1994). 

Kubis segar mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, 

fosfor, besi, natrium, kalium, vitamin (A, C, E, tiamin, riboflavin, nicotinamide), 

k a l s i u m ,  d a n  b e t a  k a r o t e n .  S e l a i n  i t u ,  j u g a  m e n g a n d u n g  s e n y a w a  

sianohidroksibutena (CHB), sulforafan, dan iberin yang merangsang pembentukan 

glutation, suatu enzim yang bekerja dengan cara menguraikan dan membuang zat-

zat beracun yang beredar di dalam tubuh. Tingginya kandungan vitamin C dalam 

kubis dapat mencegah timbulnya skorbut (scurvy). Kandungan zat aktifnya, 

sulforafan dan histidine dapat menghambat pertumbuhan tumor, mencegah kanker 

kolon, dan rektum, detoksikasi senyawa kimia berbahaya, seperti kobalt, nikel dan 

tembaga yang berlebihan di dalam tubuh, serta meningkatkan daya tahan tubuh 

untuk melawan kanker. Kandungan asam amino dalam sulfurnya, juga berkhasiat 



menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, penenang saraf, dan membangkitkan 

semangat (Anynomous, 2008c).

Residu pestisida dalam sayuran, terutama sayuran yang biasa dikonsumsi 

dalam bentuk bahan mentah, merupakan masalah sayuran yang perlu diperhatikan 

dalam hubungannya dengan kualitas dan keamanan sayuran terhadap kesehatan 

masyarakat. Hasil Penelitian BUKPD Provinsi NTB (2008), residu pestisida 

terdapat pada beberapa  contoh sayuran segar salah satunya adalah kubis, 

ditemukan residu pestisida jenis organophospat dengan kadar residu 0,0053 ppm.

Selain terdapat residu pestisida pada kubis, diduga cemaran mikroba pada 

sayuran tersebut juga tinggi. Hasil penelitian Misgiyarta & Munarso (2005), 

tingkat cemaran mikroba pada beberapa jenis sayuran di Jawa Barat dan Jawa 

Timur adalah sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Cemaran Total Mikroba pada Beberapa Jenis Sayuran di 
Jawa   Barat dan Jawa Timur (CFU/g)

Jenis  

S a y u r a n

J a w a  B a r a t J a w a  T i m u r

P e t a n i
P a s a r  

T r a d i s i o n a l
S w a l a y a n P e t a n i

P a s a r  
T r a d i s i o n a l

S w a l a y a n

Kubis 3,14 x 107 4,60 x 107 2,80x 107 1,40x 107 4,30x 105 4,50 x 105

Tomat 1,70 x 106 2,50 x 107 2,00 x 106 5,40 x 104 1,40 x 105 3,30 x 104

Wortel 4,20 x 106 5,70 x 107 1,90x 107 1,80 x 105 6,10 x 105 7,40 x 105

Sumber: Misgiyarta & Munarso (2005)

2.4 Kemangi

Jenis kemangi yang banyak diusahakan adalah jenis lokal yang belum jelas 

nama/varietasnya. Penampilan tanaman cukup rimbun, daun berwama hijau muda 

dan bunga putih kurang menarik. Bila dibiarkan berbunga maka pertumbuhan 

daun lebih sedikit  dan tanaman cenderung cepat tua serta gampang mati .  



(Anonymous, 2007b) .  Menurut  Edy Smith (2002),  berdasarkan tata  nama

(sistematika) botani, tata nama kemangi diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisio : Magnoliohyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Lamiales

Familia : Lamiacea

Genus : Ocimum

Spesies : Ocimum canum

Kemangi (Ocimum canum) lebih sering digunakan sebagai lalap. Ada juga 

yang menggunakannya sebagai campuran sayur tertentu. Sayuran ini memiliki 

aroma harum dan rasa yang khas. Belum banyak petani yang mengusahakan 

kemangi dalam skala besar, hal ini dikarenakan nilai komersial sayur kemangi 

memang masih rendah. (Anonymous, 2007b). Gambar sayur kemangi dapat dilihat 

pada Gambar 2.

Gambar. 2  Sayur Kemangi (Anynomous, 2007b)

Daun Kemangi yang harum sering digunakan untuk masakan, antara lain; 

campuran pepes, karedok atau lalapan mentah. Selain itu kemangi mengandung 



banyak senyawa yang berkhasiat bagi tubuh. Senyawa arginine didalamnya

terbukti mampu memperpanjang masa hidup sperma, mencegah kemandulan dan 

menurunkan kadar gula darah. Kemangi juga mengandung zat yang mampu 

merangsang produksi hormon androgen dan estrogen. Orientin dan vicenin di 

dalam kemangi mampu melindungi struktur sel tubuh. Sedangkan cineole, 

myrcene dan eugenol berfungsi sebagai antibiotik alami dan antiperadangan. 

Kemangi juga kaya akan betakaroten dan magnesium, mineral penting yang 

berfungsi menjaga dan memelihara kesehatan jantung (Anynomous, 2008d).

Selain terdapat senyawa-senyawa aktif, dalam sayuran kemangi ternyata 

juga mengandung beragam zat gizi yang esensial bagi kesehatan tubuh. Menurut 

Anynomous (2008e), komposisi zat-zat gizi yang terkandung dalam setiap 100 g 

berat basah kemangi adalah seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan Zat Gizi Dalam 100 g Kemangi

Zat Gizi Jumla h

Protein (g) 2,54

Lemak (g) 0,61

Karbohidrat (g) 4,34

Ca (mg) 154

Fe (mg) 3,17

P (mg) 69

Vitamin C (mg) 18

Vitamin B-6 (mg) 0,129

Vitamin A (mcg) 386

Sumber: Anynomous (2008e)



2.5 Selada

Selada (Lactuca sativa) adalah tumbuhan sayur yang biasa ditanam di 

daerah beriklim sedang maupun daerah tropika. Kegunaan utama adalah sebagai 

salad. Produksi selada dunia diperkirakan sekitar 3 juta ton,yang ditanam pada 

lebih dari 300.000 ha lahan. (Anonymous, 2007c). Gambar tanaman selada dapat 

dilihat pada Gambar 3.

Gambar. 3 Tanaman Selada (Anynomous, 2007c)

Menurut Anynomous (2007), berdasarkan tata nama (sistematika) botani, tata 

nama selada diklasifikasikan ke dalam:

Kerajaan : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Asterales

Familia : Asteraceae

Genus : Lactuca

Spesies : L. sativa 



Sayuran selada yang dikonsumsi, baik setelah diolah maupun sebagai 

lalapan, ternyata mengandung beragam zat gizi yang esensial bagi kesehatan 

tubuh.  Menurut  data yang ter tera dalam daftar  komposisi  makanan yang 

diterbitkan oleh Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1991), komposisi zat-

zat gizi yang terkandung dalam setiap 100 g berat basah selada adalah seperti 

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Dalam 100 g Selada

Zat Gizi Jumlah

Protein (g) 1,2

Lemak (g) 0,2

Karbohidrat (g) 2,9

Ca (mg) 22,0

P (mg) 25,0

Fe (mg) 0,5

Vitamin A (mg) 162

Vitamin B (mg) 0,04

Vitamin C (mg) 8,0

Sumber: Direktorat Gizi, Departemen  Kesehatan RI (1991)

Menurut Haryanto, dkk (1995), selain memiliki kandungan vitamin dan zat 

gizi yang penting bagi kesehatan, sayuran selada yang segar dan renyah ini 

mempunyai sifat dapat mendinginkan badan. Dengan demikian selada berfungsi 

pula sebagai obat penyakit panas dalam. Sebagai sayuran berserat selada juga baik 

dikonsumsi untuk memperbaiki dan memperlancar pencernaan.

Di Indonesia banyak sekali jenis makanan atau pangan yang menggunakan 

sayur selada, baik sebagai bahan pokok maupun sebagai bahan pelengkapnya. 

Makanan-makanan tersebut antara lain; bakso, gado-gado, oseng-oseng, tumis dan 



lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa selada merupakan sayuran 

yang cukup popular di masyarakat. Selain dikonsumsi matang sebagai masakan, 

selada juga sering dikonsumsi mentah sebagai lalap ditemani dengan sambal. 

Makanan asing seperti salad sering menggunakan selada sebagai campuran 

(Haryanto, dkk, 1995).

2.6 Residu Pestisida

Residu pestisida adalah sejumlah bahan terutama yang masih aktif serta 

bahan-bahan lainnya yang berasal dari pestisida yang masih aktif terdapat pada 

tanaman, binatang serta lingkungan lainnya (misal telah diaplikasikan dengan 

pestisida) (Natawigena, 1991) .  Menurut  Sudarmo (1991) ,  residu pestisida 

didefinisikan sebagai sisa-sisa pestisida beserta hasil-hasil degradasinya yang 

beracun yang terdapat pada permukaan atau di bagian dalam suatu bahan pangan 

baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan pestisida.

Residu yang terdapat dalam tanaman dapat berasal dari pestisida yang 

langsung diaplikasikan pada tanaman, atau yang diaplikasikan melalui tanah dan 

air. Selain dari itu residu dapat berasal dari kontaminasi melalui hembusan angin, 

debu yang terbawa hujan dari  daerah penyemprotan yang la in,  dan juga 

penanaman pada tanah yang mengandung pestisida persisten (Sudarmo, 1991). 

Sudarmo (1991), juga menyatakan bahwa tinggi rendahnya residu pestisida pada 

tanaman ditentukan oleh jenis pestisida, dosis dan frekuensi aplikasi, serta waktu 

aplikasi. Pengaruh jenis pestisida terhadap tingkat residu tergantung pada sifat-

sifat fisika dan kimiawinya. Menurut Chan dan Afghan (1997), selain jenis 



insektisida, waktu aplikasi  juga sangat menentukan residu pada tanaman, 

terutama waktu aplikasi pestisida terakhir sebelum panen.

Dari jenis pestisida yang banyak ragamnya, insektisidalah yang paling 

banyak ditemukan dan umum digunakan dalam bidang pertanian, menyusul 

herbisida dan fungisida.

Berdasarkan senyawa kimianya insektisida terdiri atas beberapa kelompok 

senyawa misalnya kelompok hidrokarbon berkhlor, organofosfat, karbamat dan 

sebagainya.

1. Hidrokarbon berkhlor (Clorinated hydrocarbon; CH)

Kelompok senyawa ini masih dibagi lagi atas beberapa kelompok yang 

saling berbeda satu sama lain rumus kimianya misalnya DDT dan analognya, 

kelompok BHC, kelompok cyclodiena dan polychloroterpene. Kebanyakan 

senyawa-senyawa dari kelompok ini tidak lagi digunakan dalam pengendalian 

hama tanaman apalagi tanaman pangan. Beberapa contoh senyawa yang masih 

dipakai misalnya DDT untuk pengendalian nyamuk, Toxaphene untuk 

pengendalian Elias, Heliosthis dan prodenia pada tanaman kapas, Thiodane 

untuk pengendalian hama pada berbagai tanaman antara lain kapas, kopi dsb 

(Sunarjo, 1991).

Insektisida organokhlor pada umumnya tidak mudah menguap, praktis 

tidak larut dalam air kecuali lindane, serta mudah larut dalam pelarut organik. 

Dalam ekosistem kelompok  insektisida ini bersifat persisten karena sifatnya 

yang lipofilik. Insektisida ini tidak bersifat sistemik, meskipun demikian dapat 

diserap ke dalam jaringan tanaman dalam jumlah rendah. Sedangkan distribusi 

insektisida organokhlor dalam tanaman sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman 



dan struktur jaringan organokhlor dari dalam tanah, tetapi pada varietas 

tertentu residu organokhlor terdapat pada lapisan luar umbi, sedang pada 

varietas yang lain residu terdapat juga di dalam jaringan-jaringan tanaman 

lainnya (Tarumingkeng, 1992).

2. Fosfat Organik (Organo- phospate; OP)

Semua senyawa dapat dianggap sebagai turunan asam fosfat yang satu 

atau lebih atom oksigennya diganti oleh atom karbon, belerang atau nitrogen. 

Dibanding dengan golongan CH, senyawa dari kelompok ini relatif non-

persisten dan kurang stabil secara kimiawi meskipun relatif lebih beracun 

terhadap vertebrata. Sifat tersebut menjadi alasan utama mengapa golongan ini 

banyak digunakan dalam pengendalian hama tanaman utamanya tanaman 

pangan (Sunarjo, 1991).

Insekt i s ida  organofosfa t  leb ih  mudah laru t  da lam a i r  apabi la  

dibandingkan dengan insektisida organokhlor, lebih mudah terhidrolisa 

menjadi senyawa yang tidak beracun dan mudah larut dalam air. Di dalam 

jaringan tanaman insektisida organofosfat dimetabolisme dengan pola yang 

sama dengan metabolisme dalam tubuh hewan, hanya hasil metabolisme 

dalam tanaman cenderung disimpan sedangkan pada hewan hasil tersebut 

segera dikeluarkan. Aktivasi organofosfat dalam tanaman tidak menimbulkan 

masalah persistensi, tetapi sebagai akibatnya untuk memperoleh kadar yang 

efektif frekuensi penyemprotan harus ditingkatkan  (Tarumingkeng, 1992).

Senyawa organophospat mempunyai beberapa nama umum yang biasa 

digunakan yaitu fosfat organik, insektisida fosforus, turunan gas saraf, 

insektisida fosfat, ester fosforus atau asam ester fosforik. Ester-ester fosforik 
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mempunyai kombinasi yang bervariasi dari oksigen, karbon, sulfur dan 

nitrogen yang terikat pada fosforusnya (Sastroutomo, 1992).

Organophospat menjalankan aksi toksik dengan menghambat enzim 

pent ing dan system syaraf ,  khol inesterase  (ChE).  Penghambatan in i  

menghasilkan akumulasi acetylcholine (ACh), yang berhubungan dengan 

fungsi neuromuskular, yang menghasilkan ketegangan otot yang cepat dan 

akhirnya paralisis (kelumpuhan) (Sastroutomo, 1992).

Profenofos termasuk golongan organoposfat turunan phenyl. Rumus 

struktur profenofos dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rumus struktur profenofos (Sastroutomo, 1992)

Insektisida profenofos merupakan turunan dari senyawa organophospat 

(OP) yang tidak stabil secara kimia menggantikan senyawa organoklorin yang 

kuat,  khususnya terkait  dengan penggunaan sekitar rumah dan taman. 

Organophospat biasanya digunakan sebagai bahan umum seperti semua 

insektisida yang mengandung phosphor (Baehaki, 1993).

Insektisida profenofos  mempunyai spektrum luas dari aktivitas 

insektisida dan hanya mempunyai label untuk tanaman pangan (Baehaki, 

1993).



3. Karbamat (Carbamate)

Contoh yang populer dari golongan ini adalah baygon, sevin, temik 

dan furadan. Mode of action (cara meracun) senyawa-senyawa dari golongan 

ini hampir sama dengan senyawa dari golongan OP, yaitu menghambat enzim 

cholinesterse  (Sunarjo, 1991).

