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ABSTRACT 
 
 

Food processing personnel are potential to be infected by food borne 
disease. The disease transferred through bacteria in the food is called food borne 
dieses (disease transmitted through food). The example of diseases transmitted 
through food is food poisoning which keeps increasing every year. It must be 
overcome otherwise this food borne dieses cannot be minimized as low as 
possible. The research is conducted to find out the hygiene level of food 
processing personnel so that food borne dieses can be reduced. 

Research is conducted by using cross sectional with descriptive approach. 
Population of the research is all food processing personnel. The method used is by 
distributing questionnairs to food processing personnel. The method used is by 
distributing questionnairs to food processing personnel. Observation is also 
performed to monitor environment condition in food processing kitchen. 
Observation method and questionnaire function to gather in-depth information on 
the analyzed variables such as food processing hygiene which consists of process 
of making the food, equipment hygiene, food processing sanitation, sanitation 
facilities, and characteristics of food processing personnel. 

Research result indicate that food processing hygiene of nutrition division 
which includes checking whether the process of making the food has been done 
well and the equipment meets the requirements. Other result show that sanitation 
facilities are lacking and environment sanitation does not meet the requirements. 

In conclusion, food processing hygiene at dr. Ramelan Navy Hospital 
Surabaya has not been managed well. 
 
 
Keywords : Food Processing Hygiene, Hospital 
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ABSTRAK 
 
 
 

Petugas pengolah makanan paling berpotensial terkena penyakit yang 
ditularkan melalui makanan. Penyakit tersebut ditularkan melalui bakteri-bakteri 
yang ada di dalam makanan, yang dikenal dengan istilah food borne dieses  
(penyakit yang ditularkan melalui makanan). Penyakit yang ditularkan melalui 
makanan tersebut misalnya, kasus keracunan makanan yang terus meningkat dari 
tahun ke tahun, jika hal ini tidak diatasi maka penyakit yang ditularkan melalui 
makanan tidak dapat ditekan seminimal mungkin. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat higiene petugas pengolah makanan, agar penyakit yang 
ditularkan melalui makanan dapat dikurangi. 

Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross sectional dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah seluruh petugas 
pengolah makanan. Metode yang digunakan adalah, dengan membagikan  
kuesioner kepada seluruh petugas pengolah makanan. Observasi juga dilakukan 
untuk mengamati kondisi lingkungan di dapur pengolahan makanan. Metode 
observasi dan pembagian kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
mendalam tentang variabel-variabel yang diamati. Variabel penelitian tersebut 
antara lain higiene pengolahan makanan yang meliputi; Proses penyelenggaraan 
makanan,higiene peralatan,sanitasi pengolahan makanan,sarana sanitasi dan 
karakteristik pengolah makanan. 

Higiene pengolahan makanan di bagian gizi yang meliputi proses 
penyelenggaraan makanan sudah diselenggarakan dengan baik, peralatan sudah 
memenuhi persyaratan,sarana sanitasi kurang terpenuhi dan sanitasi lingkungan 
masih kurang memenuhi persyaratan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah,higiene pengolahan makanan di RS. 
AL.Dr. Ramelan Surabaya belum diselenggarakan dengan baik. 

 
Kata kunci: Petugas pengolah makanan,Rumah sakit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Balakang 

Higiene menurut pengertian adalah ilmu yang berhubungan dengan 

masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk 

memperbaiki kesehatan (Ensiklopedia Indonesia,1982). Berhubungan dengan 

upaya ini, higiene perorangan yang terlibat dalam pengolahan makanan perlu 

diperhatikan, untuk menjamin keamanan makanan dan untuk mencegah 

terjadinya penyebaran penyakit melalui makanan, akibat dari higiene 

pengelolaan makanan yang kurang baik dan kurang memenuhi persyaratan 

kesehatan. 

 Tenaga pengolah makanan dapat terpejan oleh bakteri-bakteri seperti 

salmonella, botulisum dari bahan mentah ikan, daging dan sayuran. Mengingat 

bahwa makanan dapat menjadi perantara timbulnya penyakit yang disebabkan 

oleh makanan maka higiene dalam pengolahan makanan harus diperhatikan. 

Menurut Sumakmur 1984 higiene sanitasi menyangkut kebersihan yang 

meliputi keadaan kakus, pembuangan sampah, bersarangnya nyamuk dan 

lalat, keadaan air bersih, dan keadaan tempat kerja, dari sini dapat terlihat 

bahwa kebersihan merupakan benteng bagi karyawan, pengusaha, maupun 

masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Penerapan higiene pengolahan makanan yang tidak baik, bisa berdampak 

negatif, misalnya di Amerika Serikat + 25% penyakit yang ditularkan melalui 

makanan, disebabkan higiene perorangan yang buruk (Loken, 1995). Kasus 
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 2

keracunan makanan yang terus meningkat dari tahun – ketahun, misalnya 

tahun 2004 telah terjadi 53 kasus keracunan makanan yang menelan + 2000 

orang, dengan meninggal sedikitnya 15 orang (POM, 2004). Kasus keracunan 

tahun 2004 sebanyak 13 kasus, dan tahun 2005 sampai bulan Mei telah ada 8 

kasus keracunan makanan (Dinkes Daerah Istimewa Yogyakarta, 2005), 

dengan adanya fakta ini maka pencegahan merupakan hal terpenting, seperti 

tangan bersih dan menggunakan alat bersih, kulkas penyimpanan bahan 

makanan mentah sudah dibersihkan dan diatur suhunya juga kebersihannya 

agar bakteri atau jamur tidak sempat berkembang biak, memasak yang benar-

benar matang akan membunuh salmonella, petugas yang sedang menderita 

penyakit saluran pencernaan sebaiknya diliburkan dan diobati sampai sembuh, 

mengingat bahwa dalam usaha penyelenggaraan makanan akan dinikmati oleh 

banyak orang, maka dalam hal ini kemungkinan akan terjadi penularan 

penyakit, oleh karena itu perlu suatu tindakan untuk mencegahnya, yaitu 

dengan melaksanakan higiene sanitasi yang baik pada dapur pengolahan 

makanan, dengan adanya pelaksanaan higiene yang baik akan menigkatan 

pelayanan dan produktivitas kerja, maka dengan segala kemampuan penulis 

tertarik untuk meneliti masalah higiene pengolahan makanan pada usaha 

penyelenggaraan makanan di bagian subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan 

Surabaya. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Rumah sakit AL.Dr.Ramelan Surabaya adalah rumah sakit milik dari 

keluarga besar angkatan laut, dimana didalamnya terdiri dari sub bagian-

bagian, salah satunya adalah subdep gizi yang mempunyai tugas pokok untuk 
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pengadaan pangan dan penyediaan makanan bagi penderita rawat inap, 

penyuluhan atau konsultasi gizi serta penelitian dan pengembangan gizi 

terapan. 

