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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan yang dikonsumsi masyarakat belum tentu aman. Makanan dapat 

mengandung bahaya bagi yang mengkonsumsinya, sebab beberapa penyakit atau 

masalah kesehatan dapat disebabkan oleh makanan maupun ditularkan oleh 

makanan. Salah satu masalah kesehatan yang mungkin terjadi akibat 

mengkonsumsi makanan adalah keracunan makanan. Berdasarkan data dari Sentra 

Informasi Keracunan (SIKer) Nasional Badan POM (2014) diketahui bahwa 

kejadian keracunan akibat pangan pada bulan Januari-Maret 2014 sebanyak 29 

insiden. Adapun 10 insiden keracunan disebabkan oleh makanan dari jasaboga, 6 

insiden karena makanan rumah tangga yang mengakibatkan 1 orang meninggal, 6 

insiden disebabkan keracunan minuman keras, 5 insiden keracunan akibat 

mengkonsumsi pangan jajanan, 1 insiden karenan pangan kemasan dan 1 insiden 

lainnya disebabkan pangan restoran yang mengakibatkan 2 orang meninggal. 

SIKer Nasional Badan POM juga mencatat bahwa pada tahun 2014, jumlah 

insiden keracunan akibat makanan berada pada posisi teratas dari keseluruhan 

kasus keracunan nasional. Penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan atau 

yang biasa disebut dengan foodborne diseases, dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu food infection dan food poisoning.   

WHO mencatat, akibat foodborne dan waterborne diseases seperti penyakit 

diare, mengakibatkan korban sedikitnya 2 juta manusia (WHO, 2014). 
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Berdasarkan data kunjungan pasien diare di Rumah Sakit Sentinel di Jawa Timur 

tahun 2008-2010 yang tercatat di profil kesehatan Provinsi Jawa Timur (2010), 

penyakit diare menempati penyakit terbanyak dengan kunjungan 33,08% dari total 

kunjungan pada tahun 2008, 21,58% pada tahun 2009 dan 19,78% pada tahun 

2010. Demikian pula kunjungan di Puskesmas Sentinel Provinsi Jawa Timur, 

diare menempati urutan kedua dari kunjungan tahun 2008 dan 2010, masing 

masing 16,91% dan 22,27%.  

Kasus keracunan dan diare dapat disebabkan oleh adanya pencemaran, baik 

yang disebabkan oleh faktor fisik, kimiawi maupun biologis. Kontaminasi fisik 

yaitu masuknya benda asing yang bukan bagian dari bahan makanan, sedangkan 

kontaminasi kimiwi adalah adanya berbagai unsur kimia yang terlarut dalam 

makanan yang menimbulkan pencemaran pada bahan makanan. Sedangkan 

kontaminasi biologis yaitu adanya organisme hidup yang masuk dalam makanan 

dan menimbulkan kontaminan didalamnya. Contoh mikroorganisme yang dapat 

mencemari makanan adalah salmonella sp, campylobacter jejuni, E. coli, 

staphylococcus aureus, dan sebagainya (Arisman, 2009).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aryani, dkk (2006) di beberapa 

Sekolah Dasar di Bogor, ditemukan bahwa rata-rata total mikroba pada minuman 

es doger di SD Panarangan mencapai 108 koloni/gram. Sedangkan di SD Empang 

pada jenis minuman kemasan ditemukan mikroba dalam jumlah 107 koloni/gram 

dan  di SD Papandayan pada es doger yang dijual ditemukan mikroba dengan 

jumlah 107 koloni/gram.  
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Food safety atau keamanan pangan menurut UU No. 18/2012 tentang 

Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari 

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan 

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk 

dikonsumsi.  

WHO merumuskan 5 kunci untuk mengolah dan mempersiapkan suatu 

hidangan, antara lain pertama, menjaga kebersihan yang berhubungan dengan 

higiene personal penjamah makanan dan peralatan yang digunakan dalam proses 

produksi makanan. Kedua, memisahkan bahan baku atau mentah dengan yang 

telah dimasak, terutama bahan unggas, daging dan hasil laut. Ketiga, memasak 

bahan makanan secara menyeluruh artinya bahan baku harus dimasak hingga 

matang dan telah hilang sifat sifatnya yang menunjukkan kementahannya. 