Senyawa karbamat pada umumnya bersifat sistemik, di dalam tanaman 

karbamat tidak begitu stabil dan cepat termetabilisasi dengan cara teroksidasi 

dan terkonjugasi menjadi senyawa yang tidak beracun (Chan dan Afghan, 

1997).  

4. Piretroid Sintesis (PS)

Merupakan golongan yang relatif baru dibandingkan dengan tiga 

golongan sebelumnya. Piretrin alami yang berasal dari bunga Chrysantemum. 

Beberapa contoh insektisida dari golongan ini yang dapat diperoleh di pasaran  

antara lain; Fenvalerat, Permetrin, Delmetrin dan Sipermetrin. Insektisida ini 

banyak digunakan pada tanaman kapas untuk mengendalikan heliothis, dan 

juga pada sayur- sayuran (Sunarjo, 1991).

Senyawa-senyawa golongan piretroid sangat stabil dari pengaruh 

cahaya dan pada umumnya sangat efektif terhadap segala jenis hama tanaman 

pertanian (Sastroutomo, 1992). Semua senyawa dari golongan ini sangat stabil 

dari pengaruh cahaya, artinya tidak melalui fotolisis. Penguapan sangat 

minimum sehingga aktivitas residunya cukup lama, yaitu dapat mencapai 10 

hari dalam kondisi optimal (Tarumingkeng, 1991).
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Sipermetrin termasuk ke dalam golongan piretroid. Rumus struktur 

sipermetrin dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rumus struktur sipermetrin (Sastroutomo, 1992)

Berdasarkan asal dan sifat kimianya, sipermetrin termasuk ke dalam 

golongan piretroid. Sipermetrin merupakan insektisida piretroid sintetis 

generasi keempat yang telah diformulasi dengan berbagai merk. Ware (1986) 

dalam Sastroutomo (1992) mengelompokkan senyawa-senyawa ini ke dalam 

beberapa generasi sebagai berikut:

a) Generasi satu hanya mengandung satu senyawa piretroid yaitu aletrin. 

Aletrin merupakan sintetis dari senerin I.

b) Generasi dua terdapat beberapa senyawa piretroid yaitu tetrametrin (Neo-

pynamin), resmetrin, bioresmetrin, bioaltrin, dan fenotrin (sumitrin). 

Semua senyawa ini tidak berhasil digunakan di lahan pertanian karena 

efikasinya yang rendah serta kepekaannya terhadap cahaya.

c) Generasi tiga fenvalerat dan permetrin merupakan senyawa-senyawa yang 

stabil dari pengaruh cahaya dan dengan penguapan yang rendah. Kedua 

senyawa ini merupakan senyawa insektisida piretroid pertama yang 

digunakan untuk mengendalikan serangga-serangga pemakan daun dan 



buah. Permetrin dapat digunakan untuk mengendalikan serangga suku 

Lipidoptera.

d) Generasi empat merupakan jenis- jenis piretroid dengan penggunaan bahan 

akt i fnya hanya 1/5 – 1/10  dar i  senyawa-senyawa generasi ketiga. 

Beberapa diantaranya adalah s ipermetr in ,  s i f lu t r in ,  fenpropatr in, 

flusitrinat, tralometrin dan bifentrin. 

Sipermetrin bekerja sebagai racun kontak dan racun syaraf (Thomson, 

1992). Gejala khas keracunan yang ditimbulkan oleh senyawa ini adalah 

gemetar (eksitasi), kejang (konvulsi), kelumpuhan (paralisis) dan kematian 

(Tarumingkeng, 1991). Senyawa-senyawa golongan ini mempunyai aktivitas 

yang tinggi terhadap serangga dan toksisitasnya rendah terhadap manusia 

(Sastroutomo, 1992). Toksisitas piretroid juga rendah terhadap burung, namun 

toksik terhadap ikan. Insektisida ini mudah terdegradasi dalam tanah dan tidak 

dapat dilacak pengaruhnya terhadap mikrofauna (Baehaki, 1993). 

Dirjen Bina Produksi Hortikultura (2002), menaksir daya racun 

pestisida sipermethrin yang secara langsung dapat mencederai pengguna 

tergolong dalam kategori tidak begitu berbahaya dan kurang berbahaya.

5. Herbisida

Herbisida dapat dibagi atas kontan VS sistemik, berdasarkan waktu 

(preplanting, preemergence, postemergence), berdasarkan cara pemberian 

(band, broadcast, spot, treatments, direct spraying) dan atas dasar senyawa 

kimianya.



6. Fungisida

Beberapa fungisida anorganik masih digunakan misalnya senyawa-

senyawa tembaga. Beberapa fungisida yang diijinkan penggunaanya di 

Indonesia antara lain; Bayleton 250 EC, Difolaton 4F, Dithane M-45 80 

WP, Antracol 70 WP dan Alliete 80 WP.

Pada analisa residu pestisida dengan metode kromatografi gas, langkah 

awal yang dilakukan adalah mencari kondisi optimum dan kesesuaian sistem 

kromatografi gas yang akan digunakan agar sistem dapat memisahkan residu 

pestisida dalam sampel yang dianalisis dengan baik. Sistem kromatografi gas yang 

digunakan seperti pada Tabel 4.

Tabel  4. Kondisi optimal sistem kromatografi gas dalam pemisahan untuk 
analisa residu pestisida

Sumber: Atmawidjaja, dkk., (2004)

Ekstraksi pestisida dari sampel dilakukan dengan menggunakan pelarut 

hexan. Suhu kolom yang digunakan adalah 180 0C dan suhu detektor 250 0C. 

Suhu detektor lebih tinggi dibandingkan dengan suhu kolom sehingga komponen 

yang dianalisis dapat terdorong keluar dari kolom menuju detektor (Atmawidjaja, 

dkk., 2004).

Parameter Kondisi Optimal

Kolom
Fase gerak
Laju alir gas pembawa
Suhu kolom
Suhu injektor tekanan 
Suhu detektor
Jumlah sample
Jenis detektor

Kapiler
Gas nitrogen
30 mL/menit

180 0C
200 0C
250 0C
1 µL
ECD



Detektor yang digunakan adalah Electron Capture Detector (ECD). 

Detektor ini merupakan modifikasi dari  tabung ionisasi pada detektor ionisasi 

nyala yang digunakan untuk pendeteksian  radiasi sinar-ȕ��0RHVWRID��������

menjelaskan bahwa gas yang keluar dari ujung kolom dibiarkan masuk ke dalam 

ruang yang memancarkan radiasi sinar-ȕ��HOHNWURQ��\DQJ�EHUDVDO�GDUL�UDGLR�LVRWRS�

Ni63 yang dipasang secara permanen. Sementara itu dalam ruang radio aktif 

mengalir  arus l is t r ik  rendah (nano amper)  karena sebagian gas pembawa 

terionisasi.  Jika komponen senyawa organik masuk ke ruang bersama gas 

pembawa maka arus listrik tadi terganggu karena perpindahan elektron dan 

senyawa organik akan diubah menjadi ion bermuatan listrik. Ion molekul organik 

bergerak lebih lambat dari ion gas pembawa yang biasanya gas nitrogen, sehingga 

arus tadi dihilangkan. Besarnya kehilangan arus listrik sesuai dengan konsentrasi 

komponen yang akan ditetapkan. Selain itu, Moestofa (2003), juga menyebutkan 

bahwa detektor ini tidak hanya peka terhadap senyawa yang mengandung fosfor, 

tapi juga peka terhadap senyawa organik klor sehingga lebih efisien untuk 

pengukuran residu pestisida. Adapun kendalanya adalah kecepatan alir gas 

pembawa harus konstan agar besar arus yang terbentuk oleh radiasi sinar- ȕ

konsisten sepanjang waktu.

2.7 Toksisitas Pestisida

Kadar  res idu  pes t i s ida  y a n g  r e n d a h  dalam makanan tidak akan 

menimbulkan gejala kronis maupun akut, tetapi dapat menimbulkan efek subtil 

(subtle effect), yaitu efek lanjut jangka panjang yang terjadi pada dosis rendah 

berkali-kali sehingga terjadi akumulasi pada tubuh (Sulaeman, 1996). Menurut 



Natawigena (1991), tingkat toksisitas pestisida dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

keracunan akut akibat sejumlah besar pestisida masuk sekaligus dalam tubuh, 

keracunan sub akut yang ditimbulkan oleh relatif kecil pestisida yang masuk ke 

dalam tubuh tetapi berulang-ulang dan keracunan kronis akibat masuknya 

sejumlah kecil pestisida dalam waktu yang lama.

Natawigena (1991), menyatakan bahwa kasus keracunan akut jarang 

dijumpai di masyarakat, sedangkan kasus keracunan kronis pada umumnya 

dijumpai pada pelaksana pengendalian hama dan mereka yang bekerja pada 

industri pestisida. Pada pestisida yang bersifat persisten, seperti insektisida 

organokhlor, kemungkinan terjadi kasus keracunan kronis lebih besar dari pada 

pestisida yang tidak persisten.  Hal ini terjadi karena adanya bioakumulasi, yaitu 

proses  d inamika  yang te r jad i  b i la  pemasukan ( in take)  leb ih  besar  dar i  

pengeluarannya (excretion).

Senyawa-s e n y a w a  O K  ( o r g a n o k h l o r i n ,  chlorinated hydrocarbons) 

sebagian besar menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen selubung sel 

syaraf (Schwann cells) sehingga fungsi syaraf terganggu. Keracunan dapat 

menyebabkan kematian atau pulih kembali. Kepulihan bukan disebabkan karena 

senyawa OK telah keluar dari tubuh tetapi karena disimpan dalam lemak tubuh. 

Semua insektisida OK sukar terurai oleh faktor- faktor lingkungan dan bersifat 

persisten. Mereka cenderung menempel pada lemak dan partikel tanah sehingga 

dalam tubuh jasad hidup dapat terjadi akumulasi, demikian pula di dalam tanah 

(Sulaeman, 1996).

Menurut Sulaeman (1996), akibat keracunan biasanya terasa setelah waktu 

yang lama, terutama bila dose kematian (lethal dose) telah tercapai. Hal inilah 



yang menyebabkan sehingga penggunaan OK pada saat ini semakin berkurang 

dan dibatasi. Efek lain adalah biomagnifikasi, yaitu peningkatan peracunan 

lingkungan yang terjadi karena efek biomagnifikasi (peningkatan biologis) yaitu 

peningkatan daya racun suatu zat terjadi dalam tubuh jasad hidup, karena reaksi 

hayati tertentu. 

Semua senyawa OF (organofosfat, organophospates) dan KB (karbamat, 

carbamates)  bers i fat  per intang ChE (enzim choline esterase) ,  enzim yang 

berperan dalam penerusan rangsangan syaraf. Keracunan dapat terjadi karena 

gangguan dalam fungsi susunan syaraf yang akan menyebabkan kematian atau 

dapat pulih kembali. Umur residu dari OF dan KB ini tidak berlangsung lama 

sehingga keracunan kronis terhadap lingkungan cenderung tidak terjadi karena 

faktor- faktor lingkungan mudah menguraikan senyawa-senyawa OF dan KB 

menjadi komponen yang tidak beracun (Sulaeman, 1996). Walaupun demikian, 

Sulaeman (1991), menyatakan bahwa senyawa ini merupakan racun akut sehingga 

dalam penggunaannya faktor- faktor keamanan sangat perlu diperhatikan. 

Menurut Natawigena (1991), parameter yang digunakan untuk menilai 

efek keracunan pestisida terhadap mamalia dan manusia adalah nilai LD50 (lethal 

dose 50 %) yang menunjukkan banyaknya pestisida dalam miligram (mg) untuk 

tiap kilogram (kg) berat seekor binatang-uji, yang dapat membunuh 50 ekor 

binatang sejenis dari antara 100 ekor yang diberi dose tersebut. Yang perlu 

diketahui dalam praktek adalah LD50 akut oral (termakan) dan LD50 akut dermal 

(terserap kulit). Nilai-nilai LD50 diperoleh dari percobaan-percobaan dengan tikus 

putih. Nilai LD50 yang tinggi (di atas 1000) menunjukkan bahwa pestisida yang 



bersangkutan tidak begitu berbahaya bagi manusia. LD50 yang rendah (di bawah 

100) menunjukkan hal sebaliknya. 

2.8 Cara Mengurangi Residu Pestisida

Pada umumnya,  pest is ida masuk ke dalam tubuh terutama melalui  

makanan. Adanya efek lanjut jangka panjang karena dosis rendah yang berulang-

ulang, sehingga diperlukan usaha untuk menurunkan tingkat residu pestisida 

dalam makanan sampai t ingat  yang serendah- rendahnya. Usaha ini  dapat  

dilakukan di lapangan dan pada penanganan pasca panen (Natawigena, 1991).

Usaha untuk mengurangi residu pestisida di lapangan menurut Natawigena  

(1991), dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Pemilihan jenis insektisda yang efektif terhadap hama, aman bagi manusia 

dan l ingkungan,  serta memiliki  persistensi  yang rendah,  sehingga 

meninggalkan residu yang serendah mungkin.

2. Penggunaan dan pengembangan jenis-jenis insektisida yang baru, yang 

lebih spesif ik  dan aman sepert i  insekt is ida biolg i s ,  insect Growh 

Regulator, atrakan dan lain- lain.

3. Penggunaan dosis dan cara aplikasi yang tepat sesuai dengan rekomendasi.

4. Frekuensi penyemprotan pestisida dikurangi, hanya apabila perlu, yaitu 

sewaktu aras populasi hama melebihi tingkatan yang merugikan secara 

ekonomis. 

Sedangkan usaha untuk menurunkan residu pest is ida pada proses 

penanganan pasca panen menurut Natawigena (1991), dapat dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain: 



1. Pencucian:  cara ini  dapat  mengurangi  sebagian kandungan residu 

pestisida. Pencucian bayam yang disemprot dengan karbaril, DDT dan 

paration, menunjukkan penurunan residu 66 – 87 % untuk karbaril, 17 –

48 % untuk DDT dan 0 – 9 % untuk paration. Penambahan detergen pada 

pencucian akan memperbesar penurunan tingkat residu.

2. Pengupasan: apabila pestisida yang digunakan bersifat non-sistemik dan 

struktur jaringan yang dikenai pestisida, menghambat translokasi residu ke 

jaringan lainnya, pengupasan sangat membantu dalam usaha menurunkan 

tingkat residu pestisida.

