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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai potensi besar kekayaan 

sumber daya perikanan dan beraneka ragam jenis kerang. Beberapa jenis kerang 

telah dibudidayakan dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein 

masyarakat. Jenis kerang yang banyak dijumpai dan digemari masyarakat Indonesia 

salah satunya adalah kerang hijau. 

 Kerang hijau merupakan salah satu makanan yang mengandung banyak 

protein dan sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Kerang ini memiliki 

kandungan gizi baik untuk dikonsumsi, yaitu terdiri dari 40 % air , 21,9 % protein , 

14,5 % lemak , 18,5 % karbohidrat dan 4,3 % abu sehingga menjadikan kerang hijau 

sebanding dengan daging sapi maupun telur ayam (Eshmat et al, 2014).  Sebanyak 

100 gram daging kerang hijau mengandung 100 kalori yang tentunya sangat 

bermanfaat untuk ketahanan tubuh manusia. Oleh karena itu kerang hijau 

diharapkan dapat dibudidayakan dengan baik (Mifbakhuddin et al, 2010). 

Kerang hijau (Perna viridis) dapat dijumpai di  pasar-pasar tradisional 

ataupun pedagang keliling. Kerang hijau biasa dikenal sebagai green mussels adalah 

binatang lunak (mollusca) yang habitatnya di laut, bercangkang dua dan berwarna 

hijau kecoklatan (Wati, 2014). Kerang hijau selain sebagai lauk pauk yang enak juga 

merupakan makanan tradisional khas jawa khususnya sebagai jajanan. 
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 Kerang hijau memiliki sifat filter feeder yang mengakibatkan 

mikroorganisme termasuk bakteri patogen  terakumulasi dengan kadar relatif tinggi 

pada tubuh kerang hijau. Air lingkungan tempat hidup kerang hijau berasal dari 

tempat terkumpulnya berbagai jenis limbah yaitu limbah industri, rumah tangga, 

maupun kontaminasi kotoran manusia yang menjadi sumber pembawa penyakit 

berbahaya jika penanganan pembudidayaan kerang hijau tidak benar (Murdinah, 

2009). Oleh karena itu, kerang hijau merupakan sumber pembawa penyakit karena 

sangat berpotensi terkontaminasi oleh bakteri patogen yang menyebabkan penyakit 

salah satunya penyakit Cholera. 

Cholera adalah penyakit menular bagian saluran pencernaan yang 

disebabkan oleh bakteri patogen Vibrio cholerae. Bakteri ini masuk ke dalam tubuh 

melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh sanitasi yang tidak baik 

sehingga mengakibatkan bakteri ini mengkontaminasi perikanan terutama kerang 

(Anggaraditya, 2015). Bakteri V. cholerae merupakan bakteri gram negatif 

berbentuk basil (batang), bersifat motil (dapat bergerak), memiliki struktur 

antiogenik dari antigen flagelar H dan antigen somatik O, gamma-proteobacteria, 

mesofilik dan kemoorganotrof. Habitat alami di lingkungan aquatik dan umumnya 

berasosiasi dengan eukariot. Bakteri ini berkembang biak dan menyebar melalui 

kotoran manusia yang mengandung bakteri V. cholerae. Kotoran manusia yang 

tersebar di perairan akan mengkontaminasi air dan sebagainya sehingga beresiko 

tertular penyakit cholera oleh karena kontak langsung dengan air yang 

terkontaminasi bakteri tersebut (Rahayu, 2010). Menurut Permenkes RI Nomor 59 
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Tahun 2015 Vibrio cholerae Dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan dapat 

menjadi bahaya kepadaindividu; risiko untuk menyebar ke masyarakatrendahdan 

umumnya ada profilaksis dan pengobatan yang efektif tersedia.  

Penelitian ini dilaksanakan karena besarnya kegemaran masyarakat 

Indonesia mengonsumsi kerang hijau. Peneliti ingin mengidentifikasi kandungan 

gizi dan bakteri patogen apa saja yang terdapat pada kerang hijau tersebut. 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat awam tentang bahaya jika terus-

menerus mengonsumsi kerang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh rumusan masalah “Apakah terdapat 

bakteri Vibrio cholerae pada sampel kerang hijau (Perna viridis) yang dijual oleh 

pedagang di Tambak Lorok Semarang”. 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk identifikasi bakteri V. cholera pada kerang hijau sebelum dimasak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Masyarakat : 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bakteri apa saja 

yang terkandung pada kerang hijau selain logam-logam berat agar masyarakat 

menyadari bahaya jika terlalu sering mengkonsumsi kerang karena selain 

memiliki kandungan gizi juga terdapat mikrooganisme yang dapat 

membahayakan kesehatan.  
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2. Praktisis Kesehatan : 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan tentang mikroba yang terkandung pada kerang hijau. 

3. Peneliti : 

 Memperdalam  pengetahuan peneliti tentang bakteri V. cholera dan 

mengetahui bakteri patogen apa saja yang terdapat pada kerang hijau. 

E. Originalitas Penelitian 

Tabel I. Keaslian penelitian 

Judul penelitian Jenis penelitian Variabel penelitian Hasil penelitian 

Identifikasi Vibrio 

cholerae pada 

kerang hijau 

(Mytilus viridis) 

yang dijual di pasar 

kobong semarang 

Jenis penelitian 

bersifat deskriptif 

Variabel bebas : 

kerang hijau, 

Variabel terikat : 

bakteri V. cholerae. 

Hasil penelitian  

yang dilaksanakan di 

Laboratorium 

Mikrobiologi 

Akademi Analis 

Kesehatan 17 

Agustus 1945 

Semarang, negative 

tidak ditemukan 

bakteri Vibrio 

cholerae pada 

sampel kerang hijau. 

 

Keberadaan bakteri 

patogen Vibrio 

cholerae pada 

beberapa hasil 

perikanan yang 

dijual di pasar 

tradisional kota 

Denpasar. 

Jenis penelitian 

bersifat  

observational 

deskriptif. 

variabel bebas : hasil 

perikanan yang 

dijual di pasar 

tradisional kota 

Denpasar, 

Variabel terikat : 

bakteri V.cholerae. 

Sampel udang dan 

kerang yang dijual di 

pasar tradisional 

Kota Denpasar 

memiliki peluang 

tercemar bakteri V. 

cholerae. 
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Pada penelitian ini terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu 

terdapat bakteri genus Vibrio sp. yang terkontaminasi pada sampel kerang hijau yang 

dijual di Tambak Lorok Semarang. 
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