Keempat, menjaga makanan pada suhu yang aman artinya makanan yang telah 

dimasak harus disimpan di ruang dan suhu yang tepat dan sesuai dengan jenis 

makanan yang diproduksi, dan kelima, menggunakan air dan bahan baku yang 

aman (WHO, 2015) 

Merujuk pada lima kunci pengendalian keamanan pangan yang  dirumuskan 

oleh WHO, terlihat bahwa aspek higine sanitasi dalam kegiatan produksi menjadi 

hal yang sangat penting untuk memberikan sajian yang aman. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah 

Makan dan Restoran, higiene sanitasi makanan adalah upaya pengendalian faktor 
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makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang memungkinkan untuk 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.  

Pengadaan sarana dan penerapan higiene sanitasi di tempat produksi 

makanan memiliki pengaruh dalam meminimalisir terjadinya kontaminasi 

makanan baik kontaminasi fisik, kimiawi maupun biologis, jika dilakukan dengan 

baik dan benar. Seperti halnya kontaminasi fisik pada makanan dapat dicegah 

melalui penerapan higiene perseorangan penjamah makanan, sedangkan 

kontaminasi kimiawi dan biologis dapat dicegah melalui sanitasi pada bahan 

makanan termasuk pemilihan, penyimpanan dan perlakuan pada bahan tersebut, 

sarana sanitasi yang tersedia dan usaha sanitasi lainnya.  

Kantin sekolah merupakan tempat pengolahan dan penyedia makanan bagi 

para siswa dan staf sekolah yang juga harus menerapkan higiene sanitasi yang 

baik. Kantin  merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan usaha 

kesehatan di sekolah. Melihat peranan kantin yang penting, maka pengelolaannya 

harus diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat 

Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas pada tahun 2007, 640 sekolah dari 20 

provinsi, 40% belum memiliki kantin dan dari 60% sekolah yang memiliki kantin, 

84,30% kantinnya belum memenuhi standar kesehatan (Suteki, 2014).  

Alasan di atas mengharuskan setiap tempat yang memproduksi atau yang 

menyediakan makanan harus mengadakan fasilitas dan menerapkan higiene 

sanitasi yang sesuai agar dapat memutus tali kontaminasi pada makanan yang 

diproduksi dan disajikan olehnya pada khalayak luas, termasuk didalamnya kantin 
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sekolah dasar. Sehingga resiko terjadinya gangguan kesehatan dan menularnya 

penyakit melalui makanan dapat diminimalisir bahkan dapat dihindarkan.  

 
1.2 Identifikasi Masalah  

Terdapat beberapa macam jasa penyedia makanan antara lain kantin 

sekolah, jasaboga/catering, rumah makan, kaki lima dan sebagainya. Kantin 

sekolah adalah salah satu bentuk jasa penyedia makanan yang merupakan usaha 

komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman 

untuk umum di sekolah.  

Usia anak sekolah menurut WHO yaitu golongan anak yang berusia 7-15 

tahun. Pada usia ini anak-anak memiliki kebiasaan jajan saat berada di luar rumah, 

terutama ketika mereka berada di sekolah. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Syafitri, dkk (2009) di kota Bogor menyatakan bahwa kebiasaan jajan 

memberikan kontribusi terhadap konsumsi sehari dan kecukupan gizi siswa.  Data 

dari WHO (2014) menunjukkan terdapat 2 juta manusia yang meninggal 

disebabkan oleh penularan lewat makanan dan korban terbanyak adalah anak-

anak. Untuk itu perlu adanya perhatian lebih terhadap tempat pembelian jajanan 

anak, salah satunya adalah kantin sekolah.  

