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ABSTRAKS 

Jawa  timur merupakan  salah  satu  tempat  tujuan wisata.  Data  BPS    Jatim 
menyebutkan  jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  datang  melalui  bandara 
juanda pada  agustus 2009  sebanyak 2.367  orang, untuk  tingkatan penghunian 
kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa timur mencapai 49,18 persen dengan rata‐ 
rata  menginap  pada  bulan  agustus  2009  mencapai  1,71  hari.    Mengingat 
wisatawan  yang  berkunjung  pada  suatu  tempat  tidak  sekedar menginap  saja, 
tapi juga memerlukan makanan dan minuman maka selain menyediakan kamar, 
hotel  juga menjual makanan dan minuman. Untuk  itu pihak hotel harus dapat 
menyediakan makanan dan minuman yang tidak sekedar enak, tapi juga sehat.   

Untuk itu, dapur sebagai bagian dari hotel yang difungsikan untuk mengolah 
makanan harus  betul‐betul terjaga hygiene dan sanitasi‐nya.  Dalam karya ilmiah 
ini, penulis ingin mengetahui upaya apa saja untuk menjaga hygiene dan sanitasi 
dapur di  Imari Restoran, Hotel  J.W Marriot Surabaya agar dapat menghasilkan 
makanan yang berkualitas. 

Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  penulis mengunakan metode  penelitian 
deskriptif  kualitatif,  yakni  menggabungkan  teori  hygiene  dan  sanitasi  dapur 
dengan  faktor  lain  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  hal  tersebut, 
melakukan  observasi,  wawancara,  dan  penggunaan  bahan  dokumentasi.   
Informan yang ditentukan dalam penelitian  ini adalah mereka yang mempunyai 
wewenang/hubungan  dengan masalah  hygiene  dan  sanitasi  dapur.    Data  dari 
informan  yang berupa  informasi  tertulis ataupun  lisan dibaca    kembali dengan 
teliti, dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ditemukan berbagai upaya yang telah 
dilakukan  pihak  hotel  untuk  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  di  Imari 
Restoran, yaitu dengan menerapkan standar :   
1. Hygiene dan Sanitasi pada Karyawan, meliputi : kebersihan badan dan kebersihan 

pakaian. 
2. Hygiene dan  Sanitasi  pada Makanan,  dengan  aturan  :  penggunaan  alat pengambil 

makanan dan penjagaan makanan dari kemungkinan tercemar. 
3. Hygiene dan  Sanitasi pada Peralatan dan Perlengkapan Dapur.   Hal‐hal  yang perlu 

diperhatikan adalah : Barang‐barang dikelompokan sejenis; peralatan yang disimpan 
harus mudah  diambil  dan mudah  cara  penempatanya;  Langkah  F.I.F.O  diterapkan; 
terbebas  dari  tikus,  serangga,  dan  hewan  pengganggu  lainnya;  tinggi  rak  dari 
permukaan lantai minimal 30 cm, agar tidak menjadi tempat persembunyian hewan‐
hewan pengganggu, mudah dibersihkan dan  tidak  lembab;  jarak antara penyimpan 
barang yang paling atas dengan langit‐langit minimal 50 cm, bertujuan  memudahkan 
pembersihan. 

4. Hygiene dan  Sanitasi pada Dapur, memiliki  ruang  tersendiri,  tertutup dan  terpisah 
dari  ruang  lainnya,  dan  hanya  digunakan  untuk memasak.    Dilengkapi  exhauster, 
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sebagai media pertukaran udara dan diberikan lampu penerangan yang cukup.  Area 
dapur juga senantiasa dibersihkan dan dipel dengan bahan pembersih. 
 
Menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  merupakan  bagian  dari  pengelolaan  dapur.  

Beberapa faktor yang menjadi fokus pihak hotel dalam pengelolaan dapur Imari, yaitu : 
kebersihan,  kesehatan,  keamanan  dan  kenyamanan.    Dengan  terciptanya  lingkungan 
kerja/area  dapur  yang  bersih,  sehat,  aman  dan  nyaman  dapat  meningkatkan 
produktifitas  kerja  karyawan  dapur.    Pihak  hotel  terus  berupaya  untuk  dapat 
menciptakan  lingkungan  kerja  yang  memungkinkan  karyawan  memiliki  energi, 
semangat,  kreativitas  dan  komitmen  bekerjasama  untuk mencapai  hasil  yang  paling 
memuaskan.   

 
Pemaparan  di  atas menunjukkan  bahwa  pihak  hotel  telah melaksanakan  berbagai 

upaya  untuk  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur  di  Imari  Restoran.    Hanya  dalam 
pelaksanaannya,  memang  belum  sesuai  harapan.  Masih  terdapat  pihak‐pihak  yang 
belum/tidak melaksanakan aturan hygiene dan sanitasi dapur yang diberlakukan.   Oleh 
karena  itu,  diajukan  beberapa  saran  agar  upaya menjaga  hygiene  dan  sanitasi  dapur 
yang diberlakukan dapat terlaksana seluruhnya dengan baik, yaitu  : 1> Sosialisasi akan 
standar/aturan  tentang hygiene   dan sanitasi dapur yang diberlakukan kepada seluruh 
karyawan  dapur,  termasuk  causal,  trainee  dan  steward;  2> Memberikan  kesempatan 
kepada karyawan dapur untuk mengikuti seminar/pelatihan yang terkait dengan hygiene 
dan  sanitasi; 3> Memperbaiki dan melengkapi  fasilitas‐fasilitas dapur yang menunjang 
pelaksanaan  upaya  menjaga  hygiene  dan  sanitasi  di  dapur;  4>terkait  dengan  upaya 
menjaga  hygiene  dan  sanitasi  pada  makanan,  perlu  ditempatkan  seorang  karyawan 
dapur  yang bertugas sebagai food control; 5> Pelaksanaan general cleaning secara rutin; 
6>  Pemberian  reward  dan  punishment  atas  pelaksanaan  upaya menjaga  hygiene  dan 
sanitasi di dapur. 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN PERSETUJUAN
	sUCI - hYGIENE

