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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis didunia yang hanya memiliki 

dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Faktor yang sangat 

mendukung pertumbuhan jamur pada bahan pangan di Indonesia adalah kondisi 

iklim tropis, cuaca dan kelembaban. Beberapa bahan pangan pokok yang 

mengandung karbohidrat dan dapat diolah untuk dikonsumsi antara lain kacang 

kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan jagung bahan-bahan pangan ini 

ditumbuhi oleh jamur salah satunya Aspergillus sp yang sering ditemukan 

diberbagai habitat, tetapi umumnya saprofit ditanah, sehingga dapat 

mengontaminasi produk pakan dan makanan (Wati, dkk., 2006). 

Jamur dapat menghasilkan toksin yang dapat mengganggu kesehatan. Toksin 

yang dihasilkan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, kerusakan sistem saraf, 

gangguan pada ginjal, kanker hati dan bahkan dapat menyebabkan kematian. 

Jamur Aspergillus sp biasanya dapat menyebabkan berbagai macam infeksi antara 

lain otomikosis, onikomikosis, aspergilosis, dan keratomikosis. Organ dalam yang 

bisa terinfeksi antara lain otak, ginjal, dan jantung. Infeksi terjadi karena faktor 

predisposisi, dapat juga karena mengkonsumsi makanan yang mengandung  jamur 

atau toksin Aspergillus sp atau inhalasi konidia yang  ada di udara. Toksin pada 

jamur Aspergillus sp biasanya disebut aflatoksin. Aflatoksin merupakan 

segolongan senyawa toksik (mikotoksin), yang dikenal mematikan dan 

karsiogenik bagi manusia dan hewan (Gandahusada, dkk., 2006).Infeksi jamur 

Aspergillus sp pada manusia pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 1800 

dan pada tahun 1729 Micheli diFlorence menemukan genus Aspergillus  untuk  

pertama  kali.  Kemudian  pada  tahun  1856  Vircho menggambarkan secara rinci 

gambaran mikroskopis Aspergillus dan melaporkan bahwa Aspergillus dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. Pada tahun 2004 di Kenya terdapat 125 
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kasus kematian akibat keracunan toksin yang di hasilkan jamur pada makanan 

seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung dan bahan-bahan pangan lainnya 

(Dewi, 2016). Sedangkan diIndonesia pada tahun 1980-an dilaporkan adanya 

keracunan aflatoksin di Ujung Pandang (Makassar) akibat satu keluarga 

mengonsumsi kue khas daerah yang dinyatakan telah terkontaminasi aflatoksin 

sehingga menyebabkan tewasnya seluruh anggota keluarga tersebut (Syarief, 

2003).  

Kacang kedelai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber protein nabati, 

misalnya sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap, tauco, susu dan lain-lain. Khasiat 

kandungan kedelai digunakan untuk menumpas kolesterol, kedelai mempunyai 

banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kedelai 100 gram, 

mempunyai kandungan protein 34,9 gram, kalori 331, lemak 18,1 gram, hidrat 

arang 34,8 gram dan kalsium 227 mg. Selain itu, kedelai juga memiliki kandungan 

fosfor 585 mg, besi 8 mg, vitamin A 110 Sl, vitamin B1  1,07 mg dan air 7,9 gram 

(Manganti, dkk., 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suparyati, 

2015) yang melakukan perbandingan kontaminasi jamur Aspergillus sp pada 

kacang kedelai berbiji kuning kualitas baik dan jelek yang diperjual belikan 

diPasar Wiradesa Kab. Pekalongan terdapat sampel kacang kedelai kualitas jelek 

(53,33%) yang terkontaminasi jamur Aspergillus sp sedangkan kacang kedelai 

kualitas baik terdapat sampel (26,67%). Dalam penelitian lain (Nasir, 2017) 

tentang identifikasi jamur Aspergillus sp pada kacang hijau (Phaseolus radiatesL) 

yang dijual di Pasar Basah Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara 

diketahui terdapat adanya koloni jamur pada semua sampel kacang hijau 

(Phaseolus radiates L) yang diperoleh dari Pasar Basah Mandonga, jenis jamur 

yang di temukan pada semua kacang hijau (Phaseolus radiates L) yang diteliti 

adalah jamur Aspergillus sp, jumlah koloni jamur yang mengontaminasi kacang 
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hijau (Phaseolus radiates L) pada semua sampel dapat dinyatakan telah melewati 

batas cemaran jamur pada bahan makanan, dan dianggap tidak layak dikonsumsi. 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang dan dari data awal  yang 

diperoleh bahwa pasar Anduonohu yang paling banyak menjual kacang kedelai di 

bandingkan dengan pasar-pasar lainnya. Oleh karena itu, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi Jamur Asperigillus sp pada 

kacang kedelai (Glycine max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota Kendari‟. 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana mengidentifikasi jamur Aspergillus sp pada kacang kedelai 

(Glycine max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota Kendari? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

 Untuk mengidentifikasi jamur Aspergillus sp pada kacang kedelai (Glycine 

max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota Kendari. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pertumbuhan koloni jamur Aspergillus sp pada kacang 

kedelai (Glycine max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota Kendari.  

b. Untuk mengetahui jumlah koloni jamur Aspergillus sp yang tumbuh pada 

kacang kedelai (Glycine max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota 

Kendari.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat meningkatkan informasi dan pengetahuan tentang identifikasi 

jamur Aspergillus sp pada kacang kedelai (Glycine max L) yang dijual di 

Pasar Anduonohu Kota Kendari dan menambah wawasan referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Utuk peneliti merupakan pengalaman berharga dan berarti dalam 

mempnerluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang kesehatan 

khususnya mengenai Identifikasi Jamur Aspergillus sp pada kacang 

Kedelai (Glycine Max L) yang dijual di Pasar Anduonohu Kota Kendari. 

b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum dan konsumen 

kacang kedelai, khususnya tentang jamur Aspergillus sp, yang terdapat 

kacang kedelai. 

c. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan 

penyakit yang disebabkan oleh jamur Aspergillus sp yang terdapat pada 

kacang kedelai. 

d. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 

 