3. Perendaman dalam air panas (blanching): penurunan kandungan residu 

dengan cara ini cukup besar. Pada bayam dapat terjadi penurunan sebesar 

38 – 60 % untuk DDT, 49 – 71 % untuk paration, dan 96 – 97 % untuk 

karbail pemasakan: kandungan residu DDT dalam makanan yang telah 

dimasak jauh lebih renah dari bahan mentahnya, terutama pada buah-

buahan, biji-bijian, sayuran 

2.9 Aspek Mikrobiologi

Bahan pangan jarang sekali dijumpai dalam keadaan steril, walaupun ada 

beberapa bahan pangan dimana beberapa jenis mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh. Dengan kata lain, populasi mikroorganisme yang berada pada suatu 

bahan pangan umumnya bersifat sangat spesifik dan tergantung pada jenis bahan 

pangan dan kondisi tertentu dari penyimpanannya (Rahayu, 2006).

Menurut Misgyarta dan Munarso (2005), sayur-sayuran dapat tercemar 

oleh bakteri patogen dari air irigasi yang tercemar limbah, tanah, atau kotoran 



hewan yang digunakan sebagai pupuk. Cemaran akan semakin tinggi pada bagian 

tanaman yang ada di dalam tanah atau dekat dengan tanah. Air irigasi yang 

tercemar Shigella sp.,  Salmonella sp.,  E. coli,  dan Vibrio cholerae juga dapat 

mencemari sayur-sayuran. Selain itu, bakteri Bacillus sp., Clostridium sp., dan 

Listeria monocytogenes dapat mencemari sayur melalui tanah. Namun Misgyarta 

dan Munarso (2005), menyatakan bahwa dengan penanganan dan pemasakan 

yang baik dan benar dapat mematikan bakteri patogen tersebut, kecuali bakteri 

pembentuk spora.

Menurut Anynomous (2007a), beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

sayuran segar yang biasa dikonsumsi mentah tercemar mikroba Salmonella sp,

Shigella sp dan E.coli. Keberadaan cemaran mikroba patogen tersebut, akan 

menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Contohnya, cemaran Salmonella sp 

akan menyebabkan terjadinya demam tipus, Shigella sp dapat menyebabkan 

penyakit disentri basher atau shigellosis dan E.coli dapat menyebabkan diare.

Kebanyakan anggota dari famili Enterobacteriaceae mempunyai flagela 

monotrikat, kecuali shigella yang tidak mempunyai flagela. Jenis Eschericia, 

Enterobacter (dahulu disebut Aerobacter)  d a n  Klebsiella disebut kelompok 

bakteri koli (koliform), dan sering digunakan dalam uji sanitasi air dan susu. Jenis 

Eschericia hanya mempunyai satu spesies yaitu E.coli, dan disebut koliform fekal 

karena ditemukan di dalam saluran usus hewan dan manusia, sehingga sering 

digunakan sebagai indikator kontaminasi kotoran. Spesies Enterobacter misalnya 

E. Aerogenes disebut koliform non fekal karena tidak merupakan flora normal di 

dalam saluran pencernaan, melainkan ditemukan pada tanaman/hewan yang telah 

mati, dan sering menimbulkan lendir pada makanan.  Jenis Klebsiella mempunyai 



kapsul dan sering ditemukan dalam saluran pernafasan dan usus, salah satu 

spesiesnya yaitu K. Pneumonia pada manusia (Fardiaz, 1992)

Walaupun E. coli adalah flora normal saluran usus, E. coli bertahun- tahun 

dicurigai sebagai penyebab diare sedang sampai gawat yang kadang-kadang 

timbul pada manusia dan hewan. Walaupun hal ini sukar dibuktikan, kini telah 

ditetapkan bahwa berbagai galur E. coli mungkin menyebabkan diare dengan 

salah satu dari dua mekanisme; dengan memproduksi enterotoksin yang secara 

t idak langsung menyebabkan kehi langan cairan dan dengan invasi  yang 

sebenarnya lapisan epitelium dinding usus, yang menyebabkan peradangan dan 

kehilangan cairan (Bibian dan Hastowo, 1992).

E .  c oli yang  memproduks i  en t e ro toks in  yang  d i sebu t  E .  c o l i

enterotoksigen, memproduksi salah satu atau kedua toksin yang berbeda. Satu 

adalah toksin yang mantap panas yang disebut ST dan yang lain adalah toksin 

yang labil panas yang disebut LT, kedua toksin ini menyebabkan diare (Bibian 

dan Hastowo, 1992).

E. coli menimbulkan diare dengan invasi langsung lapisan sel epitelium 

dinding usus. Mungkin bahwa sekali invasi lapisan usus terjadi diare karena 

pengaruh beracun lipopolisakarida dinding usus (endotoksin). Infeksi dengan E. 

coli patogen atau disebut E. coli enteropatogen mungkin menyebabkan infeksi 

gawat dan sering fatal pada anak yang baru dilahirkan. Penyakit ini pada orang 

dewasa dikenal dengan banyak nama seperti  diare wisatawan (Bibian dan 

Hastowo, 1992).

Koliform adalah grup bakteri yang perbedaannya didasarkan atas test 

mikrobiologi yang digunakan untuk isolasinya, bukan kriteria taksonominya. 



Grup koliform adalah bakteri gram negatif, aerob atau fakultatif aerob dan 

berbentuk batang  pendek tanpa spora. Bakteri ini memfermentasi laktosa, 

membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu inkubasi 30-37 0C. 

Bakter i  kol i form terdir i  dar i  beberapa genera yang berada dalam famil i  

Enterobacteraceae, diantaranya Eschericia, Enterobacter ,  Klebsiela dan 

Citrobacter (Ray, 1996).

Menurut Chessbrough (1992), pada umumnya bakteri koliform merupakan 

bakteri flora usus manusia dan hewan berdarah panas. Selain itu bakteri ini juga 

dapat ditemukan di tanah, air dan tumbuh-tumbuhan.

Facklam (1990), menyatakan bahwa analisa koliform sangat diperlukan 

karena digunakan sebagai indikator dalam pengawasan sanitasi. Akibat yang 

dapat ditimbulkan dari adanya organisme koliform yaitu infeksi luka, radang 

appendix (radang usus buntu), peritoritis (radang selaput perut), infeksi kandung 

empedu, penyakit diare pada anak-anak dan orang dewasa (facklam, 1990).

Menurut Ray (1996), keberadaan koliform sering terdapat di berbagai 

makanan mentah dan bahan makanan tambahan dari hewan atau tanaman. 

Koliform dapat mengkontaminasi suatu produk makanan atau minuman yang 

bersanitasi buruk, yaitu dari manusianya, serangga, feses, udara, debu, tanah dan 

peralatan proses maupun dari bahan baku secara alami (Jay, 1992).

Analisa koliform penduga merupakan tes pendahuluan tentang ada 

tidaknya kehadiran bakteri koliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas 

disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan koli. Terbentuknya 

asam dilihat dari kekeruhan pada media laktosa, dan gas yang dihasilkan dapat 

dilihat dalam tabung durham berupa gelembung udara. Tabung dinyatakan positif 



j ika terbentuk gas sebanyak 10 % atau lebih dari volume di dalam tabung 

Durham. Banyaknya kandungan bakteri Escherichia coli dapat dilihat dengan 

menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif terbentuk asam dan gas dan 

dibandingkan dengan tabel MPN (Ray, 1996).

Menurut Ray (1996), metode MPN dilakukan untuk menghitung jumlah 

mikroba di dalam contoh yang berbentuk cair, meskipun dapat pula digunakan 

untuk contoh berbentuk padat dengan terlebih dahulu membuat suspensi 1: 10 dari 

contoh tersebut. Bila inkubasi 1 x 24 jam hasilnya negatif, maka dilanjutkan 

dengan inkubasi 2 x 24 jam pada suhu 350C. Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak 

terbentuk gas dalam tabung Durham, dihitung sebagai hasil negatif. Jumlah 

tabung yang positif dihitung pada masing-masing seri. MPN penduga dapat 

dihitung dengan melihat tabel MPN.

Metode yang umum digunakan untuk analisa total mikroba adalah TPC. 

Pengujian TPC bertujuan untuk mengetahui jumlah mikroba yang tumbuh dalam 

suatu produk. Jumlah mikroba ini merupakan indikator terhadap sanitasi sebuah 

produk pangan. Hasil positif dari pertumbuhan mikroba dengan adanya koloni 

pada cawan petri. Prinsip TPC adalah jika sel mikroba masih hidup ditumbuhkan 

dalam medium agar, maka sel mikroba akan berkembangbiak dan membentuk 

koloni yang dapat dilihat langsung oleh mata (Oxoid, 1992).

Dengan banyaknya sumber cemaran mikroba yang mungkin terjadi pada 

produk segar  maka ,  per lu  d i lakukan upaya-upaya untuk meminimalisasi 

kemungkinan terjadinya cemaran mikroba. Upaya meminimalkan cemaran 

mikroba dapat dilakukan melalui praktek bertani yang baik dan penanganan yang 



baik oleh para pedagang. Beberapa aspek penting dalam praktek bertani yang baik 

adalah:

1.  Penggunaan lahan.

Pemilihan lahan tanam harus dilakukan secara cermat. Kajian terhadap riwayat 

penggunaan lahan harus dilakukan, sehigga meminimalkan terjadinya paparan 

cemaran mikroba pada produk segar yang dihasilkan.

2. Pupuk alami.

Pupuk alami, dalam hal ini pupuk kandang merupakan unsur hara yang sangat 

berharga. Tetapi disisi lain pupuk kandang merupakan sumber mirkoba yang 

patogen, jika tidak ditangani dengan cara yang benar. Untuk menghindari 

terjadinya paparan cemaran mikroba pada produk segar, pupuk kandang harus 

dikompos terlebih dahulu sehingga mikroba patogen akan mati. Dengan 

demikian potensi cemaran mikroba pada produk segar dapat dibatasi. Cara 

penanganan dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain : pengkomposan, 

pasteurisasi, pengeringan panas, irradiasi atau pencernaan alkali. Pembatasan 

potensi mikroba patogen juga dapat dilakukan dengan pengaturan waktu 

pemberian dan jumlah pemberiannya.

3. Air irigasi

Air yang digunakan dalam proses penanaman merupakan sumber cemaran 

mikroba yang potensial. Untuk menghindari terjadinya paparan cemaran 

mikroba pada produk segar yang dihasilkan, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

sumber air irigasi yang akan digunakan. Selain evaluasi juga harus dilakukan 

pemantauan terhadap keamanannya serta pengendalian terhadap sumber 



potensial cemaran. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pengujian terhadap air 

yang digunakan.

4. Kebersihan pekerja.

Untuk mendapatkan produk segar yang tidak tercemar mikroba, pekerja yang 

dilibatkan pada proses penanaman seharusnya sehat dan tidak sedang sakit. 

Selain dari itu, untuk meminimalkan cemaran mikroba, sebaiknya pekerja tidak 

menyentuh produk yang dihasilkan. Penyediaan toilet dan wastafel bagi pekerja 

memiliki peranan yang penting. Dengan adanya toilet dan wastafel, diharapkan 

produk segar yang dihasilkan tidak terpapar cemaran mikroba.

5 .Pemanenan dan penanganan pasca panen.

Kebersihan alat bantu pemanenan memegang peranan penting dalam mencegah 

terjadinya paparan cemaran mikroba. Selain itu penanganan produk juga harus 

dilakukan secara hati hati. Produk segar yang rentan terhadap terjadinya 

paparan cemaran mikroba, harus disingkirkan. Misalnya : sayuran layu, busuk 

atau terlalu matang. Pemanenan hanya dilakukan untuk produk yang benar 

benar segar, tanpa adanya kontaminan fisik. Peranan kebersihan pekerja disaat 

pemanenan dan penanganan pasca panen, menjadi hal yang sangat penting 

untuk meminimalkan paparan cemaran mikroba

6. Transportasi dan Penyimpanan.

Fasilitas transportasi yang digunakan untuk produk harus dilengkapi dengan 

fasilitas pendingin. Selain itu kontainer, kendaraan dan fasilitas penyimpanan 

harus dibersihkan dan disucihamakan secara teratur .  Selain i tu  untuk 

meminimalkan kerusakan secara fisik produk perlu diamankan dari tikus dan 

serangga (Christie dan Christie, 1997).



Selain praktek bertani yang baik, penanganan yang baik oleh pedagang 

juga sangat penting dilakukan untuk menekan jumlah cemaran mikroba. Praktek 

penanganan bahan pangan yang baik antara lain:

1. Pencucian yang bersih dan teratur serta desinfeksi dan sanitasi dari semua 

alat pengolahan dan permukaan yang berhubungan dengan bahan pangan 

guna menurunkan tingkat cemaran sekunder, yaitu cemaran yang terjadi 

setelah bahan pangan dipanen.

2. Kebiasaan pribadi (personal habit) para pekerja dan konsumen yang baik 

dalam mengelola bahan pangan juga merupakan salah satu usaha untuk 

menurunkan tingkat cemaran sekunder.

3. Cara penyimpanan bahan pangan pada tingkat penjual juga merupakan hal 

yang utama dalam menentukan keamanan dan mutu aspek mikrobiologi. 

(Christie dan Christie, 1997).

2.10 Penelitian Survei

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun dan Effendi, 1995). Adapun tujuan dari penelitian survei menurut 

Mantra (2001), adalah untuk memahami atau meneliti tentang karakteristik dari 

seluruh kelompok yang hendak diteliti atau populasi dengan meneliti sebagian 

(subset) dari kelompok populasi tersebut yang selanjutnya disebut dengan sampel.

Menurut Mantra (2001), metode penelitian survei ini cocok digunakan 

dengan situasi bila : (1) populasi sangat besar, sehingga tidak ekonomis kalau 

harus mengambil responden dalam jumlah yang besar, (2) informasi yang diteliti 



dapa t  d ipe ro leh  dengan  t ekn ik  wawancara ,  (3 )  ob jek  pene l i t i an  t e l ah  

terdefinisikan dan dirumuskan dengan jelas, (4) penelitian dilakukan untuk daerah 

yang luas dengan struktur populasi yang sangat bervariasi, (5) ada kendala biaya 

dan batasan waktu penelitian. 

Ciri khas survei adalah data yang dikumpulkan dari responden yang 

banyak jumlahnya dengan menggunakan kuisioner.  Salah satu keuntungan 

utamanya yaitu memungkinkan pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar 

(Singarimbun dan Effendi, 1995). Menurut Mantra (2001), sifat-sifat penelitian 

survei meliputi : (1) survei dapat merupakan sensus lengkap atau survei terhadap 

sampel. Bila digunakan sampel, maka random sampling adalah sangat penting 

agar diperoleh gambaran yang mewakili populasi, (2) survei bukan hanya survei 

tentang manusia tetapi dapat survei yang bukan manusia, misalkan tanaman, 

ternak, (3) survei dimaksudkan untuk mengamati atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan.

Langkah- langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian survei 

adalah sebagai berikut : (1) merumuskan masalah penelitian dan menentukan 

tujuan survei, (2) menentukan konsep dan hipotesa dan menggali kepustakaan. 

