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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah makanan merupakan masalah yang banyak dihadapi dan 

tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Salah satu contoh masalah yaitu 

keracunan makanan. Keracunan makanan bisa disebabkan oleh bakteri 

patogen melalui kontaminasi dari makanan itu sendiri, yang kemungkinan 

bisa berasal dari lingkungan, peralatan, maupun penjamah makanan. Hal 

lain yang menyebabkan makanan terkontaminasi adalah kebersihan 

lingkungan, cara pengolahan makanan, dan peralatan yang digunakan dalam 

proses penyelenggaraan makanan (Thaheer, 2005). 

Dalam proses pengolahan makanan harus mengutamakan higiene 

sanitasi makanan. Menurut Departemen Kesehatan (2004) higiene 

merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan individu subyeknya. Misalnya mencuci tangan, mencuci piring, 

membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan 

makanan secara keseluruhan. Sehingga secara singkat hygiene diartikan 

sebagai usaha melindungi individu atau subyeknya sebagai usaha 

pencegahan penularan penyakit. 

Sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu 

penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. 

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan 
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pada penguasaan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi 

derajat kesehatan (Arifin, 2009). 

Higiene sanitasi makanan adalah upaya kesehatan dalam memelihara 

dan melindungi kebersihan makanan, melalui pengendalian faktor 

lingkungan dari makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit dan gangguan kesehatan. Sanitasi yang baik dapat mencegah 

penyakit yang terdapat di bahan makanan.  

Dalam higiene sanitasi makanan terdapat prinsip higiene sanitasi 

makanan. Menurut Depkes RI (2004) terdapat 6 (enam) hal penting yang 

menjadi prinsip higiene dan sanitasi makanan meliputi pemilihan bahan 

makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, 

penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian 

makanan. 

Higiene sanitasi makanan dalam penyelenggaraan atau pengolahan 

makanan perlu diterapkan pada tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh 

orang. Contohnya pada kantin rumah sakit. Kantin pada rumah sakit 

merupakan tempat yang dikunjungi petugas kesehatan, pasien atau keluarga 

pasien yang dapat digunakan untuk makan, baik makanan yang dibawa 

sendiri maupun yang dibeli di sana. 

Kegunaan kantin sebagai sarana penyediaan makanan dan minuman, 

sehingga penting untuk memperhatikan higiene sanitasi tentang cara 

mengolah dan menjaga kebersihan pada kantin rumah sakit karena makanan 
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yang sajikan kepada konsumen harus bersih, dijaga dan dijamin kualitas 

demi keamanan pangan. 

Kantin harus memiliki sarana fasilitas sanitasi dasar seperti tempat 

cuci tangan, tempat cuci peralatan, tempat sampah, saluran pembuangan air 

limbah, penyediaan air bersih untuk pengolahan dan pencucian bahan 

makanan dan peralatan. Semua itu dimiliki untuk menunjang terwujudnya 

keadaan sanitasi kantin yang memenuhi syarat kesehatan dan untuk 

mencegah terjadinya kontaminasi penularan makanan oleh mikroba akibat 

sanitasi lingkungan yang buruk. 

Kantin “melati” pada RSPAU Dr. S. Hardjolukito setiap harinya 

selalu ramai pengunjung termasuk keluarga pasien, karyawan dan tenaga 

kesehatan rumah sakit tersebut. Lingkungan sekitar kantin “melati” sudah 

termasuk bersih, jauh dari tempat pembuangan, jauh dari lingkungan rumah 

sakit dan berada didekat parkiran motor.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kajian 

higiene sanitasi pada kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu 

rumusan sebagai berikut “Bagaimana higiene sanitasi pengolahan makanan 

di kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito” ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

     Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui higiene 

sanitasi pengolahan makanan di kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan : 

a. Diketahui total skor Higiene Sanitasi Makanan pada kantin RSPAU 

Dr. S. Hardjolukito ditinjau dari 9 variabel uji kelaikan higiene 

sanitasi pada rumah makan dan restaurant. 

b. Diketahui kriteria Higiene Sanitasi Makanan pada kantin RSPAU 

Dr. S. Hardjolukito berdasarkan total skor penilaian uji kelaikan 

higiene sanitasi rumah makan dan restaurant secara keseluruhan. 

c. Diketahui hasil uji angka kuman pada sampel makanan yang ada di 

kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kantin RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti dapat menambah informasi dan wawasan 

mengenai higiene sanitasi pada kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

b. Bagi Instansi Jurusan Gizi 
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Sebagai bahan kajian dan pertimbangan terhadap penelitian 

selanjutnya untuk menambah khasanah ilmu, wawasan berpikir serta 

selanjutnya untuk menambah pengalaman tentang higiene sanitasi 

jasa boga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan evaluasi untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku higiene 

sanitasi di Kantin RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

F. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti dan referensi yang ada, penelitian Kajian 

Higiene Sanitasi Pengolahan Makanan di Kantin RSPAU Dr. S. 

Hardjolukito belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian serupa yang 

peneliti gunakan sebagai referensi antara lain : 

1. Tri Handartiwi (2015) dengan judul Pengetahuan Higiene Sanitasi 

Petugas Penjamah makanan dan praktek Higiene Sanitasi di Unit 

Instalasi Gizi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Persamaan dengan 

peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian 

pengamatan dan tempatnya di rumah sakit. Perbedaannya dengan 

peneliti adalah peneliti sebelumnya hanya meneliti pengetahuan dan 

praktek petugas penjamah makanan, sedangkan penelitian ini akan 

meneliti higiene sanitasi secara keseluruhan yaitu terdiri dari 9 variabel 

uji kelaikan higiene sanitasi pada rumah makan. Dan perbedaan yang 

lainnya yaitu objek peneliti di Instalasi gizi RSUD Panembahan 



6 
 

 
 

Senopati sedangkan penelitian penelitian ini mengambil objek kantin di 

RSPAU Dr. S. Hardjolukito. 

2. Ekawaty Prasetya (2011) dengan judul Higiene dan Fasilitas Sanitasi 

Rumah Makan Di Wilayah Kota Gorontalo. Persamaan dengan peneliti 

adalah mengetahui higiene sanitasi pada rumah makan. Perbedaannya 

dengan peneliti adalah pada obyek, waktu dan tempat penelitian. 

 

 