Petugas pengolahan makanan yang setiap harinya bekerja dapat terpejan 

oleh bakteri, seperti botolisum dari bahan mentah, daging dan sayuran, atau 

dikenal dengan istilah food borne disease. Bahan makanan yang akan 

dikonsumsi tentu saja memerlukan proses yang sehat dan bersih, bebas dari 

bahan yang beracun, kuman penyakit, virus, dan bakteri yang dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja. Prinsip penyelenggaraan 

makanan yang terpenting adalah tingkat higiene sanitasi yang tinggi, 

pelayanan yang wajar dan layak dengan makanan yang berkualitas baik cita 

rasa yang tinggi dan sesuai dengan selera konsumen, maka dari itu penerapan 

higiene pengolahan makanan di dapur pengolahan makanan di subdep gizi 

sangat diperlukan agar penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan dapat 

dicegah. 

I.3  Rumusan Masalah 

Dengan adanya penjelasan diatas didapat Rumusan Masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan higiene pengolahan makanan di dapur pengolahan 

makanan subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya? 

2. Apakah higiene yang dilaksanakan telah memenuhi persyaratan kesehatan 

yang berlaku? 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

II.1 Tujuan penelitian 

II.1.1 Tujuan umum 

Mempelajari pelaksanaan Higiene Pengolahan makanan di dapur 

pengolahan makanan subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

II.1.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik tenaga pengolahan makanan di bagian 

subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

2. Mengetahui proses penyelenggaraan pengolahan makanan yang 

dilaksanakan oleh subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

3. Mengetahui kebersihan peralatan yang digunakan untuk pengolahan 

makanan oleh subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

4. Mengetahui sanitasi lingkungan kerja pengolahan makanan di dapur 

pengolahan makanan subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

5. Mengetahui personel Higiene pengolah makanan di dapur pengolahan 

makanan subdep gizi RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

6. Mengetahui Sarana sanitasi di dapur pengolahan makanan subdep gizi 

RS.AL.Dr.Ramelan Surabaya. 

7. Mengetahui tingkat pengetahuan tenaga pengolah makanan mengenai 

higiene didalam pengolahan makanan. 
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 1I.2 Manfaat penelitian 

1. Bagi Rumah sakit Dr.Ramelan dapat dijadikan sumber masukan untuk 

meningkatkan usaha kesehatan dalam penyelenggaraan makanan. 

2. Bagi peneliti lain dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan 

sebagai data untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti sendiri bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

Higene sanitasi pada pengolahan makanan.  
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 III.I  Pengertian Higiene Sanitasi 

   Menurut arti katanya Higiene sanitasi didefinisikan sebagai higiene 

yang berasal dari bahasa latin yang berarti kebersihan yang dikaitkan 

dengan  individu, sedang sanitasi berasal dari bahasa inggris yang berarti 

kebersihan yang lebih dikaitkan dengan lingkungan. 

   Higiene sanitasi adalah cabang dari higiene perusahaan dan 

kesehatan kerja, yaitu spesialisasi dari ilmu higiene beserta prakteknya 

yang dengan menggadakan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. 

faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja, serta bila perlu 

mengadakan  pencegahan agar karyawan dan masyarakat sekitar 

perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja,  serta dimungkinkan menca- 

pai derajat kesehatan setinggi-tingginya ( Soerjodibroto, 1985). 

  Di dalam penerapannya higiene lebih menitik beratkan pada usaha 

 kebersihan individu (good personal Hygiene), sedangkan sanitasi lebih 

 menitikberatkan pada usaha kebersihan lingkungan hidup manusia dan 

 bersifat pengawasan. Higiene sanitasi merupakan ilmu yang mempelajari 

 pengenalan, penilaian, pengendalian faktor lingkungan serta pengaruhnya 

 yang timbul pada atau dikarenakan oleh tempat kegiatan serta 

 pengawasanya sebagai mata rantai dalam penularan penyakit. 

  Menurut The American Industrial Hygiene Association (AIHA, 1956). 

Higiene perusahaan adalah ilmu pengenalan, penilaian kualitatif, 
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kwantitatif, serta penerapan teknologi pengendalian faktor bahaya 

lingkungan kerja, sehingga karyawan dan masyarakat sekitar terhindar dari 

efek samping aktifitas dan tingkah laku serta kemajuan teknologi. 

 III.2 Tujuan Higiene Sanitasi di perusahaan 

   Higiene Sanitasi di perusahaan sudah ada pedoman secara 

yuridisnya yaitu, pada peraturan Menteri perburuhan no. 07 tahun 1964 

tentang Syarat  Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja. 

 Dalam peraturan Menteri Perburuhan no. 07 1964 pasal 2 terdapat tujuan 

 higiene sanitasi perusahaan: 

 1.Menghindari bahaya kebakaran dan kecelakaan. 

 2.Menghindari kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyak- 

    it atau timbulnya penyakit jabatan     

 3.Memajukan kebersihan dan ketertiban. 

 4.Mendapat penerangan cukup dan memenuhi syarat untuk  melak- 

    ukan pekerjaan. 

 5.Mendapat suhu layak dan peredaran udara cukup. 

 6.Menghindari gangguan debu, gas, uap dan bahan yang tidak me- 

    nyenagkan.  

Pada dasarnya tujuan higiene sanitasi sendiri adalah sebagai berikut : 

 1.Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 

 2.Efisiensi bahan. 

 3.Kenyamanan dan kegairahan kerja. 

 4.Menunjang kebersihan lingkungan. 
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Bersih sehat baik individu dan lingkungan yang memenuhi 

persyaratan kesehatan akan menciptakan produktifitas kerja yang optimal. 

 III.3 Penerapan Higiene Sanitasi di perusahaan 

 Sarana yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan higiene sanitasi 

 ini adalah : 

 1.Ruang kerja atau tempat kerja. 

 2.Sarana makan. 

 3.Sarana kesejahteraan. 

 4.Sarana pembuangan sampah. 

 5.Penyediaan air. 

 6.Kamar mandi/kamar kecil (WC). 

Pada masalah higiene sanitasi sehubungan dengan penyelenggaraan 

makanan dan minuman, maka hal yang perlu untuk diamati adalah hal 

yang berhubungan masalah tersebut seperti tempat kerja, penyediaan air, 

sarana cuci, penyediaan air, sarana cuci, pembuangan sampah, sanitasi 

alat, dan kamar mandi/WC. 

