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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Pada dasarnya makanan adalah bahan selain obat yang  

mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat diubah 

menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh 

(Sunita Almatsier, 2009). 

Makanan selain berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun, dan 

zat pengatur, dapat pula berperan dalam penyebaran penyakit (Mukono, 2006) 

Menurut data yang dirilis CDC pada tahun 2010 lalu menyebutkan 

bahwa penyakit diare yang merupakan salah satu penyakit yang timbul melalui 

makanan dan minuman, menempati urutan ke-5 sebagai 10 penyebab kematian 

terbanyak di Indonesia (Anonim, 2010). Berikut adalah 10 penyebab kematian 

terbanyak di Indonesia yang dirilis oleh CDC 2010 : 

1. Stroke 8% 

2. Tuberculosis 7% 

3. Cancer 6% 

4. Road Injuries 5% 

5. Diarrheal Diseases 4% 

6. Ischemic Heart Disease 4% 

7. Diabetes 3% 

8. Major Depressive Disorder 3% 
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9. Lower Back Pain 3% 

10. Lower Respiratory Infections 3% 

Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan upaya pengawasan khusus di 

dalam penyebarannya yang dimungkinkan dapat mencegah meningkatnya angka 

kematian akibat dari penyakit diare yang merupakan penyakit menular. 

Utamanya dapat difokuskan pada pengawasan pengelolaan makanan, 

terlebih lagi bilamana makanan tersebut disajikan untuk orang banyak, tentu saja 

hal itu dapat memicu terjadinya KLB penyakit diare. 

Pada makanan-makanan yang disajikan ke orang banyak sering kali 

lemah di dalam proses pengeloalaannya terutama pada aspek sanitasi dan 

higienitasnya, hal ini dapat menambah risiko lebih besar untuk terjadinya KLB 

penyakit diare. 

Walaupun pada dasarnya seseorang mempunyai pertahanan diri di dalam 

tubuhnya untuk melawan mikrobakteria serta virus yang timbul dari makanan 

dan minuman, tetapi tidak tertutup kemungkinan seseorang dapat menjadi sakit 

akibat makanan dan minuman. 

Pada prinsip teori segitiga epidemiologi menjelaskan bahwa proses 

terjadinya sakit pada seseorang terjadi akibat adanya potensi manusia untuk 

tertular oleh sebuah mikroorganisme penyakit, dimana hal tersebut didukung 

oleh kondisi yang terdapat pada orang tersebut. Di dalam teori tersebut 

menyebutkan bahwa faktor yang mendukung untuk terjadinya sakit pada 

seseorang antara lain yaitu manusia (host), agen (agent) dan lingkungan 

(environment). 
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Gambar 1.1 Segitiga pidemiologi  

Sumber gambar: Mukono (2004) 

 

Faktor Manusia (Host/Induk Semang) 

Faktor manusia ini termasuk faktor interisik yang sangat dipengaruhi 

oleh sifat genetik manusia. Meningkatnya jumlah faktor determinant genetik, 

berhubungan dengan meningkatnya atau menurunnya kepekaan terhadap 

penyakit tertentu. Misalnya pada manusia (host), yang merupakan faktor 

interinsik adalah "kepribadian". 

Faktor Agen (Agent/Penyebab penyakit) 

Agen dari penyakit biasanya berlokasi pada lingkungan tertentu. Agen 

dari lingkungan fisik, misalnya radiasi sinar radioaktif penyebab sterilitas. 

Faktor Lingkungan (Environment) 

Sebagai faktor eksterinsik yang terdiri dari lingkungan fisik, biologis, 

dan sosial (Mukono, 2006). 

Teori tersebut menerangkan bahwa seseorang mempunyai resiko lebih 

besar untuk menderita sakit pada kondisi-kondisi lingkungan yang mendukung 

untuk terjadinya sakit. 
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Jika perumpamaan kondisi tersebut merupakan kondisi dimana terdapat 

pengawasan pengelolaan makanan dan minuman yang lemah, maka seseorang 

akan sangat berpotensi menjadi sakit khususnya penyakit yang timbul dari 

makanan dan minuman. 

Sehingga hal tersebut perlu suatu penanganan khusus agar makanan 

tersebut sehat dan tidak menjadi media penularan penyakit diare. Misalnya 

kebiasaan mencuci tangan pada penjamah makanan sebelum mengelola bahan 

makanan. 

Untuk itu perlu ada standart penanganan pengelolaan makanan yang 

saniter dan higienis sehingga makanan tersebut memang sehat untuk 

dikonsumsi. Selain itu juga perlu adanya suatu dukungan kebijakan sebagai 

penguatan sehingga pengelolaan secara saniter dan higienis dapat terlaksana 

serta dapat dipahami oleh banyak pengelola makanan. 