Adakalanya hipotesa tidak diperlukan misalnya dalam penelitian operasional, (3) 

pembuatan kuisioner, (4) pengambilan sampel, (5) pekerjaan lapangan, (6) 

pengolahan data, (7) analisa dan pelaporan (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Diantara berbagai penelitian sampel, yang dianggap paling baik adalah 

penentuan sampel secara acak (random sampling). Dalam metode pengambilan 

sampel yang ideal harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :  (1) dapat 

menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti, 



(2)  dapat  menentukan pres is i  dar i  has i l  penel i t ian  dengan menentukan 

penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh, (3) sederhana, mudah 

dilaksanakan, (4) dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya 

serendah-rendahnya (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Pengambilan acak (random sampling) adalah sebuah sampel yang diambil 

sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun 

dan Effendi, 1995). Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), beberapa penelitian 

menyatakan bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10 % dan ada peneliti 

lain yang menyatakan bahwa besarnya sampel minimum 5 % dari jumlah satuan-

satuan elementer dari populasi. 



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian survei dilaksanakan di lima kecamata di kota Malang. Penelitian 

analisa dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi dan  Laboratorium 

Mikrobiologi, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya serta di Laboratorium Toksikologi Jurusan Hama dan 

Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2008.

3. 2 Bahan dan Alat

3.2.1 Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel sayur 

lalapan (kemangi, kubis, dan selada) dari pedagang lalapan di lima kecamatan di 

kota Malang, media PCA (Plate Count Agar), LB (Lactose Brooth) dan peptone

yang diperoleh dari  Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil  

Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, hexan yang 

diperoleh dari Laboratorium Toksikologi Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, 

Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, alkohol 70 %, spiritus, aquades, kapas 

steril dan label yang masing-masing di pesan di toko bahan kimia.

3.2.2 Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, GC-ECD 

Hawlett Packard 5890 Series II, kompor listrik Maspion SH-31, neraca analitik 

“Mettler Toledo” Al 204,  autoclave Hirayana HL 36 AE, stomacher,  Laminer 

“Air Flow”, Vorteks “ TurboMixer LW Scientific”Model TM 2000, inkubator, 



glass ware, Mikropipet “Thermolabsystem”, bunsen, spatula, rak tabung, pinset, 

pisau dan gunting. 

3.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang diadakan 

untuk memperoleh fakta- fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan 

secara faktual dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan melakukan 

pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penel i t ian non hipotesis ,  sehingga penel i t iannya t idak perlu 

merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini,  data yang terkumpul bersifat 

kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan (Suharsini, 1996).

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, baik melalui 

wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Pengumpulan data yang mengadakan pertanyaan secara langsung atau 

tanya jawab dengan pihak responden. Data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pedagang lalapan untuk memperoleh keterangan-

keterangan yang terkait dengan topik penelitian tentang sayur lalapan.

2. Observasi 

Pengumpulan data dengan pengamatan terhadap obyek peneliti secara 

cermat, dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang 

diteliti sambil mencatat hal-hal yang penting sebagai bahan penelitian. 



Obyek yang diteliti meliputi perlakuan pedagang sayur di pasar dan 

pedagang  l a l apan  t e rhadap  sayur  l a l apan  yang  mereka  j a j akan ,  

kenampakan fisik sayur lalapan yang diambil sebagai sampel, sampel 

simulasi sayur lalapan dan pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap 

sampel simulasi. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel  menggunakan ”Teknik Pengambilan Acak”.  

Pengambilan acak (random sampling)  adalah sebuah sampel yang diambil  

sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elemen dari populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun 

dan Effendi, 1995). 

Untuk menentukan pengambilan sampel, sebelumnya dilakukan survei. 

Survei dilakukan terhadap pedagang lalapan di lima kecamatan di kota Malang. 

Kemudian diambil beberapa pedagang lalapan secara acak. Dari satu kecamatan 

masing-masing diambil dua pedagang lalapan, dengan pertimbangan lokasi 

pedagang yang paling dekat dengan kampus atau sekolah dan yang paling ramai 

dikunjungi oleh pembeli. Maka diperoleh data pada Tabel 5.

Survei  terhadap pedagang la lapan tersebut  juga digunakan untuk 

menentukan pengambilan sampel simulasi dan sampel analisa residu pestisida. 

Sampel simulasi yaitu sampel yang diambil langsung dari salah satu pasar yang 

ada di Kota Malang, berdasarkan hasil survei dimana pasar tersebut paling banyak 

dipilih oleh pedagang untuk membeli sayur lalapan. Selanjutnya akan diberikan 



perlakuan terhadap sampel simulasi tersebut. Perlakuan yang diberikan terhadap 

sampel simulasi tersebut adalah:

1. Perlakuan tanpa pencucian

2. Perlakuan pencucian dengan air ditampung dalam wadah

3. Pencucian dengan air mengalir

Hasil analisa dari sampel simulasi kemudian akan dibandingkan dengan 

hasil analisa sampel pedagang. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh 

perlakuan terhadap tingkat cemaran mikrobiologi pada sayur lalapan. 

Tabel  5 .  Lima Kecamatan di  Kota Malang Sebagai  Lokasi  pengambilan   

Sampel

Lokasi Jumlah Sampel

Kecamatan  Klojen 2

Kecamatan Blimbing 2

Kecamatan Kedungkandang 2

Kecamatan Lowokwaru 2

Kecamatan Sukun 2

Total Sampel 10

Dari setiap pedagang lalapan akan diambil tiga jenis sampel sayur lalapan  

sebagai berikut :

b. Kubis

c. Kemangi

d. Selada

Sayur lalapan yang diambil sebagai sampel simulasi meliputi; kubis, 

kemangi dan selada. Sampel simulasi yang telah diberi perlakuan kemudian 

dianalisa, analisa yang dilakukan meliputi; analisa total mikroba dan analisa 



koliform penduga. Selain dilakukan analisa terhadap sampel simulasi juga 

dilakukan analisa terhadap air yang digunakan untuk mencuci sampel simulasi. 

Air yang digunakan untuk mencuci sampel simulasi adalah air sumur yang 

diambil dari daerah Bendungan sigura-gura, Kecamatan Lowokwaru. Analisa 

yang dilakukan terhadap air tersebut adalah analisa koliform penduga.

Sampel analisa residu pestisida diambil dari salah satu pasar yang paling 

banyak dipilih oleh pedagang lalapan untuk membeli sayur lalapan, pasar yang 

dipilih adalah pasar yang sama untuk pengambilan sampel simulasi. Selain dari 

pasar, sampel analisa residu pestisida juga diambil dari salah satu pedagang 

lalapan di kota Malang yang diambil secara acak. Analisa yang dilakukan 

terhadap sampel tersebut adalah analisa residu pestisida.   

3.4.2 Analisa Sampel

Pada penelitian ini akan dilakukan analisa sampel sebagai berikut :

1. Analisa residu pestisida secara kuantitatif dengan gas kromatografi 

(USAID EPA FDA, 1990)

2. Analisa koliform penduga (SII, 1990)

3. Analisa total mikroba (Swanson, et al., 1992)

Secara rinci jenis sampel dan jenis pengujian yang akan dianalisa dapat 

dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6. Jenis Sampel dan Jenis Pengujian

3.5 Analisa Data

Data hasil pengamatan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku 

maupun dengan Standar Nasional Indonesia sesuai dengan masing-masing sayur. 

Data hasil pengamatan diinterpretasikan dengan menggunakan metode deskriptif 

yang umumnya bersifat menyajikan potret keadaan dan tidak mengajukan 

hipotesis .  Selain i tu  data yang telah terkumpul bersifat  kual i tat i f ,  yai tu 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan dan dibandingkan sesuai aturan yang berlaku 

untuk masing-masing analisa.

Jen i s  Sampe l Asa l  Sampel

Jen i s  Pengu j i an

Uj i  K imia Uj i  Mikrobio logi

Res idu  Pes t i s ida T o t a l  M i k r o b a Kol i fo rm

S a m p e l  A n a l i s a  ( K u b i s ,  

Kemangi dan Selada)

D a r i  p e d a g a n g  l a l a p a n  d i  

l i m a  k e c a m a t a n  d i  k o t a  

Malang

- ¥ ¥

S a m p e l  S i m u l a s i  ( K u b i s ,  
Kemangi dan Selada)

Dar i  sa lah  sa tu  pasar  yang  
pa l ing  banyak  d ip i l ih  o leh  

pedagang lalapan

- ¥ ¥

S a m p e l  A n a l i s a  R e s i d u  
Pes t i s ida  (Kub i s ,  Kemang i  

dan Selada)

Dar i  sa lah  sa tu  pasar  yang  

pa l ing  banyak  d ip i l ih  o leh  
p e d a g a n g  d a n  d a r i  s a t u  

p e d a g a n g  l a l a p a n  y a n g  

diambil secara acak

¥ - -



3.6 Diagram Alir Prosedur Penelitian

Gambar 6. Diagram Alir Prosedur Penelitian

Survei 
produk

Sampel dari lima 
kecamatan di kota Malang

Perlakuan Terhadap Sampel:

1. Tanpa Pencucian
2. Pencucian Air Ditampung
3. Pencucian Air Mengalir

1. Uji Koliform Penduga
2. Uji Total Mikroba

1. Uji Koliform Penduga
2. Uji Total Mikroba
3. Uji koliform penduga air 

pencuci sampel simulasi

Pengambilan Sampel Sayur Lalapan (Kubis, Kemangi dan Selada)

Sampel  dari pasar yang 

paling banyak dipilih 

pedagang dan satu pedagang 
lalapan acak

Uji Residu Pestisida 
Metode Gas Kromatografi

Dibandingkan dengan:

Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan 
No 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan

Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990

PositifNegatif

Hasil

Sampel dari pasar yang paling 
banyak dipilih pedagang lalapan



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Survei

4.1.1 Penyebaran Kuisioner

Peneli t ian survei  di lakukan melalui  penyebaran kuisioner dengan 

kelompok responden yaitu pedagang sayur lalapan di kota Malang. Kuisioner ini 

terdiri dari pertanyaan yang berisi tentang profil penjual dan usaha, lokasi pasar 

yang d ip i l ih  o leh  pedagang la lapan untuk membel i  sayur  la lapan,  cara  

penyimpanan sayur sebelum dijajakan, cara pencucian yang dilakukan oleh 

pedagang, sumber air yang digunakan untuk mencuci sayur lalapan dan cara 

penyimpanan pada saat dijajakan. 

Wilayah pengambilan sampel penelitian dilakukan di kota Malang yang 

meliputi lima kecamatan antara lain Lowokwaru, Klojen, Belimbing, Sukun dan 

Kedungkandang. Dari setiap kecamatan masing-masing diambil dua tempat 

sebagai lokasi pengambilan sampel, tempat yang diprioritaskan adalah yang dekat 

dengan kampus dan yang paling ramai dikunjungi oleh konsumen, sehingga 

jumlah keseluruhan sampel sayur lalapan adalah sepuluh sampel. Kuisioner dapat 

dilihat pada Lampiran 17. Hasil dari kegiatan survei dengan penyebaran kuisioner 

dapat dilihat pada Tabel 7.



Tabel 7. Hasil Survei Pedagang Lalapan di Kota Malang

Pertanyaan 
Survei

Lokasi Survei
Kec. 

Lwkwaru 
1

Kec. 
Lwkwaru 

2

Kec. 
Klojen 

1

Kec. 
Klojen 

2

Kec. 
Belimbing 

1

Kec. 
Belimbing 

2

Kec. 
Sukun 

1

Kec.
Sukun 

2

Kec.
Kdgkandang 

1

Kec.
Kdgkandang 

2
Umur (th) 40 43 35 28 30 44 32 26 35 46

Jenis Kelamin 
(L/P)

L P P L L P L P P P

Usaha 
Kelompok/Sendiri

Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri Sendiri

Lama Berjualan 
(th)

10 6 8 4 5 8 12 3 5 7

Ada Cabang/ 
Tidak

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

Pasar Tempat 
Pembelian Sayur 

Lalapan
Dinoyo Dinoyo Kasin Klojen Belimbing Belimbing Besar Besar Besar Besar

Penanganan 
Setelah dibeli

Disimpan Disimpan
Disim

pan
Disim

pan
Disimpan Disimpan

Disim
pan

Disim
pan

Disimpan Disimpan

Cara Penyimpanan 
Sebelum Dicuci

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Tidak 
dibung
kus dan 

tanpa 
pendi
ngin

Tidak 
dibung
kus dan 
tanpa 
pendi
ngin

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Tidak 
dibung
kus dan 

tanpa 
pendi
ngin

Tidak 
dibung
kus dan 

tanpa 
pendi
ngin

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Tidak 
dibungkus 
dan tanpa 
pendingin

Cara Pencucian
Air 

mengalir
Air 

mengalir

Air 
ditam
pung

Air 
ditam
pung

Air ditam
pung

Air ditam
pung

Air 
mengali

r

Air 
ditam
pung

Air mengalir Air mengalir

Sumber Air Yang 
Digunakan

Sumur Sumur PAM Sumur PAM Sumur PAM PAM Sumur Sumur

Cara Penyimpanan 
Saat Dijajakan

Dalam 
wadah 

terbuka

Dalam 
wadah 

terbuka

Tanpa 
wadah 
terbuka

Tanpa 
wadah 

terbuka

Tanpa 
wadah 

terbuka

Tanpa 
wadah 

terbuka

Dalam 
wadah 
terbuka

Tanpa 
wadah 
terbuka

Dalam 
wadah 

terbuka

Dalam 
wadah 

terbuka
Sayur Terjual 
Habis/Tidak

Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis Habis



Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa rata-rata pedagang lalapan berumur 

antara  26-46  tahun.  Pada  umumnya pedagang la lapan  ber jen is  ke lamin  

perempuan. Semua responden mengatakan bahwa usaha yang dikelola adalah 

usaha sendiri dan tidak ada cabang. Rata-rata pedagang lalapan telah berjualan 

selama 3-12 tahun.

Dari hasil survei terdapat lima pasar yang dipilih oleh pedagang untuk 

membeli sayur lalapan yaitu pasar Besar, pasar Dinoyo, pasar Kasin, pasar 

Belimbing dan Pasar Klojen. Diantara lima pasar tersebut, pasar Besar paling 

banyak dipilih oleh pedagang lalapan untuk membeli sayur lalapan, sehingga 

pasar Besar ditentukan sebagai lokasi untuk mengambil sampel simulasi.

Para pedagang lalapan t idak segera melakukan penanganan misal  

pencucian terhadap sayur lalapan setelah dibeli dari pasar. Sayur lalapan yang 

telah dibeli  disimpan terlebih dahulu dengan cara penyimpanan tidak dibungkus 

plastik dan tidak disimpan dalam lemari pendingin. Dengan kata lain sayur 

lalapan tersebut disimpan dalam keadaan terbuka. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa para pedagang lalapan belum mengetahui cara penanganan yang baik 

terhadap bahan pangan segar seperti sayur lalapan. Sayuran yang dibeli dari pasar 

umumnya masih mengandung banyak kontaminan seperti tanah dan debu yang 

menempel pada daun, batang dan akar sayuran. Jika tidak segera dihilangkan 

kontaminan tersebut akan menjadi sumber kontaminasi pada sayuran, sehingga 

akan menambah dan mempercepat pertumbuhan mikroba pada sayuran tersebut. 