Kantin sekolah merupakan tempat penyediaan makanan di lingkungan 

sekolah yang di manfaatkan oleh siswa sekolah dasar untuk memenuhi kebutuhan 

makannya di waktu jam sekolah. Selain menyediakan, kantin sekolah juga dapat 

berfungsi sebagai tempat memasak atau membuat makanan dan selanjutnya baru 

dihidangkan kepada konsumen.  
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Pada pelaporan Badan POM disebutkan bahwa sekolah dasar merupakan 

lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan tertinggi nomor dua setelah rumah 

tinggal pada pelaporan, pada umumnya disebabkan oleh pangan jajanan yang 

terkontaminasi oleh bakteri patogen (BPOM, 2011). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Shofiah (2010) di kantin SDN Ketintang I dan SDN Ketintang III 

Surabaya, menunjukkan bahwa skor dari hasil observasi yang dilakukan mengenai 

higiene penjamah yaitu 110 yang tergolong baik, untuk skor sanitasi kantin 

menunjukkan angka 95 yang tergolong kurang, namun secara keseluruhan kantin 

sekolah tergolong cukup.   

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas perlu untuk 

mengetahui kondisi higiene sanitasi di kantin Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Mulyorejo Surabaya, dan ada tidaknya kontaminasi dalam makanan yang dijual di 

kantin sekolah.  

 
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1.3.1 Batasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada: 

1. Higiene pada penjamah makanan dan peralatan yang digunakan di 

kantin sekolah dasar negeri Kecamatan Mulyorejo Surabaya  

2. Sanitasi kantin sekolah yang meliputi ketersediaan fasilitas sanitasi, 

cara penyajian makanan dab sanitasi peralatan yang dijual di kantin 

sekolah dasar negeri Kecamatan Mulyorejo Surabaya  

3. Kontaminasi mikrobiologi yang akan diteliti dibatasi pada pengujian 

mikrobiologi E. coli.  
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4. Penjamah makanan yang lebih dari 1 dipilih seseorang yang paling 

sering kontak secara langsung dengan makanan. 

 
1.3.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana tindakan terkait higiene perseorangan (personal hygiene) 

pada penjamah makanan di kantin sekolah dasar  negeri Kecamatan 

Mulyorejo Surabaya?  

2. Bagaimana kondisi sanitasi kantin sekolah dasar negeri di Kecamatan 

Mulyorejo Surabaya (meliputi fasilitas sanitasi, tempat penyajian serta 

sanitasi peralatan)?  

3. Apakah makanan yang dijual di kantin sekolah dasar  negeri di 

Kecamatan Mulyorejo Surabaya aman dari segi kontaminasi 

mikrobiologi (E. coli)? 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi higiene sanitasi dan keamanan mikrobiologi (E. coli) 

pangan pada kantin sekolah dasar negeri di Kecamatan Mulyorejo Surabaya.  

1.4.2   Tujuan Khusus 

1. Mempelajari gambaran umum lokasi kantin sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Mulyorejo Surabaya 

2. Mempelajari karakteristik individu penjamah makanan pada kantin 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Mulyorejo Surabaya  
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3. Mengidentifikasi kondisi higiene personal penjamah makanan pada kantin 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Mulyorejo Surabaya 

4. Mengidentifikasi keberadaan fasilitas sanitasi pada kantin sekolah dasar 

negeri di Kecamatan Mulyorejo Surabaya 

5. Mengidentifikasi sanitasi penyajian makanan yang dijual pada kantin 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Mulyorejo Surabaya 

6. Mengidentifikasi sanitasi peralatan yang digunakan pada proses 

pengolahan pangan pada kantin sekolah dasar negeri di Mulyorejo 

Surabaya 

7. Mengidentifikasi keamanan pangan (cemaran mikrobiologi) pada makanan  

yang dijual di kantin sekolah dasar negeri di kecamatan Mulyorejo 

Surabaya. 

 
1.4.3 Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

a. Memperoleh pengetahuan mengenai  penerapan higiene sanitasi dan 

mengetahui keamanan mikrobiologi pangan di kantin sekolah dasar.  

b. Sebagai bentuk aplikasi dari teori yang telah didapatkan saat di 

perkuliahan. 

2. Bagi Sekolah dan Instansi Terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

sekolah dan Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pengawasan 

dan pembinaan terkait higiene sanitasi di kantin sekolah untuk mencegah 
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terjadinya kontaminasi pada makanan yang berpotensi menyebabkan 

masalah kesehatan. 

3. Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan pada masyarakat mengenai penerapan higiene 

sanitasi dan keamanan mikrobiologi pangan di kantin sekolah dasar.  

4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi yang dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun peneliti yang akan melakukan 

penelitian sejenis. 
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