 1.Tempat kerja 

Tempat  kerja adalah setiap tempat kerja, terbuka atau tertutup yang 

lazimnya dipergunakan atau dapat diduga akan dipergunakan untuk 

melakukan pekerjaan baik tetap maupun sementara. 

Menurut 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan sanitasi jasa 

boga  tanggal 23 Mei 2003 golongan B bahwasannya untuk: 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan higiene ...... Mulyaningsih



 9

a. Gedung 

1.  Bangunan untuk kegiatan jasa boga harus memenuhi persyaratan teknis 

konstruksi bangunan yang berlaku. 

2. Konstruksi selain kuat juga harus dalam keadaan bersih secara fisik dan 

bebas dari barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan. 

b. Lantai 

1. Lantai rapat air meliputi lantai yang terbuat dari plesteran semen, ubin, 

porselin, marmer, keramik dan sejenisnya. 

2. Keadaanya kering artinya tidak menyerap air. 

3. Lantai terpelihara kebersihanya yaitu bilamana tidak ditemukan sampah 

yang berserakkan dan kotoran lainnya. 

4. Permukaan lantai tidak licin dan rata sehingga mudah dibersihkan 

5. Kelandainya cukup dan halus 

c. Dinding dan langit-langit 

1. Dinding, langit-langit dan hiasan atau variasi yang melengkapinya 

terbuat dari bahan yang kuat dan tidak lepas dari tempatnya. 

2. Keadaanya terpelihara dan bebas dari debu, maksudnya tidak 

ditemukan kotoran-kotoran yang berarti dapat menyebabkan 

pencemaran kepada makanan, oleh sebab itu dianjurkan menggunakan 

warna putih/terang, agar mudah dibersihkan kembali 

3. Permukaan dinding baik dan kering, tidak menyerap air dan mudah 

dibersihkan, dilapisi bahan kedap air setinggi 2 meter dari lantai. 

4. Dinding harus kering agar tidak ditumbuhi oleh jamur yang akan 

mengotori dinding dan mengumpulkan kuman. 
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5. langit-langit harus menutup atap bangunan 

6. Permukaan langit-langit tempat makanan dibuat, disimpan, diwadahi 

dan tempat pencucian alat makanan maupun tempat cuci tangan dibuat 

dari bahan yang permukaannya rata mudah dibersihkan, tidak menyerap 

air dan berwarna terang. 

7. Tinggi langit-langit tidak kurang 2,5 meter di atas lantai. 

d. Ventilasi 

1. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi 

dengan ventilasi yang dapat menjaga keadaan yang nyaman. 

2. Sejauh mungkin ventilasi harus cukup untuk ( + 20% dari luas lantai) 

untuk: 

a. Mencegah udara dalam ruangan terlalu panas 

b. Mencegah kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding atau 

langit-langit. 

c. Membuang bau asap dan pencemaran lain dari ruangan. 

e. Penerangan  

1. Intensitas pencahyaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan 

dan pembersihan serta melakukan pekerjaan secara efektif. 

2. Disetiap ruangan tempat pengelolaan makanan dan tempat mencuci 

tangan intensitas pencahyaan sedikitnya tidak kurang dari 10 fc (100 

lux) pada titik 90 cm dari lantai. 

3. Semua pencahyaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya 

sedemikian rupa sehingga sejauh mungkin menghindarkan bayangan. 
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4. Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (foot candle 

meter). 

a. Cahaya silau mata terasa sakit bila dipakai melihat obyek yang 

mendapat penyinaran. Perbaikan dilakukan dengan cara menempat- 

kan beberapa lampu dalam satu ruangan. 

b. Mengukur 10 fc dengan lux meter pada posisi 1x yaitu pada angka  

100, atau pada posisi 10x pada angka 10 

catatan : 1 skala lux = 10 berarti 1 foot candle = 10 lux 

     c.   Untuk perkiraan kasar dapat digunakan angka hitungan sebagai beri- 

           kut: 1 watt menghasilkan 1 candle cahaya sebagai sumber atau 1 w- 

           att menghasilkan 1 foot candle pada jarak 1 kaki( 30 cm) atau 1 watt 

           menghasilkan 1/3 x 1/2 = 1/6 foot candle pada jarak 2 meter atau 1  

           watt menghasilkan 1/3 x 1/3 = 1/9 foot candle pada jarak 3 meter m- 

           aka lampu 40 watt menghasilkan 40/6 = 6,8 foot candle pada jarak 2 

           meter atau 40/9 = 4,5 candle pada jarak 2 meter. 

f. Iklim kerja  

1. ruang tempat kerja tidak boleh terlalu lembab (kelembabnya sekitar 

65-95%) 

2. ruangan tidak boleh terlalu panas, suhu nyaman sekitar 28-32 0C. 

g.  “Fly-rat proofing” 

1. perlindungan terhadap serangga seperti adanya kassa, tirai plastik, 

hembusan angin atau penangkap lalat. 
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2. perlindungan dari tikus/hewan lain dilakukan dengan pemasangan 

terali pada saluran pembuangan atau lubang ventilasi, atau celah pintu 

sedemikan rupa sehingga tidak memungkinkan tikus masuk. 

h. Pintu dan Jendela  

1. Pintu dapur harus membuka keluar karena: 

a. Untuk menahan kemungkinan masuknya lalat pada saat pintu 

dibuka, karena terjadinya dorongan angin sehingga lalat menjauh 

dari pintu, sebaliknya kalau pintu membuka kedalam, pada saat 

pintu dibuka terjadi sedotan udara membantu gerak lalat masuk  

kedalam ruangan. 

b. Untuk memudahkan penyelamatan diri pada waktu keadaan 

darurat seperti kebakaran dan sebagainya. 

2. Pintu dapat menutup sendiri dengan konstruksi sebagai berikut. 

a. Pintu biasa atau kassa yang dilengkapi alat penutup sendiri. 

b. Pintu tirai plastik yang dapat ditembus tetapi dapat kembali 

menutup, gunanya untuk mencegah lalat masuk ruangan. 

c. Lubang angin, ventilasi jendela, dipasang dengan kassa yang 

mudah dibuka pasang sehingga mudah dibersihkan. 