Oleh sebab itu pedagang lalapan harus segera melakukan pencucian pada sayur 

lalapan yang mereka beli dari pasar. Proses pencucian pada sayuran dapat 

membersihkan dan menghilangkan kotoran serta kontaminan lainnya. Hal tersebut 



sesuai dengan Astawan (2008),  yang menyatakan bahwa pencucian dapat 

menurunkan potensi bahaya akibat mikroorganisme, menghilangkan kotoran dan 

kontaminan lainnya.

Selain proses pencucian, cara penyimpanan sayuran sebelum sayuran 

tersebut dijajakan juga menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Sayuran 

segar sebaiknya disimpan pada lemari pendingin. Hal tersebut selain bertujuan 

untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme juga menjaga kesegaran sayuran 

agar  t idak  l ayu  j ika  d i jua l  pada  sore  ha r i .  Christie dan Christie (1997), 

menyatakan bahwa bahan pangan segar dan bahan-bahan pangan yang mudah 

rusak harus disimpan dalam lemari pendingin sebelum diolah lebih lanjut. Bakteri 

patogen yang berhubungan dengan bahan pangan tidak dapat tumbuh diluar 

kisaran suhu 4oC-60oC, sehingga bahan pangan yang disimpan pada suhu dibawah 

4oC atau diatas 60oC akan aman.

Dari hasil survei sepuluh pedagang lalapan, 50% mengatakan mencuci 

sayur lalapan dengan cara air ditampung dalam wadah dan 50% pedagang 

mencuci dengan air yang mengalir. Perilaku pencucian oleh pedagang ini penting 

untuk mengetahui seberapa besar para pedagang mengerti tentang tata cara 

mencuci sayuran yang benar. Cara pencucian sayur yang benar adalah dengan air 

mengalir.  Menurut Anonymous (2007d), pencucian dengan air mengalir dapat 

melarutkan dan menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya.

Sumber air yang digunakan oleh pedagang lalapan untuk mencuci sayur 

lalapan adalah sumur dan PAM. Pedagang lalapan yang menggunakan sumber air 

dari sumur lebih banyak daripada menggunakan sumber air dari PAM. Sumber air 

yang digunakan oleh para pedagang lalapan akan sangat berpengaruh pada proses 



pencucian sayur lalapan. Sumber air  yang tercemar akan menjadi sumber 

kontaminan pada sayuran, tetapi sebaliknya, sumber air yang bersih akan 

menghilangkan kontaminan yang menempel pada sayuran. Menurut Astawan 

(2008), Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna, berbau dan berasa, serta 

bebas dari mikroba patogen. Sumber air yang tidak bersih sering tercemar oleh 

berbagai kontaminan, terutama bakteri penyebab penyakit infeksi, seperti 

penyakit tipus oleh bakteri Salmonella typhi, disentri oleh Shigella dysentriae, 

kolera oleh Vibrio cholerae dan tuberkulosis oleh Mycobacterium.

Pada umumnya pedagang lalapan menyimpan sayur lalapan pada saat 

d i j a j akan  dengan  a t au  t anpa  wadah  dan  da lam keadaan  t e rbuka .  Cara  

penyimpanan bahan pangan selama berbagai proses pengolahan dan pada tingkat 

penjualan merupakan hal yang utama dalam menentukan keamanan dan mutu dari 

aspek mikrobiologi. Pada umumnya pedagang lalapan kaki lima berjualan di 

pinggir-pinggir jalan, sehingga makanan yang dijajakan dalam keadaan terbuka 

sangat mungkin terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berasal dari udara. 

Para pedagang lalapan sebaiknya menyimpan sayur lalapan pada saat dijajakan 

pada wadah yang bersih dan tertutup.

Semua responden pedagang lalapan mengatakan bahwa sayur lalapan yang 

mereka jual selalu habis setiap kali berjualan, sehingga tidak ada sayuran yang 

ters isa  yang digunakan untuk ber jualan keesokan har inya.  Hal  tersebut  

menandakan bahwa setiap kali berjualan para pedagang lalapan menggunakan 

sayur lalapan yang baru mereka beli dari pasar pada pagi hari yang masih segar 

dan layak untuk dikonsumsi.



4.1.2 Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap sayur lalapan (kubis, kemangi dan selada) 

yang akan diambil sebagai sampel. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui 

kenampakan fisik sayur lalapan yang dijual oleh pedagang. Hal tersebut penting 

untuk dilakukan sebab berhubungan dengan pengetahuan para pedagang lalapan 

dalam memilih sayur lalapan yang dijual. Hasil dari pengamatan terhadap 

kenampakan fisik sayuran dapat dilihat pada Tabel 8.

Dari hasil pengamatan pada Tabel 8 diketahui bahwa pada umumnya para 

pedagang lalapan telah melakukan pemilihan sayur lalapan dengan benar. Sayur 

lalapan yang dipilih oleh pedagang lalapan adalah sayur yang segar, utuh dan 

tidak ada luka. Adam dan Motarjemi (2003), menyatakan bahwa pemilihan sayur 

yang utuh, segar dan bebas dari gigitan serangga dapat membatasi pertumbuhan 

mikroba. Sayuran yang masih utuh (tidak cacat) memiliki resiko yang relatif 

rendah tercemar mikroba karena permukaannya halus dan tidak banyak memiliki 

gerigi kecil. 

Dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa ada beberapa sayur lalapan 

yang kurang sesuai yaitu, utuh tetapi agak layu dan sedikit kecoklatan pada ujung 

daun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh cara pemilihan sayuran dan cara 

penyimpanan yang kurang benar oleh pedagang. Dari hasil survei pada Tabel 7 

diketahui bahwa pada umumnya  pedagang lalapan menyimpan sayur lalapan 

dalam keadaan terbuka, sehingga mudah terkena panas. Hal tersebut yang akan 

menyebabkan sayur lalapan menjadi layu dan kecoklatan.



Tabel 8. Hasil pengamatan terhadap kenampakan fisik sayur lalapan

Kenampaka
n Fisik 
Sayur 

Lalapan

Lokasi Survei
Kec. 

Lwkwaru 
1

Kec. 
Lwkwaru 

2

Kec. 
Klojen 1

Kec. 
Klojen 2

Kec. 
Belimbing 

1

Kec. 
Belimbing 

2

Kec. 
Sukun 

1

Kec.
Sukun 2

Kec.
Kdgkandang 

1

Kec.
Kdgkandang 

2

Kubis
Segar, 

utuh, tidak 
ada luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, 
tidak 
ada 

luka

Agak 
layu, 

sedikit 
kecokla-

tan

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka

Kemangi
Segar, 

utuh, tidak 
ada luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Agak 
layu, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, 
utuh, tidak  

ada luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, 
tidak 
ada 

luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka

Selada
Segar, 

utuh, tidak 
ada luka

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Agak layu, 
utuh, 

sedikit 
kecoklatan

Segar, 
utuh, tidak 

ada luka

Segar, 
utuh, 
tidak 
ada 

luka

Segar, 
utuh, 

tidak ada 
luka

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka

Segar, utuh, 
tidak ada 

luka



4.2 Analisa Residu Pestisida

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua sayur lalapan yang diambil 

dari pasar maupun sayur lalapan dari pedagang terdeteksi mengandung pestisida 

dengan kadar dan jenis bahan aktif seperti disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Data hasil  uji  residu pestisida pada sayur lalapan dari pasar dan   
dari pedagang lalapan

Sampel
Bahan 
Aktif

Kadar residu (ppm)
Standar 
(ppm)*

Kategori 
Bahaya

Sampel 
dari Pasar

Sampel 
dari 

Pedagang
Kemangi Sipermetrin 4,3 x 10-4 6,7 x 10-4 2x 10-2 Aman

Selada Profenofos 8,6 x 10-4 8,0 x 10-4

2,5 x 10-2 Aman
Kubis Profenofos 2,5 x 10-3 1,2 x 10-3

*Standar: Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan 
No   881/MENKES/SKB/VIII/1996

Dari Tabel 9 di atas diketahui bahwa sayur lalapan kemangi, selada dan 

kubis mengandung residu pestisida dengan jenis bahan aktif sipermetrin pada 

kemangi dan profenofos pada selada dan kubis. Kadar residu pestisida pada 

kemangi, selada dan kubis yang berasal dari pasar berturut-turut adalah  4,3 x 10-4

ppm, 8,6 x 10-4 ppm dan 2,5 x 10-3 ppm. Sedangkan kadar residu pestisida pada 

kemangi, selada dan kubis yang berasal dari pedagang berturut-turut adalah 6,7 x 

10 -4 ppm, 8,0 x 10-4 ppm dan  1,2 x 10-3 ppm. Nilai yang diperoleh dari percobaan 

tersebut masih di bawah batas maksimum residu (BMR) yang diijinkan. Menurut 

K e p u t u s a n  B e r s a m a  M e n t e r i  P e r t a n i a n  d a n  M e n t e r i  K e s e h a t a n  N o  

881/MENKES/SKB/VIII/1996, batas maksimum residu (BMR) untuk bahan aktif 

sipermetrin yang dibolehkan pada kemangi adalah 0,02 ppm dan untuk bahan 

aktif profenofos pada kubis dan selada adalah 0,025 ppm. Sehingga kadar residu 

pada sayur lalapan yang diuji masih dalam batas aman. Walaupun kadar residu 



pestisida yang rendah dalam makanan tidak akan menimbulkan gejala kronis 

maupun akut,  t e t a p i  m e n u r u t  S u l a e m a n  ( 1 9 9 6 ) ,  r e s i d u  p e s t i s i d a  dapat 

menimbulkan efek subtil (subtle effect), yaitu efek lanjut jangka panjang yang 

terjadi pada dosis rendah berkali-kali sehingga terjadi akumulasi pada tubuh. Efek 

subtil tersebut dapat berupa perubahan histologis dan patologis, efek karsinogenik, 

tumorigenik, mutagenik dan teratogenik. 

Bahan aktif yang terdeteksi pada sayur lalapan kemangi yaitu sipermetrin  

termasuk dalam golongan insektisida piretroid, sedangkan bahan aktif yang 

terdeteksi pada sayur lalapan selada dan kubis yaitu profenofos termasuk dalam 

golongan insektisida organofosfat. Menurut Tarumingkeng (1992), Sifat dari 

insektisida organofosfat adalah lebih mudah larut dalam air apabila dibandingkan 

dengan insektisida organokhlor, lebih mudah terhidrolisa menjadi senyawa yang 

tidak beracun dan mudah larut dalam air atau bersifat non sistemik. Insektisida 

golongan piretroid memiliki sifat  yang sama dengan insektisida organofosfat 

yaitu bersifat non sistemik. Menurut Djojosumarto (2006), insektisida piretroid 

memiliki sifat lipofilik yang kuat sehingga tidak dapat menembus jaringan 

tanaman sehingga tidak memiliki sifat sistemik maupun transmilar.

Dari data kadar residu pada Tabel 9, diketahui bahwa pada sayur lalapan 

selada dan kubis terjadi penurunan kadar residu pestisida. Penurunan kadar residu 

pada sayur lalapan selada dan kubis dapat terjadi karena bahan aktif dari kedua 

sayuran tersebut bersifat non sistemik, sehingga kadar residunya berkurang 

dengan adanya proses pencucian. Hal tersebut sesuai dengan Arief (2007), 

menyatakan bahwa pencucian sayur dan buah dapat mengurangi efek pestisida 

sekitar 10%-20% pada pestisida yang sifatnya non sistemik. 



Tetapi pada penelitian ini belum dapat dibuktikan bahwa adanya proses 

pencucian dapat menurunkan kadar residu pada pestisida yang bersifat non 

sistemik. Hal ini disebabkan kedua sampel berasal dari sumber yang berbeda. Hal 

tersebut terlihat pada sayur lalapan kemangi dengan pestisida yang bersifat non 

sistemik justru terjadi peningkatan kadar residu. 

Berdasarkan  toks is i tas  a tau  daya  racun  yang  d imiliki, insektisida 

organofosfat dan piretroid mempunyai toksisitas yang berbeda-beda. Pada 

umumnya umur residu dari senyawa organofosfat t idak berlangsung lama 

sehingga keracunan kronis terhadap lingkungan cenderung tidak terjadi karena 

faktor- faktor lingkungan mudah menguraikan senyawa ini menjadi komponen 

yang tidak beracun. Walaupun demikian menurut Tarumingkeng (1992), senyawa 

ini merupakan racun akut sehingga dalam penggunaannya faktor- faktor keamanan 

sangat perlu diperhatikan. senyawa organofosfat bersifat tidak stabil tetapi lebih 

toksik terhadap hewan-hewan tulang belakang dibanding senyawa organoklorin. 

Semua senyawa organoposfat bersifat sebagai penghambat ChE (enzim cholin 

esterase), yaitu enzim yang berperan dalam penerusan rangsangan syaraf. 

Peracunan dapat terjadi karena gangguan dalam fungsi susunan syaraf yang akan 

menyebabkan kematian atau dapat pulih kembali. Sedangkan insektisida piretroid 

memiliki daya kerja sebagai racun kontak dan racun perut yang kuat untuk 

mengendalikan hama pada tanaman. Dirjen Bina Produksi Hortikultura (2002) 

menaksir daya racun pestisida sipermetrin dan profenofos yang secara langsung 

dapat mencederai pengguna masing-masing tergolong dalam kategori tidak begitu 

berbahaya dan kurang berbahaya.



