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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keamanan pangan menjadi persyaratan utama yang harus dimiliki oleh 

setiap produksi pangan yang beredar dipasaran. Menurut Undang-Undang 

Nomor 7/1996 keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain 

yang menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia1. Bagi 

masyarakat, makanan yang aman adalah makanan yang bersih, aman, dan tidak 

menyebabkan penyakit2. 

Makanan yang tidak aman berdampak pada tingginya kasus keracunan 

yang disebabkan karena makanan. Berdasarkan hasil survey badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa terdapat 60 Kejadian Luar biasa (KLB) keracunan pangan. 

Kasus KLB yang disebabkan karena olahan dan pangan jasa boga yang terjadi 

di Indonesia sebanyak 9 (15,25%) kejadian3. Di wilayah DIY berdasarkan 

laporan tahunan BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta (BPOM DIY) kasus 

keracunan di propinsi DIY yang diakibatkan karena makanan terdapat 47 kasus 

kejadian4.  

Dalam studi baru asal Center for Science in the Public Interest (CSPI), 

para peneliti menganalisa kasus 10.408 keracunan makanan dari data Pusat 

Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) meliputi data 
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kasus dari tahun 2002-2011, selama periode sembilan tahun tersebut para 

peneliti menemukan lebih dari 1.610 keracunan terjadi di restoran yang 

menyebabkan lebih dari 28.000 orang keracunan. Pada tahun 2014 terjadi 

keracunan makanan yang mengakibatkan tewasnya 2 orang wisatawan asing di 

Bali yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan di warung makan 

khas bali di daerah Ubud6. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keracunan makanan, 

terutama pada proses penyelenggaraan makan. Beberapa diantaranya adalah, 

rendahnya sanitasi peralatan, rendahnya sanitasi lingkungan, kurang mengerti 

pentingnya jaminan keamanan makanan bagi konsumen, serta rendahnya 

hygiene sanitasi perorangan/penjamah2.  

Penjamah makanan menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam 

produksi makanan. Tenaga penjamah makanan adalah seorang tenaga yang 

menjamah makanan dan terlibat langsung dalam menyiapkan, mengolah, 

mengangkut maupun menyajikan makanan. Penilaian keamanan pangan dalam 

kegiatan penyelenggaraan makanan di rumah makan dapat dilakukan dengan 

metode Skor Keamanan Pangan (SKP). Skor Keamanan Pangan menilai empat 

tahapan penting pengolahan makanan. Tahapan pemilihan bahan makanan dan 

penyimpanan, kebersihan tenaga pengolah, kegiatan pengolah makanan hingga 

proses distribusi. Pengetahuan, sikap dan perilaku penjamah makanan juga 

mempengaruhi kualitas makanan yang dihasilkan. Tenaga penjamah makanan 

mempunyai peran yang tidak kecil terhadap kemungkinan terjadinya 

kontaminasi makanan yang disajikan7.  
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Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerapan higine sanitasi 

makanan yang berkaitan dengan praktik higene dan sanitasi penjamah makanan 

yang dilakukan mengenai hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan 

praktik higiene sanitasi makanan pada penjual makanan di warung tenda 

kawasan simpang lima semarang 2007 diperoleh p value sebesar 0,013 dengan 

nilai korelasi sebesar 0,443 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan 

hubungan sedang yaitu bahwa semakin tinggi nilai pengetahuan maka akan 

meningkatkan perilaku responden tentang higiene sanitasi makanan8.  

Dalam hasil penelitian lain yang dilakukan mengenai penyuluhan 

hygiene sanitasi terhadap peningkatan pengetahuan penjamah makanan di 

kantin Universitas Tanjungpura Pontianak. Hasil yang di dapat sebelum 

penyuluhan sebesar 10,03% responden yang memiliki pengetahuan baik. Hasil 

tersebut meningkat menjadi 20,68% setelah dilakukan penyuluhan9, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain juga diketahui bahwa media media 

poster dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan ibu-ibu rumah 

tangga dalam penggunaan minyak goreng. Nilai rata-rata sebelum penyuluhan 

adalah 12,11 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan poster meningkat 

menjadi 16,6710. Penyuluhan dan pemberian poster aksi keamanan pangan 

dapat meningkatkan nilai Skor Keamanan Pangan pada penyelenggaraan 

makanan Pemberian Makananan Tambahan-Anak Sekolah di kabupaten 

Gunung Kidul. Dari hasil penelitian sebelum pemberian poster didapat hasil 

SKP 72,72% dan setelah diberikan poster skor meningkat menjadi 84,72%11. 
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Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti mengenai Pengaruh 