3. Penyediaan Air Bersih 

Pada tempat kerja harus disediakan cukup air bersih yang 

sumber dan cara pengaliranya disyahkan oleh instansi yang ditunjuk 

untuk menggesyahkan pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan 

usaha terutama untuk air minum harus memenuhi persyaratan baik 

secara kualitas maupun kuantitas. 
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Persyaratan untuk air minum di indonesia sebagai pedoman adalah 

Peraturan Mentri Kesehatan RI No.907/2002 tentang air minum dan 

Peraturan Mentri Kesehatan RI No.416/1990 tentang air bersih yang 

meliputi: 

a. Syarat fisik 

Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi 

standar penampilanya secara fisik sebagi berikut: 

1. air tersebut jernih 

2. tidak berbau dan tidak berasa 

3. tidak berwarna  

4. suhu air dibawah suhu udara sekitarnya+ 200 C dan memberi 

rasa segar. 

b. Syarat kimia 

Syarat kimia yaitu syarat yang membatasi adanya bahan 

kimia yang mengganggu kesehatan. Air minum yang baik ialah air 

yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat kimia maupun 

mineral terutama meneral yang berbahaya bagi kesehatan. 

Persyaratan kimia tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Air tidak boleh mengandung zat yang bersifat racun yang dapat 

mematikan atau merusak kesehatan jangka panjang maupun 

jangka pendek. 

2. Di dalam air tidak boleh terdapat zat kimia melebihi kadar 

tertentu yang menimbulkan gangguan fisiologis. 
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c. Syarat bakteriologis 

1. Pada 1cc air minum jumlah kumanya kurang dari 100 

2. Bakteri golongan coli tidak boleh ada dalam 100cc air 

minum,karena bila ada bakteri ini air minum ini telah tercemar 

faces. 

3. Tidak boleh ada bakteri patogen didalam air yang akan 

dimanfaatkan untuk penyediaan air minum, diantaranya bakteri 

penyebab kolera, thypus, disentri dan penyakit gastrointeritis 

lainnya. 

d. Syarat Radioaktif 

Bahan-bahan radioaktif tidak ada. 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air 

minum yang paling baik kalau diambil dari penyediaan air minum 

kota (PDAM) yang tentunya sudah mengalami proses 

pembersihan. 

 2.Sarana cuci 

a. Tempat cuci tangan 

1. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan  

maupun bahan makanan yang dilengkapi dengan air kran, saluran 

pembuangan tertutup, bak penampungan, sabun dan pengering. 

2. jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan banyaknya karyawan, 

1-10 orang terdapat 1 buah tempat cuci tangan dengan penambahan 

1buah tempat cuci tangan dengan penambahan 1 buah setiap 

penambahan 10 orang atau kurang. 
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3. Tempat cuci tangan diletakkan sedekat mungkin dengan tempat kerja 

(715/Menkes/SK/V/2003) 

b. Sarana pencucian peralatan dan bahan makanan  

1. Pencucuian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/deterjen. 

2. Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam 

tempat yang terlindung dari kemungkinan pencemaran oleh tikus dan 

hewan lainnya. 

3. Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak harus menggunakan 

larutan kalium pennanganat 0,02% atau dalam rendaman air mendidih 

dalam beberapa detik.(715/Menkes/SK/V/2003). 

 3.Tempat sampah 

      Tempat-tempat sampah seperti kantong plastik/kertas, baik sampah 

tertutup harus tersedia dalam jumlah cukup dan diletakkan sedekat mungkin 

dengan sumber produksi sampah, namun dapat menghindari kemungkinan 

tercemarnya makanan oleh sampah. 

  Penaggung jawab jasa boga harus memelihara semua bangunan dan 

fasilitas/alat-alat dengan baik, untuk menghindari kemungkinan terjadinya 

pencemaran terhadap makanan, akumulasi debu atau jasad renik, 

menungkatnya suhu, akumulasi sampah, berbiaknya serangga, tikus dan 

genangan-genangan air.(715/Menkes/SK/V/2003). 

 4.Kamar Mandi 

Karena sifat pekerjaan yang menghasilkan panas (memasak) dan 

indonesia sendiri merupakan negara tropis yang panas dan lembab, maka hal 

ini meyebabkan tubuh berkeringat dan kotor, untuk itu keberadaan kamar 
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mandi sangat penting apalagi pekerjaan ini juga menghasilkan bau yang bisa 

menempel ditubuh maupun pakaian, oleh karena itu keberadaan kamar mandi 

tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (715/Menkes/SK/V/ 

2003). 

a. Kamar mandi harus dilengkapi dengan air kran mengalir dan saluran 

pembuangan air limbah yang memenuhi pedoman plumbing indonesia. 

b. Jumlah harus mencukupi kebutuhan,paling sedikit 1 buah untuk 1-10 

orang. 

 5.Jamban dan Peturusan 

1. Jasa boga harus mempunyai jamban dan peterusan yang memenuhi syarat 

hyghiene sanitasi serta memenuhi pedoman plumbing Indonesia 

2. Jumlah jamban harus mencukupi sebagai berikut: 

 Untuk 1-10  orang  : 1 kakus 

 Untuk 11-25 orang : 2 kakus 

 Untuk 26- 50 orang : 3 kakus  

Dengan penambahan 1 buah setiap penambahan 25 orang. 

3. Jumlah peterusan harus mencukupi sebagai berikut: 

    Jumlah karyawan : 1- 30 orang : 1 buah 

                                   31 – 60 orang  : 2 buah 

Dengan penambahan 1 buah setiap 30 orang ( 715/Menkes/SK/V/2003). 
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 III.4 Peralatan Pengolahan Makanan 

   Faktor lain yang mempengaruhi higiene sanitasi adalah faktor 

peralatan yang digunakan.peralatan tersebut harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut (715/Menkes/SK/V/2003). 

1. Harus terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan,mudah kering dan 

tidak berkarat. 

2. Peralatan harus dalam keadaan baik,artinya aman,utuh dan kuat. 

3. Dilarang menggunakan peralatan yang mudah rusak, mudah 

menimbulkan luka dan yang terbuat dari logam beracun seperti timah, 

arsenikum,  dan tembaga. 

4. Alat makan sekali pakai seperti gelas, sendok tidak boleh dicuci untuk 

digunakan kembali. 

5. Kebersihannya ditentukan dengan angka kuman sebanyak-banyaknya 

100/cm 3 permukaan dan tidak ada kuman E. Coli. 

6. Meja yang khusus untuk menyediakan makanan tidak boleh dalam 

keadaan rusak atau berlubang dan harus ditutup dengan bahan yang 

kedap air dan mudah dibersihkan, atau kalau mungkin dilapisi dengan 

porselin. 

7. Untuk makanan yang akan dihidangkan atau diangkat ke tempat lain 

hendaknya digunkan alat pengangkutan yang tertutup dan 

bersih.(715/Menkes/SK/V/2003). 

Peralatan memasak dalam pengelolaan makanan dibedakan menjadi dua 

anatara lain: 

1. Peralatan besar 
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      Peralatan besar dapat ditata dengan baik, mantap dan ditempatkan 

pada jarak yang cukup dari dinding, tinggi alat berkisar 75-80 cm, untuk 

pegawai pria memerlukan tempat kerja lebih tinggi dibanding wanita. 