4.3 Analisa Total Mikroba

Hasil analisa total mikroba pada sampel sayur lalapan yang beredar di lima 

kecamatan di kota Malang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Total Mikroba Pada Sayur Lalapan (Kubis, Kemangi dan 
Selada) yang Beredar di Lima Kecamatan di Kota Malang

K e c a m a t a n  

Lokas i  Asal  
S a m p e l

Has i l  Anal i sa  Tota l  Mikroba  (Koloni /g)
S t a n d a r  

(Koloni /g)*K u b i s K e m a n g i Se lada

Lowokwaru 1 2,2x105  ± 2,5 x104 2,8x103 ± 2,3 x102 2,8x105  ± 1,1 x10

5 x105

Lowokwaru 2 2,1x105  ± 1x104   2,6x103 ± 1,5 x102 2,6x105   ± 1,5 x104

Klojen 1 1,1x106 ± 1,2x105  1,5x104 ± 1,5 x103 1,8x106 ± 1,2 x105

Klojen 2 1,2x106 ±  2,6 x105 1,2x104 ± 1 x103 1,5x106 ± 5,8 x104

Belimbing 1 1,4x106 ± 1,2 x105 1,6x104 ± 1,7 x103 1,7x106   ± 1 x105

Belimbing 2 2,8x105  ± 1 x104 1,3x104  ± 2,5 x103 1,3x106 ± 1,5 x105

Sukun 1 2,7x105 ± 2 x104 1,2x104  ± 1,5 x103 1,1x106   ± 5,8 x104

Sukun 2 1,2x106  ± 2 x105 1,6x104  ± 3,5 x103 1,7x106   ± 1,5 x105

Kedungkandang 1 2,8x105  ± 1,5 x104 2,6x103  ± 1 x102 2,8x105   ± 1 x104

Kedungkandang 2 1,3x106 ± 3,2 x105 1,2x104  ± 2,6 103 1,3x106 ± 3,2 x10

* Standar : Fresh Cut fruits and Vegetables (Lamikanra, 2002)
:  Aman (Tidak Melebihi Standar)
: Tidak Aman (Melebihi Standar)

Dari Tabel 10 dapat dilihat, rerata total mikroba pada sayur lalapan  kubis 

di lima kecamatan yang ada di kota Malang berkisar antara 2,1 x105 koloni/g 

sampai dengan 1,4 X 106 koloni/g. Rerata total mikroba pada sayur lalapan 

kemangi berkisar antara 2,6x103 koloni/g sampai dengan 1,6x104 koloni/g dan 

rerata total mikroba pada sayur lalapan selada berkisar antara 2,6 x105 koloni/g 

sampai  dengan 1,8 x 106 koloni/g. Dari hasil rerata total mikroba tersebut 

diketahui bahwa rerata total mikroba pada sayur lalapan kemangi di l ima 

kecamatan di kota Malang masih dalam batas aman atau di bawah standar, 

sedangkan rerata total mikroba pada sayur lalapan kubis dan selada ada yang 

masih dalam batas aman dan ada yang melebihi batas aman. Menurut Lamikanra 

(2002),  kandungan  total mikroba yang diperbolehkan untuk sayuran segar adalah 



tidak lebih dari  5 x105 koloni/g. Namun, Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 

sayur kubis, kemangi dan selada dari segi mikrobiologi belum ada. 

Rerata total mikroba pada sayur lalapan kubis terendah adalah pada 

kecamatan Lowokwaru 2 dan tertinggi pada kecamatan Belimbing 1. Rerata total 

mikroba pada sayur lalapan kemangi terendah adalah pada kecamatan Lowokwaru 

2 dan kecamatan Kedungkandang 1 tertinggi pada kecamatan Sukun 2. Total 

mikroba pada sayur lalapan selada terendah adalah pada kecamatan Lowokwaru 2 

dan tertinggi pada kecamatan Klojen 1. Secara jelas tinggi rendahnya rerata total 

mikroba pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada di lima kecamatan di kota 

Malang dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar .  7  Diagram Batang Hasi l  Penguj ian Tota l  Mikroba Pada Sayur  
Lalapan (Kubis, Kemangi dan Selada)

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa antara ketiga sayur lalapan kubis, 

kemangi dan selada, sayur lalapan selada cenderung memiliki rerata total mikroba 



yang paling tinggi, kemudian kubis dan yang paling rendah adalah sayur lalapan 

kemangi. Tingginya cemaran mikroba pada sayuran lalapan sehingga melebihi 

batas aman menunjukkan  praktek sanitasi yang kurang baik mulai dari tingkat 

petani sampai pada pedagang lalapan. Cemaran mikroba pada sayuran segar dapat 

berasal dari  air  ir igasi  yang tercemar l imbah, tanah, kotoran hewan yang 

digunakan sebagai pupuk, peralatan pemanenan yang kurang bersih, penanganan 

pasca panen yang kurang baik, transportasi dan penyimpanan. 

Tingginya cemaran mikroba pada sayur selada dan kubis dapat disebabkan 

pada saat penanaman letaknya sangat dekat dengan tanah. Hal tersebut sesuai 

dengan Misgyarta dan Munarso (2005),  yang menyatakan bahwa cemaran 

mikroba akan semakin tinggi pada bagian tanaman yang ada di dalam tanah atau 

dekat dengan tanah. Selain faktor tersebut tingginya cemaran mikroba khususnya 

pada selada disebabkan karena permukaan daunnya yang terbuka sehingga 

m i k r o b a  m u d a h  u n t u k  m e n e m p e l .  F a k t o r  p e n a n g a n a n ,  p e ncucian dan 

penyimpanan mulai dari rantai distribusi petani sampai pada pedagang lalapan 

yang kurang baik juga dapat menjadi penyebab tingginya jumlah cemaran 

mikroba pada selada dan kubis.

Sayur lalapan kemangi memiliki rerata total mikroba yang paling rendah 

dan relatif aman karena pada sayur kemangi terdapat aktivitas antibakteri 

sehingga dapat menekan jumlah cemaran mikroba pada sayur kemangi tersebut. 

Menurut Adnyana (2006),  kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Saphylococcus aureus, Salmonella enteri t idis ,  Escherichia coli , aktivitas 

antiseptik terhadap Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Salmonella paratyph, 

a k t i v i t a s  a n t i f u n g i  t e r h a d a p  Candida  a lb icans ,  Pen ic i l l ium nota tum,  



Microsporeum gyseum, aktivitas larvasida terhadap lalat rumah dan nyamuk, dan 

repelan terhadap serangga.

Tabel 11. Hasil Uji Total Mikroba Pada  Sayur Lalapan (Kubis, Kemangi 
dan Selada) Dengan 3 Perlakuan

P e r l a k u a n

T e r h a d a p  S a m p e l

Has i l  Anal i sa  Tota l  Mikroba  (Koloni /g)
S t a n d a r  

(Koloni /g)*

K u b i s K e m a n g i Se lada

5 x105

Tanpa Pencucian 1,3x106 ± 1,5 x105 1,5x104  ± 1 x103 1,6x106  ± 1,5 x105

Dicuci dengan

Air Ditampung

Dicuci dengan

Air Mengalir

*Standar : Fresh Cut fruits and Vegetables (Lamikanra, 2002)
: Aman (Tidak Melebihi Standar)
: Tidak aman (Melebihi Standar)

Pada Tabel 11 dapat dilihat hasil cemaran mikroba pada sampel simulasi 

sayur lalapan kubis, kemangi dan selada yang diberikan 3 perlakuan yaitu, 

perlakuan tanpa pencucian, perlakuan pencucian dengan air yang ditampung 

dalam wadah dan perlakuan pencucian dengan air mengalir. Hasil rerata total 

mikroba pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada tanpa pencucian berturut-

turut adalah 1,3x106 koloni/g, 1,5x104 koloni/g dan 1,6x106 koloni/g. 

Hasil rerata total mikroba pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada 

dengan perlakuan pencucian dengan air ditampung berturut-turut adalah 2,8x105

koloni/g,  1,2x104 koloni/g dan 1,1x106 koloni/g.  Hasil ini menunjukkan bahwa 

adanya proses pencucian dengan air ditampung dapat menurunkan jumlah 

cemaran mikroba pada sayuran walaupun jumlahnya tidak terlalu besar.

Hasil rerata total mikroba pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada 

dengan perlakuan pencucian dengan air mengalir berturut- turut adalah 1,8x105

koloni/g, 2,7x103 koloni/g dan 2,4x105 koloni/g. Hasil ini menunjukkan bahwa 

proses pencucian dengan air mengalir dapat menurunkan jumlah cemaran mikroba 

1,2x104  ± 1,5 x103
2,8x105±1,2x104 1,1x106 ± 1,5 x105

1,8x105 ± 1,5 x104 2,7x103  ± 1,5 x103 2,4x105  ± 2,1 x104



yang lebih besar daripada proses pencucian dengan air ditampung dalam wadah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pencucian sayuran yang benar untuk 

menurunkan jumlah cemaran mikroba adalah pencucian dengan air mengalir. 

Anonymous (2007d), menyatakan bahwa untuk produk pangan segar, pencucian 

dapat menurunkan potensi bahaya akibat mikroorganisme, dapat menghilangkan 

kotoran dan kontaminan lainnya. Pencucian dapat dilakukan dengan air, deterjen, 

larutan bakterisidal seperti klorin, dan lain- lain. Untuk mengetahui secara jelas 

adanya proses pencucian dapat menurunkan jumlah mikroba dapat dilihat pada 

Gambar 8.

Gambar.  8 Diagram Batang Hasil  Pengujian Total  Mikroba Pada Sayur  
Lalapan (Kubis, Kemangi dan Selada) dengan Tiga Perlakuan

Pada Gambar 8 dapat dilihat dari ketiga perlakuan yang diberikan terhadap 

sampel simulasi diperoleh bahwa proses pencucian yang dapat menurunkan 

jumlah cemaran mikroba lebih besar adalah  perlakuan pencucian dengan air 

mengalir .  Perlakuan pencucian dengan air  ditampung dalam wadah dapat 



menurunkan jumlah cemaran mikroba tetapi tidak begitu besar. Hal tersebut dapat 

disebabkan mikroba tidak hilang dengan mengalirnya air melainkan tetap bersatu 

dengan air dalam wadah. Menurut Anonymous (2007d), teknik pencucian sayur 

yang benar adalah dengan air mengalir, air mengalir dapat melarutkan dan 

menghilangkan kotoran dan kontaminan lainnya.

Walaupun perlakuan pencucian dengan air mengalir dapat menurunkan 

jumlah cemaran mikroba yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan 

pencucian dengan air ditampung, tetapi perlakuan pencucian dengan air mengalir 

tersebut belum dapat dikatakan efektif untuk menurunkan jumlah cemaran 

mikroba. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8 yang menunjukkan bahwa 

hasil yang diperoleh dari ketiga perlakuan tidak berbeda nyata. Oleh karena itu 

agar proses pencucian efektif maka disarankan untuk menambahkan desinfektan 

seperti klorin atau deterjen yang khusus untuk mencuci sayuran. Anonymous 

(2007d), menyatakan bahwa teknik pencucian yang benar dan dengan penambahan 

desinfektan seperti klorin lebih efektif menurunkan potensi bahaya akibat 

mikroorganisme.

Setelah dibandingkan antara hasil rerata total mikroba pada sampel sayur 

lalapan dari pedagang lalapan dengan sampel simulasi, maka diketahui bahwa 

pedagang lalapan yang melakukan proses pencucian sayur lalapan dengan baik 

adalah pedagang lalapan pada kecamatan Lowokwaru 1 dan 2 serta pedagang 

lalapan di kecamatan Kedungkandang 1. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

analisa total mikroba  pada Tabel 10,  yang hasilnya mendekati dengan hasil 

analisa total mikroba pada perlakuan pencucian dengan air mengalir pada Tabel 

11. 



Pada pedagang lalapan, proses pencucian sayur lalapan merupakan titik 

kritis yang yang harus dilakukan dengan benar sehingga dapat menurunkan 

jumlah cemaran mikroba pada sayur lalapan. Proses pencucian dikatakan sebagai 

titik kritis sebab tidak ada lagi proses selanjutnya yang dapat menghilangkan 

cemaran mikroba. Menurut Astawan (2008), proses pencucian merupakan proses 

utama yang harus dilakukan pada sayur- sayuran yang dikonsumsi dalam bentuk 

mentah (lalapan). Proses pencucian harus dilakukan secara benar sehingga dapat 

menurunkan potensi bahaya akibat mikroorganisme, menghilangkan kotoran dan 

kontaminan lainnya.

4.4 Analisa Koliform (Penduga)

Koliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator 

adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan, susu 

dan produk-produk susu. Hasil uji koliform penduga pada sayur lalapan (kubis, 

kemangi dan selada) dapat dilihat pada Tabel 12

Tabel 12. Hasil Uji Koliform Penduga Pada Sayur Lalapan (Kubis, 
Kemangi dan  Selada) yang Beredar di   Lima Kecamatan di Kota 
Malang

*Standar : Badan POM (2004)
: Tidak Aman (Melebihi Standar)

K e c a m a t a n  
Lokas i  Asal  

S a m p e l

Has i l  Anal i sa  Kol i form  (MPN/ml)
S t a n d a r  

( M P N / m l ) *K u b i s K e m a n g i Se lada

Lowokwaru 1 2,0x103     ± 3,5 x102 1,8x103 ± 2,9 x102 2,0x103 ± 5,7 x101

0-102

Lowokwaru 2 2,5x103 ± 4,0 x102 2,0x103 ± 5,7 x101 3,2x103    ± 4,0 x102

Klojen 1 1,31x 104 ± 3,3 x103 2,6x103 ± 8,0 x102 1,70x104  ± 3,5 x103

Klojen 2 8,7x103 ± 1,0 x103 3,3x103 ± 4,0 x102 1,31x104 ± 3,3 x103

Belimbing 1 8,1x103     ± 1,0 x103 2,0x103 ± 5,7 x101 9,3x103    ± 0

Belimbing 2 3,7x103     ± 4,0 x102 2,1x103  ± 0 3,0x103 ± 4,0 x102

Sukun 1 2,6x103 ± 4,0 x102 2,6x103  ± 4,0 x102 8,1x103    ± 1,0 x103

Sukun 2 1,51x104 ± 6,5 x103 3,0x103 ± 4,0 x102 1,50x 104  ± 5,9 x103

Kedungkandang 1 2,6x103    ± 4,0 x102 2,6x103± 4,0 x102 2,7x103    ± 7,5 x102

Kedungkandang 2 3,8x103 ± 4,6 x102 3,3x103 ± 4,0 x102 1,00x104  ± 4,3 x103



Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa seluruh sampel sayur lalapan  kubis, 

kemangi dan selada terdeteksi mengandung koliform dengan rerata hasil uji 

koliform penduga adalah terendah 1,8 x103 MPN/ml  dan tertinggi 1,70 x104

MPN/ml. Hasil yang diperoleh tersebut masih melebihi standar yang telah 

ditetapkan oleh Badan POM (2004), yang menyatakan bahwa batas maksimum 

cemaran  koliform dalam makanan khususnya sayuran segar adalah 0-102

MPN/ml. Adanya koliform pada sayur lalapan tersebut mengindikasikan adanya 

pencemaran terhadap air yang digunakan dalam proses pencucian sayur lalapan 

oleh pedagang lalapan, air pencuci sayuran pada pedagang di pasar dan lebih jauh 

lagi air irigasi pertanian yang tercemar . Pencemaran bakteri koliform pada air 

tersebut dapat berasal dari feses atau kotoran manusia. Secara jelas tinggi 

rendahnya hasil uji koliform penduga pada tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada 

Gambar 9. 

Gambar. 9 Diagram Batang Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sayur 
Lalapan (Kubis, Kemangi dan Selada)



Pada Gambar 9 dapat diketahui bahwa rerata koliform penduga yang 

rendah adalah pada kecamatan Lowokwaru 1 dan 2, kecamatan Belimbing 2 dan 

kecamatan Kedungkandang 1. Faktor yang memepengaruhi keberadaan koliform 

dalam sayur lalapan adalah air pencuci sayur lalapan yang tercemar organisme 

koliform. Organisme koliform dapat masuk ke dalam air dari sistem distribusi 

melalui  pompa-p o m p a  b o o s t e r ,  d a r i  p e n g e p a k  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  

menghubungkan pipa-pipa utama. Selain itu air dalam sistem distribusi dapat 

tercemar dari luar misalnya melalui hubungan silang, terowongan balik, tendon air 

dan tangki air yang rusak.  