Standart tersebut bisa tertuang dalam bentuk perundang-undangan yang 

mengatur tata cara pelaksanaan higiene dan sanitasi makanan secara baik dan 

didalamnya juga memuat sangsi-sangsi hukum bagi pelanggarnya. Hal ini 

mewajibakan bagi setiap pengelola makanan untuk melaksanakannya. 

Standart tentang sanitasi dan higiene makanan ini penting khususnya 

untuk pengelola makanan sebagai pedoman tata cara pengelolaan secara higienis 

dan saniter. Sehingga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa 

makanannya sehat dan aman untuk dikonsumsi. 
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I.2. Identifikasi Masalah 

Kantin merupakan fasilitas publik yang menyediakan makanan dan 

minuman yang diperuntukkan ke orang banyak. Sedangkan menurut KBBI 

kantin merupakan rumah atau kamar minum bagi tentara dsb. Sehingga kantin 

tidak hanya sebagai sarana penyuplai energi saja bagi pengunjungnya melainkan 

bisa menjadi sarana penyebaran penyakit menular akibat makanan dan minuman 

(water bourne disease). 

Hal tersebut tentunya memerlukan standart higiene dan sanitasi untuk 

menjaga kualitas makanan yang disediakannya terutama jaminan tentang 

kesehatan para pengunjungnya serta guna diperolehnya sarana kantin yang sehat 

dan nyaman bagi pengunjung. Sehingga pengunjung dapat menikmati 

makanannya tanpa memikirkan kualitas dari makanan tersebut apakah sehat atau 

tidak bila dikonsumsi. 

Di Indonesia perundang-undangan tentang kantin yang sehat masuk ke 

dalam PerMenKes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga 

dimana di dalamnya mengatur tentang standart bangunan serta pengelolaannya. 

Sehingga semua bentuk bangunan kantin harus mengacu pada 

PerMenKes No. 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga yang 

diharapkan dapat meminimalisir penyebaran penyakit makanan dan minuman 

(water bourne disease) akibat dari perubahan lingkungan serta dapat 

terpenuhinya kantin yang sehat dan nyaman bagi konsumen. 

Namun kenyataannya di lapangan banyak kantin yang kurang atau tidak 

memenuhi standart yang telah di terapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu 

diwaspadai bilamana pengelola kantin kurang memahami pentingnya peraturan 
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kesehatan. Sehingga hal tersebut dapat dimungkinkan memicu terjadinya kasus 

luar biasa akibat dari penyakit-penyakit yang di timbulkan melalui makanan dan 

minuman (water borne disease). 

Tentu penerapan peraturan tentang kantin yang sehat menarik untuk 

ditindak lanjuti khususnya di kantin-kantin perguruan tinggi, mengingat 

perguruan tinggi merupakan ujung tombak bagi pembangunan suatu bangsa 

yang menghasilkan intelek-intelek muda penerus pembangunan. 

Bilamana kantin perguruan tinggi tidak menerapkan peraturan kesehatan 

tersebut maka bisa dianalogikan bahwa lembaga pendidikan yang lebih bawah 

dari perguruan tinggi mempunyai tingkat penerapan yang lebih rendah 

mengingat kesadaran dari institusi perguruan tinggi merupakan yang tertinggi 

didalam pendidikan. 

Karena hal itulah peneliti mengambil penelitian di kantin Dharma 

Wanita Persatuan Universitas Airlangga yang merupakan salah satu perguruan 

tinggi ternama di Indonesia, dan selain itu kantin tersebut merupakan 

satu-satunya kantin pemasok makanan di gedung rektorat universitas airlangga 

yang merupakan pusat dari semua aktifitas regulasi perguruan tinggi tersebut 

dijalankan, dimana kantin merupakan ujung tombak bagi penyuplai energi bagi 

pekerja untuk bergerak serta beraktifitas. 
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I.3. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

Menerapkan persyaratan teknis higiene dan sanitasi PerMenKes No. 1096 

Tahun 2011 Tentang Higiene dan Sanitasi Jasaboga pada kantin Dharma Wanita 

Persatuan Universitas Airlangga, yang meliputi : 

a) Standart bangunan. 

b) Fasilitas sanitasi. 

c) Peralatan. 

d) Ketenagaan. 

e) Makanan. 

 

Menerapkan cara pengolahan makanan yang baik pada kantin Dharma 

Wanita Persatuan Universitas Airlangga di gedung Manajemen Rektorat 

Universitas Airlangga. 

 

I.4. PerumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Higiene dan Sanitasi Jasaboga Kantin Dharma Wanita Persatuan 

Universitas Airlangga Tahun 2015?” 
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