Penyusunan alat harus didasarkan pada arus kerja yang sedikit mungkin 

bolak-balik. Peralatan besar itu antara lain: Tungku, ketel nasi, ketel 

daging/panci besar, penggorengan, oven dan bakaran sate, kukusan, meja 

kerja, lemari pendingin, meja persiapan dan bak cuci, mixer, kereta dan 

rak-rak makanan, kereta dorong. 

2. Peralatan kecil 

Untuk peralatan kecil disarankan terbuat dari stainless steel, tidak 

dianjurka memakai peralatan dari bahan-bahan kayu atau tanah, karena 

sanitasinya sukar dijalankan, sebaiknya jumlah dan macam peralatan 

tergantung dari jumlah klien, kebutuhan menu, juga sesuai dengan sistem 

pengelolaan dan cara pelayanan makanan.       

 III.5 Pengelola makanan 

   Seorang pengelola makanan selain mahir dalam bidangnya, juga 

harus tidak merupakan sumber penularan penyakit bagi rekannya maupun 

konsumennya, selain itu harus juga menyadari bahwa tugasnya bukan 

hanya menghasilkan makanan  yang lezat saja tetapi juga makanan yang 

aman bagi konsumenya, karena itu seorang pengolah makanan harus 

memenuhi peryaratan tertentu yang sesuai dengan keputusan Mentri 

kesehatan 715/Menkes/SK/V/2003 sebagai berikut: 

1. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan higiene ...... Mulyaningsih



 19

2. Tidak mengidap penyakit menular seperti thypus, cholera, tbc dan 

lainnya atau pembawa kuman (carier). 

3. Tidak menderita luka terbuka seperti bisul, borok dan lainnya pada 

kulit. 

4. Harus mempunyai kebiasaan higienis yang baik seperti: 

a. Cara berpakian yang rapi 

b. Rambut, kuku, tangan selalu terawat dengan baik 

c. Memakai pakian kerja khusus dan tutup kepala 

d. Selalu mencuci pakaian kerja khusus dan tutup kepala 

e. Selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum kerja dan setelah 

selesai dari wc/urinoir 

f. Tidak merokok di tempat kerja 

g. Tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin yang tidak berhias. 

h. Tidak menggunakan fasilitas yang bukan keperluannya 

i. Tidak mempunyai kebiasaan mengkorek hidung dan menggigit 

jari. 

5. Mengerti cara mengolah, menyimpan dan menghidangkan makanan  

yang baik dan higienis. 

6. Cakap memelihara dean menggunakan alat memasak serta alat makan 

yang ada. Makanan sedapat mungkin tidak dijamah dengan tangan, 

mampu menjaga dan memelihara tempat kerja serta peralatan dengan 

baik. 

7. Petugas kebersihan tidak merangkapsebagai pengolah makanan. 

8. Bila merasa sakit segera melapor ke bagian kesehatan untuk di periksa. 
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9. Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang 

berlaku. 

10. Sebelum kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan awal yang dilengkapi 

dengan pemeriksaan paru melalui foto rontgen. 

 III.6  Prinsip dasar pengolahan makanan yang aman 

Sesuai surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi 

No.SE.01/MEN/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan, bahwa 

dasar kemanfaatan gizi kerja bagi pembangunan, maka diharapkan bagi 

perusahaan ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan 

penerapan gizi kerja yang antara lain pengadaan kantin dan ruang tempat 

makan di perusahaan atau tempat kerja. Pengolahan makanan di tempat 

kerja harus memperhatikan persyaratan kesehatan yang telah ditentukan. 

Perlindungan terhadap makanan merupakan salah satu usaha higiene 

sanitasi untuk menciptakan makanan yang aman dan sehat untuk 

dikonsumsi. Prinsip dasar pengelolaan makanan yang aman  

(715/Menkes/SK/V/2003) 

1. Pemilihan bahan makanan  

Perlu diketahui sumber makanan yang baik dalam 

mendapatkan bahan makanan yang baik.bahan makanan yang 

diperoleh sebaiknya berasal dari tempat pengelolan bahan makanan 

yang telah mendapat pengawasan mutu. 

2. Penyimpanan makanan. 

Setiap jenis makanan mempunyai spesifikasi dalam 

penyimpanan tergantung  kepada besar dan banyaknya makanan dan 
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tempat pinyimpananya. Menciptakan makanan yang dikonsumsi, 

faktor penyimpanan makanan merupakan faktor yang penting untuk 

diperhatikan, karena itu penyimpanan makanan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut (715/Menkes/SK/V/2003): 

a. Penyimpanan bahan mentah  

Berbagai macam suhu untuk penyimpanan bahan mentah : 

1. Makanan jenis daging, ikan, udang dan olahanya 

a. Penyimpanan sampai 3 hari  : -5 0 sampai 0 0 C 

b. Penyimpanan sampai 1 minggu :-10 0 sampai –5 0 C 

c. Penyimpanan lebih dari 1 minggu : > -10 0C 

2. Makanan jenis telor, susu dan olahannya 

a. Peyimpanan sampai 3 hari  : 5 0 sampai 7 0C 

b. Penyimpanan sampai 1 minggu :  –5 0C – 0 0 C  

c. Penyimpanan lebih dari 1 minggu : >  –5 0 C 

3.   Makanan jenis sayuran, buah dan minuman dengan waktu  

        a. Penyimpanan sampai 3 hari  : 10 o C 

        b. Penyimpanan sampai 1 minggu : 10 o C 

        c. Penyimpana lebih dari 1 minggu : 10 o C 

4.  Tepung, biji dan umbi kering pada suhu kamar : 25 0C 

 Pada penyimpanan bahan mentah selain persyaratan diatas, 

ada persyaratan lain yaitu: 

1. Ketebalan dari bahan yang disimpan tidak boleh lebih 

dari 10 cm 

2. Kelembaban penyimpanan dalam ruangan 80 sampai 90% 
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b. Penyimpanan bahan terolah 

Makanan kemasan tertutup sebaiknya disimpan dalam suhu  10 

0C 

c. Penyimpanan makanan jadi 

1. Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan 

tikus 

2. Makanan cepat busuk disimpan dalam suhu panas 65,50 C 

atau lebih atau disimpan dalam suhu dingin 4 0 C atau 

kurang 

3. Makanan yang tidak cepat busuk untuk penggunaan dalam 

waktu yang lama ( >6 jam) disimpan dalam suhu –

50Csampai –1 0C. 