Tingginya cemaran koliform pada sayur lalapan yang beredar di kota 

Malang karena telah diketahui bahwa beberapa sumber air di kota Malang  seperti 

sumur gali ,  sumur bor dan pipa swadaya masyarakat  telah tercemar oleh 

organisme koliform. Menurut hasil uji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Malang (2007) terhadap beberapa sumber air di kota Malang dan hasilnya 60% 

dari  sumber air  tersebut t idak sesuai dengan syarat  baku mutu.  Hasi l  uj i  

laboratorium terbaru dari Dinas Kesehatan Kota Malang (2007), dinyatakan 

bahwa dari 22 lokasi sumur yang dikelola PDAM  tujuh diantaranya tercemar 

Echericia coli.

Tabel  13 . Hasil  U j i  K o l i f o r m  P e n d u g a  P a d a   S a y u r  L a l a p a n  ( K ubis,  
Kemangi dan Selada) Dengan 3 Perlakuan

P e r l a k u a n

T e r h a d a p  S a m p e l

Has i l  Ana l i sa  Kol i fo rm Penduga  (MPN/ml )
S t a n d a r  

( M P N / m l ) *

K u b i s K e m a n g i Se lada

0-102

Tanpa Pencucian 2,0x103 ± 3,5 x102 1,6x103± 3,4 x102 2,0x103 ± 5,7 x101

Dicuci dengan 

Air Ditampung

Dicuci dengan 

Air Mengalir

*Standar : Badan POM (2004)
: Tidak Aman (Melebihi Standar)

2,3x103 ± 4,0 x102

2,1x103 ± 0

2,0x103  ± 5,7 x101

1,9x103 ± 3,5 x102

2,3x103   ± 4,0 x102

2,1x103 ± 6,5 x102



Pada Tabel 13 dapat dilihat rerata hasil koliform penduga pada sampel 

simulasi sayur lalapan kubis, kemangi dan selada yang diberikan 3 perlakuan 

yaitu, perlakuan tanpa pencucian, perlakuan pencucian dengan air yang ditampung 

dalam wadah dan perlakuan pencucian dengan air mengalir. Rerata koliform 

penduga pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada dengan perlakuan tanpa 

pencucian berturut-turut adalah 2,0x103  MPN/ml, 1,6x103  MPN/ml dan 2,0x103 

MPN/ml, dengan perlakuan pencucian dengan air ditampung adalah 2,3x103  

MPN/ml, 2,0x103  MPN/ml ,  dan   2 ,3x10 3  MPN/ml dan dengan perlakuan 

pencucian dengan air mengalir adalah 2,1x103 MPN/ml, 1,9x103 MPN/ml dan 

2,1x103  MPN/ml.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sayur lalapan yang telah diberi 

perlakuan pencucian baik pencucian dengan air ditampung maupun pencucian 

dengan air mengalir mempunyai rerata hasil koliform penduga lebih tinggi dari 

pada sayur lalapan tanpa perlakuan pencucian. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya organisme koliform pada sayur lalapan berasal dari air pencucian. Pada 

produk pangan segar seperti sayuran, pencucian dapat menurunkan potensi bahaya 

akibat mikroorganisme, tetapi pencucian dapat pula menjadi sumber kontaminan 

jika air yang digunakan tercemar oleh mikroorganisme koliform. 

Tetapi pada sayur lalapan yang tanpa perlakuan pencucian organisme 

koliform juga terdeteksi pada sampel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

ditelusuri lebih jauh adanya mikroorganisme koliform tidak saja berasal dari air 

pencucian sayur pada tingkat pedagang tetapi juga pada tingkat pedagang sayur di 

pasar serta air irigasi pertanian yang tercemar oleh organisme koliform. Sesuai 

dengan Misgyarta dan Munarso (2005),  yang menyatakan bahwa cemaran 



koliform pada sayur dapat berasal dari air irigasi yang tercemar limbah, tanah, 

kotoran hewan yang digunakan sebagai pupuk. Terjadinya peningkatan jumlah 

koliform pada sayur lalapan setelah diberi perlakuan pencucian dapat dilihat pada 

Gambar 10.

Gambar  10 .   Diagram Batang Has i l  Penguj ian  Kol i form Penduga Pada  
S a y u r  L a l a p a n  ( K u b i s ,  K e m a n g i  d a n  S e l a d a )  d e n g a n  3  
Perlakuan

Pada Gambar 10 terlihat bahwa rerata jumlah koliform pada sayur lalapan 

(kubis, kemangi dan selada) dengan perlakuan tanpa pencucian tidak berbeda 

nyata dengan rerata jumlah koliform pada sayur lalapan (kubis, kemangi dan 

selada) dengan perlakuan pencucian dengan air ditampung dan pencucian dengan 

iar mengalir. Hal tersebut menunjukkan bahwa  proses pencucian tidak dapat 

menurunkan jumlah koliform yang terdapat pada sayur lalapan (kubis, kemangi 

dan selada). Anonymous (2008f), menyatakan bahwa pencucian sayur-sayuran 

segar sebelum dikonsumsi tidaklah efektif lagi dalam membebaskan makanan dari 

pencemaran bakteri patogen penyebab panyakit. Riset menunjukkan bahwa 



berbagai jenis mikroba tertentu penyebab penyakit seringkali mampu menghindar 

dan bersembunyi lalu membuat lubang serta hidup dalam berbagai sayuran seperti 

selada, bayam atau jenis sayuran dan buah lainnya. Dengan kata lain, upaya 

pembersihan sebatas di permukaan saja tidak akan mampu menjangkau bakteri 

berbahaya seperti Salmonella atau E. coli.

Agar proses pencucian efektif  sehingga dapat menurunkan jumlah 

koliform yang terdapat pada sayur lalapan, maka disarankan untuk melakukan 

proses pencucian dengan teknik yang benar dan dengan penambahan desinfeksi. 

Menurut  Anonymous (2008 f), pencucian  dengan  a i r  murni  t idak  e fek t if 

menurunkan kadar patogen pada sayur bayam maupun selada. Pencucian dengan 

cairan sodium hipoklorit menunjukkan penurunan lebih dari 80% bakteri E.coli

pada sayur bayam dan selada.

Tabel  14 .    Has i l  Uj i  Kol i form Penduga  Pada  Ai r

Jen i s  Sampe l K o l i f o r m  P e n d u g a  ( M P N / m l ) S t a n d a r  ( M P N / m l ) *

Air 3,2 x100 ± 0 0-5x101

*Standar : Permenkes No 416/Menkes/Per/IX/1990
: Aman (Tidak Melebihi Standar)

Pada Tabel 14 dapat dilihat hasil uji koliform penduga pada air sumur 

yang digunakan untuk mencuci sampel simulasi adalah 3,2 x100 MPN/ml. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa air sumur yang digunakan untuk mencuci sampel 

s imulas i  sesua i  dengan s tandar  a i r  bers ih .  Berdasarkan  Permenkes  No 

416/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air  

menyebutkan bahwa syarat-syarat mikrobiologi s  u n t u k  a i r  m i n u m  M P N  

Koliform/100 cc sampel adalah 0. Sedangkan untuk air bersih adalah 10 (untuk air 

perpipaan) dan 50 (untuk air bukan perpipaan). Menurut Natawigena (1991), Air 



sumur (hal ini bergantung kepada lingkungan) pada umumnya lebih bersih 

daripada air permukaan, karena air yang merembes ke dalam tanah itu telah 

tersaring oleh lapisan tanah yang dilewatinya.

Hasil analisa air tersebut sangat berbeda atau jauh lebih rendah daripada 

hasil uji koliform penduga pada sampel simulasi. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa organisme koliform yang mencemari atau terdapat pada sampel 

sayur lalapan tidak hanya dari air pencuci sayur tersebut melainkan ada sumber 

pencemar lain seperti air pencuci sayur dari pedagang di pasar dan juga bisa dari 

air irigasi pertanian yang tercemar, sesuai dengan Sulaeman dan Nisa (2005), 

yang menyatakan bahwa  air irigasi yang tercemar Shigella sp., Salmonella sp., 

E.coli, dan Vibrio cholerae dapat mencemari buah dan sayur. 



V.  KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan konsumen dan produsen di kota Malang tentang keamanan 

pangan masih rendah. Hal ini terbukti dari kurangnya pengetahuan 

masyarakat  tentang cara penanganan makanan yang baik sebelum 

dikonsumsi.

2. S a y u r  l a l a p a n  y a n g  b e r e d a r  d i  l i m a  k e c a m a t a n  d i  k o t a  Malang 

mengandung residu pestisida yang rendah dan masih dalam batas aman. 

Hasil pengujian residu pestisida pada  sampel sayur lalapan kubis dan 

selada yang berasal dari pasar dengan bahan aktif profenofos berturut-turut 

adalah  2,5 x 10-3 ppm dan 8,6 x 10-4 ppm. Sedangkan pada sampel sayur 

lalapan kubis dan selada yang berasal dari pedagang adalah 1,2 x 10-3 ppm 

dan 8,0 x 10-4 ppm. Sedangkan untuk sampel sayur lalapan kemangi yang 

berasal dari   pasar dan pedagang berturut-turut dengan bahan aktif 

sipermetrin adalah  4,3 x 10-4 ppm dan 6,7 x10-4 ppm. 

3. Sayur lalapan yang beredar di lima kecamatan di kota Malang terdeteksi 

mengandung koliform, sehingga termasuk dalam kategori tidak aman. 

Rerata pengujian koliform pada sayur lalapan kubis, kemangi dan selada 

adalah  1,8 x103 – 1,70 x104 MPN/ml. Menurut Badan POM (2004), batas 

koliform pada produk pangan segar adalah 0-102 MPN/ml.

4. Beberapa sayur lalapan yang beredar di lima kecamatan di kota Malang 

termasuk dalam kategori tidak aman dikonsumsi berdasarkan pengujian 

total mikroba. Rerata pengujian total mikroba pada sampel kubis, kemangi 



dan selada berturut-turut adalah 2,1 x105 koloni/g -1,4 X 106 koloni/g, 2,6 

x103 koloni/g -1,6 X 104 koloni/g dan 2,6 x105 koloni/g -1,8 x106 koloni/g.

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat seperti penyuluhan–

penyuluhan berkala dan bergil ir  kepada pedagang lalapan tentang 

penanganan sayur lalapan  yang baik, terutama oleh pemerintah melalui 

instansi- instansi terkait. Selain itu.

2. Perlu adanya ketetapan standar baku dari pemerintah yang mengatur 

produk segar terutama sayur-sayuran.

3. Sebelum mengkonsumsi sayuran segar hendaknya dilakukan penanganan 

pencucian. Teknik pencucian yang benar adalah dengan air mengalir. Agar 

pencucian efektif maka perlu ditambahkan desinfektan yang khusus untuk 

sayur-sayuran. Desinfektan yang umum digunakan adalah klorin dengan 

jumlah 0,5 gram/liter air. Selain klorin desinfektan yang dapat digunakan 

sanitazing agent. 

4. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang studi keamanan pangan pada

produk sayuran segar untuk jenis- jenis sayur yang lain yang beredar di 

pasaran, sehingga masyarakat mengetahui kualitas keamanan pangan yang 

dikonsumsi.

5. Perlu dilakukan uji lanjut koliform penduga agar dapat diketahui bahwa 

koliform yang terdeteksi pada sayur lalapan termasuk dalam golongan 

koliform fekal atau non fekal.



6. P e r l u  d i l a k u k a n  a n a l i s a  r e s i d u  p e s t i s i d a  l e b i h  l a n j u t  d e n g a n  

membandingkan sayur yang tanpa perlakuan pencucian dengan sayur yang 

telah diberi perlakuan pencucian, agar dapat diketahui bahwa pestisida 

yang bersifat non sistemik kadar residunya dapat menurun dengan adanya 

perlakuan pencucian.
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Lampiran. 1

Prosedur Percobaan

Uji Kualitatif Residu Pestisida Metode Gas Kromatografi (USAID EPA FDA, 

1990)

1. Ditimbang contoh sebanyak 20 gram dan ditambahkan pelarut hexan sebanyak 

100 mL.

2. Dihomogenkan contoh dengan blender selama 30-45 detik.

3. Diamkan contoh sampai larutan terpisah lalu diambil larutan contoh sebanyak 

20 mL.

4. Dimasukkan  con toh  t e r sebu t  ke  da lam labu  ukur  100  mL kemudian  

ditambahkan aquadest hingga tanda tera.

5. Dibiarkan beberapa saat sampai larutan hexan dengan air terpisah dengan 

jelas.

6. Diambil lapisan hexan yang berada di lapisan atas sebanyak 1 µL kemudian

diinjeksikan ke alat GC.

Rumus: 

A F
R = -------- x ((CxD)/E) x--------

B G

Keterangan:

R = Kadar Residu Pestisida (ppm)
A = Area kromatogram sampel
B = Area kromatogram standart/baku
C = Konsentrasi standart (mg/kg)
D = Volume larutan standar yang diinjeksi (µl)
E = Volume larutan sampel yang diinjeksi (µl)
F = Volume ekstrak sampel (ml)
G = Berat sampel (mg)



Uji Total Mikroba (Swanson, et al., 1992)

? Persiapan contoh

1. Ditimbang contoh sebanyak 10 gram dan ditambahkan 90 mL larutan 

pengencer.

2. Dihomogenkan dengan stomacher.

? Seri pengenceran

1. Tanpa pengenceran = 1 mL

2. Pengenceran I (10-1) = 1 mL contoh : 9 mL  larutan pengencer

3. Pengenceran II (10-2) = 1 mL (pengenceran I) : 9 mL larutan pengencer

4. Pengenceran III (10-3) = 1 mL (pengenceran II) : 9 mL larutan pengencer

5. Pengenceran IV (10-4) = 1 mL (pengenceran III) : 9 mL larutan pengencer

6. Pengenceran V (10-5) = 1 mL (pengenceran IV) : 9 mL larutan pengencer

? Pencairan dan pemanasan media

? Cairkan media PCA (Plate Count Agar) steril pada suhu 1000C 

? Penuangan media agar

1. Dimasukkan media agar steril cair yang telah didinginkan sampai suhu 44 

– 46oC sebanyak 10 mL ke dalam petridish dan dicampur baik dengan 1 

mL contoh dari masing-masing seri pengenceran.

2. Petridish ditutup dan biarkan memadat.

3. Percobaan dilakukan duplo.

? Inkubasi

1. Dimasukkan masing-masing petridish ke dalam inkubator suhu 37 0C 

selama 48 jam dengan posisi terbalik.