Penyuluhan Keamanan Pangan dengan Poster Terhadap Pengetahuan dan 

Keamanan Pangan berdasarkan Skor Keamanan Pangan (SKP) di Rumah 

Makan Lesehan dikarenakan proses penyelenggaraan makanan pada rumah 

makan tersebut masih belum memenuhi standar keamanan pangan seperti 

kebersihan dapur, penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penyimpanan 

bahan makanan yang tidak tepat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh 

peneliti. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh penyuluhan keamanan pangan dengan poster 

terhadap pengetahuan keamanan pangan penjamah makanan dan keamanan 

pangan di Rumah Makan Lesehan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh penyuluhan keamanan pangan dengan 

poster terhadap pengetahuan keamanan pangan penjamah makanan dan 

keamanan pangan di rumah makan lesehan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya pengetahuan penjamah makanan di rumah makan lesehan 

terhadap keamanan pangan 

b. Diketahuinya kategori keamanan pangan di rumah makan lesehan 

berdasarkan Skor Keamanan Pangan 
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c. Diketahuinya pengaruh penyuluhan keamanan pangan dengan poster 

terhadap pengetahuan penjamah makanan di rumah makan lesehan 

d. Diketahuinya pengaruh penyuluhan keamanan pangan dengan poster 

terhadap keamanan makanan di rumah makan lesehan berdasarkan Skor 

Keamanan Pangan.  

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Penyelenggaraan Makanan (Food 

Service). Penelitian ini dilakukan di rumah makan lesehan di daerah Mantup, 

Baturetno, Banguntapan, Bantul Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi 

tentang kelayakan makanan yang dijual di rumah makan lesehan. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi 

dalam penyusunan perencanaan untuk program pengawasan keamanan 

makanan usaha komersial. 

3. Bagi pengelola rumah makan dan penjamah makanan, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber 

informasi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti masalah keamanan 

pangan di rumah makan. 

5. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai ilmu keamanan pangan 
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F. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengaruh penyuluhan 

keamanan pangan dengan media poster terhadap pengetahuan penjamah 

makanan dan keamanan pangan berdasarkan skor keamanan pangan di rumah 

makan dengan mengambil lokasi penelitian di rumah makan lesehan.  

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah: 

1. Wijanarka, dkk., (2002), laporan penelitian RISBINAKES dengan judul 

“Upaya Mencegah Keracunan Makanan Untuk PMT-AS Dengan 

Meningkatkan Skor Keamanan Pangan Menggunakan “Poster Action” Dan 

Penyuluhan Langsung Kepada Tenaga Pengolah Di Kabupaten 

Gunungkidul Yogyakarta”. Persamaan dengan penelitian adalah pengaruh 

penyuluhan dengan pemberian poster terhadap SKP dan penelitian dengan 

quasi experiment pretest-postest. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

lokasi penelitan dan pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan11. 

2. Budiyono, dkk. (2009), jurnal dengan judul “Tingkat Pengetahuan Dan 

Praktik Penjamah Makanan Tentang Hygiene Dan Sanitasi Makanan Pada 

Warung Makan Di Tembalang Kota Semarang Tahun 2008”. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian mengenai pengetahuan 

penjamah makanan di warung makan. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah penyuluhan keamanan pangan dengan media poster dan penelitian 

dengan quasi experiment12. 

3. Pasanda (2013), skripsi dengan judul “Perbedaan Pengetahuan, Sikap Dan 

Perilaku Penjamah Makanan Sesudah Diberikan Penyuluhan Personal 
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Hygiene Di Hotel Patra Jasa Semarang”. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah pemberian penyuluhan terhadap penjamah makanan dan 

pengetahuan penjamah makanan serta jenis penelitian menggunakan quasi 

experiment pretest-postest. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi 

penelitian di rumah makan dan penyuluhan tentang kemanan pangan13. 

4. Alwi, Kayyis (2015). Skripsi dengan judul “Hubungan Pengetahuan 

Penjamah Makanan Dengan Keamanan Pangan Berdasarkan Skor 

Keamanan Pangan (SKP) Dan Uji Mikrobiologi Di Pondok Pesantren”. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah pengetahuan dan keamanan pangan 

berdasarkan skor keamanan pangan (SKP). Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah lokasi penelitian, penyuluhan keamanan pangan dan metode quasi 

experiment14. 

 