Cara penyimpanan makanan adalah sebagai berikut: 

a. Tidak menempel pada lantai, dinding atau langit-langit 

dengan ketentuan sebagi berikut: 

1. jarak makanan dengan lantai  : 15 cm 

2. jarak makanan dengan dinding  : 15 cm 

3. jarak makanan dengan langit-langit : 60 cm 

d. Pengolah makanan 

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk 

bahan  makanan yang dapat disajikan dalam keadaan siap santap. 

Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah atau 

prinsip higiene dan sanitasi, cara pengolahan makanan yang baik 

adalah (715/Menkes/SK/V/2003 ): 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan higiene ...... Mulyaningsih



 23

a. Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan 

cara terlindung dari kontak langsung bahan makanan dengan t-                          

ubuh. 

b. Perlindungan kontak langsung dengan bahan makanan 

dilakukan  dengan cara: 

1. Sarung tangan plastik sekali pakai 

2. Penjepit makanan 

3. Sendok garpu 

c. untuk melindungi pencemaran terhadap makanan digunakan: 

1. celemek/apron 

2. tutup rambut dan mulut 

3. sepatu dapur 

III. 7 Persyaratan Khusus Golongan 

Jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama 

penampungan  Jamaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, 

perusahaan serta angkutan umum dalam negri dengan pengolahan yang 

menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja digolongka- 

 n golongan B sesuai dengan permenkes 715/Menkes/SK/V/2003 dengan 

persyaratan sebagai berikut: 

 1. Memenuhi persyaratan jasaboga golongan A3 

 2. Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: 

     a. Halaman: 

 Pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan grease trap ( penangkap le- 

 mak) sebelum dialirkan ke septic tank atau tempat pembuangan lainnya. 
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 b. Lantai: 

   Pertemuan antara lantai dan dinding tidak terdapat sudut mati agar mudah  

   dibersihkan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya kotoran. 

 c. Pengaturan ruang: 

    Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/khusus yang terpisah dari  

    ruang pengolahan makanan. 

 d. Ventilasi/penghawaan: 

   Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penagkap asap(ho- 

   od), alat pembuang asap dan cerobong asap. 

 e. Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan: 

   1. Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permukaan halus, dan mudah  

      mudah dibersihkan 

   2. Setiap peralatan dibebashamakan sedikitnya dengan larutan kaporit 50  

      ppm atau air panas 80 0 C selama 2 menit. 

 f. Tempat cuci tangan : 

    Setiap ruangan pengolahan makanan dilengkapi 1 buah tempat cuci tang- 

               gan yang diletakkan dekat pintu. 

 g. Ruang pengolahan makanan: 

    1. Tersedia ruangan tempat pengolahan makanan yang terpisah dari rua- 

        gan tempat penyimpanan makanan. 

    2. Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai suhu -10 0  

       C dengan kapasitas yang cukup memadai sesuai dengan janis makanan 
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III.8 Sistem penyelenggaraan makanan banyak. 

Dalam menetapkan sistem penyelenggaraan makanan banyak, 

maka perlu diperhatikan sistem pengelolaan yang telah ditentukan pemilik, 

Secara umum sistem yang dijalankan pada berbagai klasifikasi 

pengelolaan makanan banyak terdiri dari subsistem yang meliputi kegiatan 

perencanaan anggaran belanja, perencanaan menu dan standar bahan 

makanan, taksiran bahan makanan, pembelian bahan makanan, 

penerimaan bahan makanan, persiapan bahan makanan, pemasakan, 

penyajian dan penyaluran, serta pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. 

1. Perencanaan anggaran Belanja. 

Anggaran belanja untuk suatu penyelenggaraan makanan banyak 

seharusnya direncakan setahun sebelumnya dan umumnya didasari atas 

pengalaman masa lalu perencanaan anggaran belanja tersebut adalah 

anggaran belanja untuk bahan makanan, anggaran untuk peralatan, 

anggaran untuk tenaga dan anggaran lain misalnya untuk bahan bakar, air, 

listrik dan lainnya. 

2. Perencanaan menu. 

Salah satu tanggung jawab yang besar dari manajer 

penyelenggaraan makanan banyak adalah perencanaan menu. 

Perencanaan menu yang sukses, dapat membawa kepuasaan klien, bila 

diikuti dengan cara pemasakan yang tepat, yang meliputi: 

e. Syarat menu yang mempertimbangkan nilai gizi. 

f. Macam menu dapat disusun menu standar atau menu pilihan. 

g. Siklus menu dapat disusun untuk satu rangkaian waktu 5,7,10,21 ha- 
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ri, dan selanjutnya diputarkan(siklus) selama 3 atau 6 bulan, setelah 

itu diganti dengan rangkaian menu baru, dalam masa sekarang menu 

dapat disusun dengan cepat dengan bantuan komputer. 

h. Perencanaan menu 

i. Standar porsi 

j. Resep hidangan 

3. Perencanaan taksiran bahan 

Perencanaan taksiran bahan makanan hendaknya diusahakan 

sedekat mungkin dengan kebutuhan nyata. 

4. Pembelian bahan makanan. 

Dalam pembelian bahan makanan diperhatikan policy institusi, 

standar bahan makanan, penetapan spesifikasi bahan makanan, 

prosedur pembelian bahan makanan, penetapan syarat jual beli bahan 

makanan yaitu cara penanganan, cara pengiriman, waktu pengiriman, 

cara pembayaran dan sanksi pelanggaran disepakati. 

5. Penerimaan bahan makanan.  

Untuk penerimaan bahan makanan ada dua macam prosedur yaitu 

apabila yang dipesan makanan jadi, maka sejak perencanaan menu dan 

spesifikasi hidangan harus dibuat tersendiri dan jelas, dan prosedur 

untuk bahan makanan mentah yang meliputi; Penerimaan bahan 

makanan didasari atas order setelah itu bahan makanan diteliti 

kebenaranya dan dikirim kegudang kemudian petugas mencatat 

kebenaran ini pada buku catatan penerimaan bahan makanan serta 

laporan untuk konduite rekanan dan setelah itu dibuat berita acara 
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penerimaan bahan makanan, selanjutnya berkas tersebut dikirim 

kebagian keuangan. 

6. Penyimpanan bahan makanan 

untuk penyimpanan bahan makanan kering adalah sebagi berikut: 

a. Bahan makanan harus ditempatkan secara teratur menurut macam, 

golongan ataupun urutan pemakaian bahan makanan. 

b.    Bahan makanan harus diberi tanggal kadaluarsa. 

c.   Gudang hanya dibuka pada waktu tertentu, dan terkunci bila pelayanan 

bahan makanan selesai. 

d.    Jarak rak yaitu 15 cm dari lantai, 50 cm dari langit-langit dan 10 cm 

dari dinding. 

e.    Semua bahan makanan disimpan dalam tempat yang tertutup dan tidak 

berlubang. 

f.  Penyemprotan dan pembersihan ruang penyimpanan dilakukan secara     

teratur. 

g.  Untuk penyimpanan bahan makanan kering suhunya yaitu 19-200 C. 