? Pengamatan dan perhitungan

1. Diamati masing-masing petridish yang telah ditumbuhi mikroba.

2. Perhitungan koloni dilakukan jika pada petridish memiliki 30-300 koloni.

3. Jumlah  ko lon i  mik roba  d i t e t apkan  sebaga i  j umlah  ko lon i  pada  

pengenceran yang digunakan dengan satuan CFU (Colony Forming Unit).

Uji MPN Koliform menggunakan 3 seri tabung

1. Diencerkan contoh hasil persiapan sebelumnya pada tingkat pengenceran 10-1

sampai 10-3 pada larutan pengencer pepton.

2. Diinokulasi media dengan 1 mL contoh dari masing-masing pengenceran yang 

didalamnya terdapat tabung Durham terbalik dengan media LB (Lactose 

Brooth).

3. Diinkubasi semua tabung pada suhu 36 ± 1 0C selama 24 jam dan 48 jam.

4. Setelah 24 jam, dicatat jumlah tabung  yang membentuk gas pada masing-

masing tabung dan simpan lagi tabung yang tidak membentuk gas dalam 

inkubator pada suhu 36 ± 1 0C selama 24 jam, kemudian dicatat jumlah tabung 

yang membentuk gas.

5. Dihitung MPN (Most Probably Number) atau APM (Angka Paling Mungkin) 

koliform/mL contoh dengan menggunakan table MPN 3 seri tabung.



Lampiran 2.  Da ta  Has i l  Pengu j i an  To ta l  Mikroba  Pada  Sampel  Sayur  
Lalapan (Kubis)

K e c a m a t a n  L o k a s i

P e n g a m b i l a n  S a m p e l

Jenis  

S a m p e l

U l a n g a n k e  - R e r a t a

(koloni/g)
S t a n d a r  
Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

K u b i s

2,2x105 1,9x105 2,4x105 2,2x105 25166.1

Lowokwaru  2 2,1x105 2,2x105 2,0x105 2,1x105 10000

Klojen 1 1,2x106 1,0x106 1,2x106 1,1x106 115470

Klojen 2 1,1x106 1,5x106 1,0x106 1,2x106 264575

Belimbing 1 1,3x106 1,3x106 1,5x106 1,4x106 115470

Belimbing 2 2,9x105 2,7x105 2,8x105 2,8x105 10000

Sukun 1 2,7x105 2,9x105 2,5x105 2,7x105 20000

Sukun 2 1,4x106 1,2x106 1,0x106 1,2x106 200000

Kedungkandang 1 2,8x105 2,6x105 2,9x105 2,8x105 15275.3

Kedungkandang 2 1,2x106 1,7x106 1,1x106 1,3x106 321455

Lampiran 3.  Data  Hasi l  Penguj ian Total  Mikroba Pada Sampel Simulasi  
Sayur Lalapan (Kubis)

P e r l a k u a n Jenis  
S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a
(koloni/g)

S t a n d a r  
Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

K u b i s

1,3x106 1,5x106 1,2x106 1,3x106 152753

Dicuci dengan

Air Ditampung
2,9x105 2,7x105 2,7x105 2,8x105 11547

Dicuci dengan

Air Mengalir
1,9x105 1,6x105 1,8x105 1,8x105 15275.3

Lampiran 4. Data Hasil Pengujian Total Mikroba Pada Sampel Sayur 
Lalapan (Kemangi)

K e c a m a t a n  L o k a s i
P e n g a m b i l a n  S a m p e l

Jenis  
S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a
(koloni/g)

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

K e m a n g i

2,9 x103 2,5x103 2,9x103 2,8x103 230.94

Lowokwaru  2 2,7x103 2,6x103 2,4x103 2,6x103 152.753

Klojen 1 1,4x104 1,7x104 1,5x104 1,5x104 1527.53

Klojen 2 1,3x104 1,1x104 1,2x104 1,2x104 1000

Belimbing 1 1,5x104 1,5x104 1,8x104 1,6x104 1732.05

Belimbing 2 1,3x104 1,6x104 1,1x104 1,3x104 2516.61

Sukun 1 1,2x104 1,1x104 1,4x104 1,2x104 1527.53

Sukun 2 1,6x104 1,9x104 1,2x104 1,6x104 3511.88

Kedungkandang 1 2,7x103 2,5x103 2,6x103 2,6x103 100

Kedungkandang 2 1,1x104 1,5x104 1,0x104 1,2x104 2645.75



Lampiran  5. Data Hasil Pengujian Total Mikroba Pada Sampel Simulasi 
Sayur Lalapan (Kemangi)

P e r l a k u a n
J e nis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a
(koloni/g)

S t a n d a r  
Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

K e m a n g i

1,5x104 1,6x104 1,4x104 1,5x104 1000

Dicuci dengan 

Air Ditampung
1,0x104 1,3x104 1,2x104 1,2x104 1527.53

Dicuci dengan 

Air Mengalir
2,7x103 2,5x103 2,8x103 2,7x103 152.753

Lampiran 6. Data Hasil Pengujian Total Mikroba Pada Sampel Sayur 
Lalapan (Selada)

K e c a m a t a n  L o k a s i

P e n g a m b i l a n  S a m p e l

Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a

(koloni/g)

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

Se lada

2,7x105 2,7x105 2,9x105 2,8x105 11547

Lowokwaru  2 2,6x105 2,4x105 2,7x105 2,6x105 15275.3

Klojen 1 1,7x106 1,9x106 1,7x106 1,8x106 115470

Klojen 2 1,5x106 1,5x106 1,4x106 1,5x106 57735

Belimbing 1 1,6x106 1,8x106 1,7x106 1,7x106 100000

Belimbing 2 1,4x106 1,1x106 1,3x106 1,3x106 152753

Sukun 1 1,1x106 1,0x106 1,0x106 1,1x106 57735

Sukun 2 1,7x106 1,5x106 1,8x106 1,7x106 152753

Kedungkandang 1 2,8x105 2,9x105 2,7x105 2,8x105 10000

Kedungkandang 2 1,2x106 1,1x106 1,7x106 1,3x106 321455

Lampiran 7 . Data Hasil Pengujian Total Mikroba Pada Sampel Simulasi 
Sayur Lalapan (Selada)

P e r l a k u a n
Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a

(koloni/g)

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

Se lada

1,7x106 1,6x106 1,4x106 1,6x106 152753

Dicuci dengan 

Air Ditampung
1,1x106 1,3x106 1,0x106 1,1x106 152753

Dicuci dengan 
Air Mengalir

2,6x105 2,2x105 2,5x105 2,4x105 20816.7



Lampiran 8. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sampel Sayur 
Lalapan (Kubis)

K e c a m a t a n  L o k a s i

P e n g a m b i l a n  
S a m p e l

Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  -
R e r a t a

( M P N/ml)

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

K u b i s

2,0x103 2,6x103 2,0x103 2,2x103 346.410

Lowokwaru  2 2,7x103 2,0x103 2,7x103 2,5x103 404.145

Klojen 1 1,50x104 9,3x103 1,50x104 1,31x104 3290.9

Klojen 2 9,3x103 9,3x103 7,5x103 8,7x103 1039.23

Belimbing  1 9,3x103 7,5x103 7,5x103 8,1x103 1039.23

Belimbing 2 3,5x103 4,2x103 3,5x103 3,7x103 404.145

Sukun 1 2,8x103 2,8x103 2,1x103 2,6x103 404.145

Sukun 2 1,50x104 2,10x104 9,3x103 1,51x104 6464.52

Kedungkandang 1 2,8x103 2,1x103 2,8x103 2,6x103 404.145

Kedungkandang 2 3,5x103 3,5x103 4,3x103 3,8x103 461.88

Lampiran  9. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sampel Simulasi 
Sayur Lalapan (Kubis)

P e r l a k u a n
Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a
( M P N / m l )

S t a n d a r  
Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

K u b i s

2,0x103 2,0x103 2,0x103 2,0x103 0

Dicuci dengan 

Air Ditampung
2,1x103 2,8x103 2,1x103 2,3x103 404.145

Dicuci dengan 

Air Mengalir
2,1x103 2,1x103 2,1x103 2,1x103 0

Lampiran  10. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sampel Sayur 
Lalapan (Kemangi)

K e c a m a t a n  L o k a s i

P e n g a m b i l a n  S a m p e l

Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a

( M P N / m l )

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

K e m a n g i

2,0x103 1,5x103 2,0x103 1,8x103 288.675

Lowokwaru  2 2,1x103 2,1x103 2,0x103 2,0x103 57.735

Klojen 1 3,5x103 2,1x103 2,1x103 2,6x103 808.29

Klojen 2 3,5x103 3,5x103 2,8x103 3,3x103 404.145

Belimbing 1 2,1x103 2,0x103 2,0x103 2,0x103 57.735

Belimbing 2 2,1x103 2,1x103 2,1x103 2,1x103 0

Sukun 1 2,8x103 2,1x103 2,8x103 2,6x103 404.145

Sukun 2 3,5x103 2,8x103 2,8x103 3,0x103 404.145

Kedungkandang 1 2,8x103 2,8x103 2,1x103 2,6x103 404.145

Kedungkandang 2 3,5x103 2,8x103 3,5x103 3,3x103 404.145



L a m p i r a n  11.  D a t a  H a s i l  P e n g u j i a n  K o l i f o r m  P e n d u g a  P a d a  S a m p e l  
Simulasi Sayur Lalapan (Kemangi)

P e r l a k u a n
Jenis  

S ampe l

Ulangan  ke  - R e r a t a
( M P N / m l )

S t a n d a r  
Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

K e m a n g i

1,4x103 2,0x103 1,5x103 1,6x103 321.455

Dicuci dengan 

Air Ditampung
2,1x103 2,0x103 2,0x103 2,0x103 57.735

Dicuci dengan 

Air Mengalir
2,1x103 2,1x103 1,5x103 1,9x1 03 346.410

Lampiran 12. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sampel Sayur 
Lalapan (Selada)

K e c a m a t a n  L o k a s i

P e n g a m b i l a n  S a m p e l

Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a

( M P N / m l )

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Lowokwaru 1

Se lada

2,0x103 2,1x103 2,1x103 2,0x103 57.735

Lowokwaru  2 3,5x103 2,8x103 3,5x103 3,2x103 404.145

Klojen 1 2,10x104 1,50x104 1,50x104 1,70x104 3464.1

Klojen 2 1,50x104 1,50x104 9,3x103 1,31x104 3290.9

Belimbing 1 9,3x103 9,3x103 9,3x103 9,3x103 0

Belimbing 2 3,5x103 2,8x103 2,8x103 3,0x103 404.145

Sukun 1 9,3x103 7,5x103 7,5x103 8,1x103 1039.23

Sukun 2 2,10x104 9,3x103 1,50x104 1,50x104 5850.64

Kedungkandang 1 3,5x103 2,0x104 2,8x103 2,7x103 750.555

Kedungkandang 2 7,5x103 1,50x104 7,5x103 1,00x104 4330.13

Lampiran  13. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Sampel 
Simulasi Sayur Lalapan (Selada)

P e r l a k u a n
Jenis  

S a m p e l

Ulangan  ke  - R e r a t a

( M P N / m l )

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Tanpa Pencucian

Se lada

2,0x103 2,0x103 2,1x103 2,0x103 57.735

Dicuci dengan 

Air Ditampung
2,8x103 2,1x103 2,1x103 2,3x103 404.145

Dicuci dengan 
Air Mengalir

2,1x103 1,5x103 2,8x103 2,1x103 650.641

Lampiran 14. Data Hasil Pengujian Koliform Penduga Pada Air Pencuci 
Sampel Simulasi

Jen i s  Sampe l
Ulangan  ke  - R e r a t a

( M P N / m l )

S t a n d a r  

Deviasi1 2 3

Air 3,6x100 3,0x100 3,0x100 3,2x100 0



Lampiran 15. Dokumentasi Sayur Lalapan

Gambar 11. Sampel Kec. Lowokwaru Gambar 12.Sampel Kec. Klojen

Gambar 13. Sampel Kec. Blimbing Gambar 14. Sampel Kec. Kdg Kandang

Gambar 15. Sampel Kec. Sukun



Gambar 15. Analisa Total Mikroba pada Kemangi

Gambar 17. Analisa Total Mikroba pada Selada

Gambar 18. Analisa Total Mikroba pada Kubis



Gambar 19. Analisa Koliform Penduga pada Kemangi

Gambar 20. Analisa Koliform Penduga pada Selada

Gambar 21. Analisa Koliform Penduga pada Kubis

Gambar 22. Persiapan Sampel Analisa Residu Pestisida Sayur Lalapan



Kuisioner Persepsi Untuk Penjual

KUISIONER PERSEPSI UNTUK PENJUAL LALAPAN

Kuisioner ini merupakan salah satu alat bagi saya untuk menyusun tugas 

akhir (skripsi). Untuk itu, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuisioner ini 

dengan sejujur-jujurnya.

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Alamat :

PROFIL PEDAGANG DAN USAHA

1. Apakah usaha ini dikelola sendiri atau kelompok?

2. Sudah berapa lama anda berjualan?

3. Dimana sajakah anda berjualan (apakah ada cabang)?

4. Darimanakah sayur-sayuran lalapan anda beli?

CARA PENANGANAN DAN SANITASI

1. Penanganan apakah yang anda lakukan setelah sayur dibeli dari pasar?

a. Langsung dikupas dan dicuci 

b. Disimpan terlebih dahulu

2. Kalau disimpan terlebih dahulu bagaimana cara penyimpanannya?

a. Dibungkus plastik dan disimpan dalam lemari es

b. Tidak dibungkus plastik, disimpan dalam lemari es

c. Dibungkus plastik, tidak disimpan dalam lemari es

d. Tidak dibungkus plastik, tidak disimpan dalam lemari es

3. Bagaimana cara pencucian sayur-sayurannya?

a. Dicuci dengan air mengalir

b. Dicuci dalam ember air tidak mengalir

c. Tidak dicuci



4. Darimanakah air  yang anda gunakan untuk mencuci  sayur-sayuran 

tersebut?

a. Air sumur

b. Air PAM

c. Lainnya…

5. Pada saat anda berjualan bagaimanakah cara anda menyimpan sayur 

lalapan tersebut?

a. Diletakkan dalam wadah dan tertutup

b. Diletakkan dalam wadah dan terbuka

c. Tidak diletakkan dalam wadah dan terbuka

d. Lainnya…

6. Jika sayur lalapan yang anda jual tidak habis, apa yang anda lakukan?

a. Disimpan untuk dijual besok hari

b. Dibuang

c. Lainnya…

7. Jika sayur lalapan disimpan dan dijual besok hari, apakah sebelum dijual 

sayur-sayuran tersebut dicuci kembali?

a. Ya

b. Tidak

8. Jika sayur lalapan disimpan dan dijual esok hari, apakah sebelum dijual 

dilakukan pemilihan mana sayur yang masih bagus dan tidak?

a. Ya

b. Tidak