Untuk penyimpanan bahan makanan segar telah diuraikan diatas 

sesuai dengan  

 7. Persiapan dan pemasakan bahan makanan 

Persiapan dan Pemasakan bahan makanan harus memperhatikan 

standar kualitas. Standar kualitas dapat dilihat dari nilai gizi, rupa, rasa 

warna, tektur bahan makanan yang digunakan, standar porsi, cara pen- 

yajian (suhu, bentuk, kerenyahan, keempukan, tingkat kematangan). 

Dalam mempersiapkan bahan makanan harus dihindari kemungkinan-
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kemungkinan yang dapat melarutkan/merusak zat-zat gizi dalam bahan 

makanan. 

8. Cara distribusi makanan ada tiga cara yaitu; 

a. Cara Sentaralisasi yaitu; Makanan langsung dibagikan pada rantang 

makanan masing-masing karyawan ataupun dalam kotak makanan. 

b. Cara Desentralisasi yaitu; penanganan makanan dua kali pertama 

makanan dibagikan dalam jumlah besar pada alat-alat khusus, 

kemudian dikirim ke ruang makan yang ada, kedua, diruang ini 

makanan disajikan dalam bentuk porsi. 

c. Gabungan cara sentralisasi dan desentralisasi. 

9.Pencatatan, pelaporan dan evaluasi  

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan 

makanan merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem 

penyelenggaraan makanan yang meliputi: 

a. Pemasukan, pemakaian bahan makanan harian 

b. Pencatatan tentang pemasukan dan pemakaian peralatan dapur 

c. Pencatatan kegiatan macam dan jumlah klien setiap hari 

d. Perhitungan harga makanan perorang sehari, rata-rata dalam tiap bulan 

dan setiap tiga bulan. 

e. Laporan tribulanan untuk pimpinan. 

Pencatatan yang dibuat ini harus teliti dan benar, dilengkapi 

dengan bukti/informasi nyata, sehingga pengendalian kegiatan dapat 

berjalan baik. 
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III.9 Penyakit yang dapat Timbul karena penyelenggaraan Higiene sanitasi 

          yang tidak baik. 

 1.1 Penularan melalui manusia. 

Manusia memegang peranan yang utama dalam rantai penularan 

penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman, karena 

manusia sebagai produsen, penyaji dan sekaligus konsumen. 

Peranan manusia dalam pengelolaan makanan dapat dalam 

kondisi  (Azwar, 1990): 

      a. sehat, bebas dari penyakit menular 

      b. Tampak sehat, tetapi sebenarnya bertindak sebagai carier  

          misalnya thypus, hepatitis A,B,C. 

      c. Tampak sakit, sebagai sumber penularan penyakit misalnya  

         misalnya cholera thypus, paratypus, TBC, hepatitis. 

         Cara penularan lewat makanan atau minuman yang dicemari  

        oleh berak, kencing nana, darah, dan bersin langsung atau lewat  

                       perantara. 

   Tangan, air atau peralatan. gejala yang sering terlihat adalah  

  gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, dan berak  

          Cara pemberantasanya atau pencegahannya adalah sebagai  

  berikut: 

1. Berak dan kencing tidak disembarang tempat, sebab bila kering 

akan terbawa angin bersama debu hinggap dimakanan atau 

lewat bulu binatang lalat. 

2. Mencuci tangan dengan seksama bila akan melayani makanan. 
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3. kebersihan badan secara menyeluruh. 

2. penularan melalui serangga 

 jenis serangga yang terkait dengan penularan penyakit adalah 

lalat.adapun penyakit yang ditularkan melalui lalat adalah (Azwar,1990): 

 a. Bakteri : kolera,typus.para typus 

 b.parasit   : penyakit tidur,amoebasias,cacing,dsb 

 c.Virus      : hepatitis A,B,C dan sebaginya 

3. penularan melalui tikus 

 Binatang mengerat ini termasuk binatang malam karena 

mengadakan aktifitas pada malam hari ( Azwar,1990 ) 

a. sifat tikus: 

1. perusak segala barang 

2. merusak dan mengotori makanan  

3. perantara penyakit ( Vektor ) 

b. Habitat : 

1. berkembang dangan cepat bila makanan lingkungan cocok 

2. melewati lorong sempit dan menerobos sisi lain 

3. bersarang di tumpukan barang 

c. Cara menghindar : 

1. hindari barang bekas yang bertumpuk 

2. sanitasi yang baik 

3. bangunan “ Rat Proof” 

d. Penyakit yang ditularkan tikus : 

1. Bubonic plague 
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2. Endemic/ Murine Typhoid Fever 

3. Salmonellosis 

4. Demam Tularemia 

III.10  Pelayanan Makanan 

 Menurut Mukrie (1990). Sistem pelayanan atau penyajian makanan 

ada 2 cara, yaitu : 

a. Cara Sentralisasi 

Kegiatan penyajian makanan dipusatkan pada suatu tempat 

(centralized). Cara ini menguntungkan karena dapat menghemat 

bangunan, tidak membutuhkan alat makan yang berlebihan, 

pengawasan terpusat, pelayanan cepat. 

b. Cara Desentralisasi 

Kegiatan penyajian makanan dilakukan pada tempat yang 

terpisah  dengan tempat pengolahan makanan. Keuntungan cara ini, 

yaitu mutu makanan dapat dipertahankan karena makanan dapat 

dihangatkan kembali dan tentu saja peralatan untuk mengangkut 

makanan sangat dibutuhkan dalam sistem penyajian atau pelayanan 

cara desentralisasi. 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 
 
 

Penyuluhan  
yang pernah  
dilakukan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
  
 
 
 
   

Karakteristik  
Responden 
1. Umur 
2. Masa kerja 
3. Jenis kelamin 

Food 
borne 
disease 

Higiene pengolahan 
Makanan 

1. Proses penyelenggaraan  
    makanan. 
 
2. Personel higiene 
 
3. Sanitasi lingkungan kerja 
 
4. Kebersihan peralatan 
 
5. Sarana sanitasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
                     : diteliti 
 
                     : Tidak diteliti 
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            Higiene pengolahan makanan merupakan suatu usaha untuk 

mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan didalam pengolahan 

makanan, hal yang perlu diperhatikan didalam higiene pengolahan makanan 

meliputi proses penyelenggaraan makanan,sanitasi lingkungan kerja, sarana 

sanitasi, kebersihan peralatan yang digunakan, dan personel higiene yang baik,  

disamping itu karakteristik responden yang meliputi umur, jenis kelamin dan 

masa kerja, juga penyuluhan yang diselenggarakan, juga saya ambil dalam 

penelitian ini, jika higiene didalam pengolahan makanan diselenggarakan dengan 

baik, maka penyakit yang bisa ditularkan melalui makanan tidak terjadi, atau lebih 

dikenal dengan food borne disease. 
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

V.1 Jenis dan Rancang Bangun Penelitian 

Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif, sedangkan berdasarkan tempatnya penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan, dan menurut cara pengumpulan data penelitian ini 

termasuk penelitian observasion, sedangkan menurut waktu pelaksanaanya 

penelitian ini termasuk penelitian cross sectional. 

V.2 Populasi penelitian 

   Populasi penelitian pada penelitian ini adalah tenaga  kerja di dapur 

pengolahan makanan, yang berjumlah 37 orang. 

V.3 Sampel, Besar Sampel, Cara penentuan Sampel, dan Cara Pengambilan 

Sampel. 

  Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja yang berada di- 

dapur pengolahan makanan yang berjumlah + 37 orang. Penentuan sampel 

dan cara pengambilan sampel adalah diambil seluruh tenaga kerja yang 

berada di dapur pengolahan makanan. 

V.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 V.4.1 Lokasi pengambilan Data 

   Lokasi penelitian dilakukan dibagian Gizi  Rumah Sakit TNI AL 

Dr.Ramelan Surabaya, karena lokasi ini sebagai tempat penyelengaraan 

makanan bagi Pasien dan seluruh karyawan rumah sakit, maka harus 
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sesuai dengan syarat kesehatan yang telah ditentukan sehingga perlu untuk 

diadakan penelitian dilokasi ini. 

 V.4.2 Waktu Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juni  

2006. 

 V.5 Cara Pengukuran,Variabel dan Definisi Operasional 

V.5.1 Cara Pengambilan Data 

  V.5.1.1 Data primer 

a. Observasi 

Metode observasi dilaksanakan secara langsung dengan mengamati 

lingkungan kerja, dan melakukan peninjuan lapangan kerja untuk 

mengetahui cara kerja, proses pengolahan bahan makanan, sebelum 

mendatangi tempat kerja, peneliti menentukan/mengklarifikasi data 

yang diperlukan, sebagai pedoman penelitian dalam pengamatan 

lingkungan kerja. Pengamatan dilakukan pada saat tenaga pengolah 

melakukan kegiatan pengolahan makanan dari persiapan awal bekerja 

saat pengolahan makanan sampai pada akhir pengolahan makanan. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada tenaga pengolah makanan, dengan 

menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner, dengan maksud untuk 

menggumpulkan data tentang umur, masa kerja, riwayat kesehatan dan 

kebiasaan tenaga pengolah, dalam melaksanakan proses pengolahan 

makanan, selain kepada pekerja, wawancara juga dilakukan kepada 

pihak pengusaha dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan 
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dengan upaya pelaksaanaan higiene sanitasi dalam pengolahan 

makanan di bagian Gizi rumah sakit TNI AL Dr.Ramelan Surabaya. 

Peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawncara supaya dalam 

pelaksanaan wawancara informasi yang diperoleh tidak menyimpang 

dari tujuan penelitian semula. 

 V.5.1.2  Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh dari perusahaan yang bersangkutan, 

mengenai keadaan  umum  perusahaan, jumlah tenaga pengolah, serta data 

lain yang diperlukan sebagai data pendukung peneliti, mengenai  bagian 

Gizi rumah sakit TNI AL  Dr.Ramelan Surabaya. 

V.5.2 Variabel penelitian 

1. Proses penyelenggaraan  makanan. 

2. Higiene peralatan pengolahan makanan. 

3. Sanitasi pengolahan makanan yang meliputi : 

a. Letak dapur 

b.  Ventilasi dan cahaya 

c. Konstruksi dapur 

d. Lantai 

e. Langit-langit 

f. Pintu 

4. Sarana sanitasi yang meliputi: 

a. Sarana cuci tangan 

b. Tempat sampah 

c. Penyediaan air 
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d. Kamar mandi dan WC 

e. Sarana kesejahteraan 

5. Higiene tenaga pengolah makanan. 

6.   Karakteristik tenaga pengolah makanan yang meliputi: 

a. Umur 

b. Jenis kelamin 

c. Masa kerja 

7.    Penyuluhan yang pernah dilakukan 

V.5.3 Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Skala 
&Kategori 

Alat&Cara 
Pengukuran 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 

 Proses 
penyelenggaraan 
makanan. 
 
 
 
 
 
 
Kebersihan 
peralatan. 
 
 
 
 
Sanitasi 
lingkungan 
kerja. 
 
 
 
 
 
 
Sarana sanitasi 
 
 
 

Serangkaian kegiatan  
yang merupakan suatu 
sistem yang mencakup 
kegiatan mulai dari pe- 
nyusunan anggaran be- 
lanja sampai dengan  
pelaporan dan evaluasi. 
 
 
Kebersihan segala sesu- 
atu dari alat yang digu- 
nakan untuk kegiatan 
pengolahan makanan. 
 
 
Keadaan kebersihan su- 
atu lingkungan kerja 
yang meliputi  letak da- 
pur,ventalisi dan cahay- 
a,konstruksi dapur,lant- 
ai,langit-langit,dan pin- 
tu. 
 
 
Keadaan kebersihan se- 
gala fasilitas  yang ada 
di tempat pengolahan 
makanan yang meliputi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
dan 
Wawancara. 
 
 
 
Observasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsevasi&
Wawancara 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personal 
Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umur 
 
 
 
 
 
 
Masa Kerja  
 
 
 
 
 
 
 
 

sarana cuci tangan,tem- 
pat sampah,penyediaan 
air,kamar mandi dan 
WC, dan sarana keseja- 
hteraan. 
 
 
Kebersihan dan keseha- 
atan dari setiap indivi- 
du meliputi,berbadan  
Sehat,tidak menggidap 
penyakit menular dan 
mempunyai higiene ya- 
ng baik ( kebersihan ra- 
mbut,mencuci tangan,t- 
idak merokok,tidak me- 
makai assesoris,kepatu-
han dalam pemakaian 
pakaian kerja,tingkat k- 
ebersihan yang meliputi 
menggaruk-garuk kulit, 
menggorek-ngorek hid- 
ung,memanjangkan ku- 
ku,meludah/membuang 
ingus.(Ya bila melaku-
kan personal higiene  
dengan baik,Tidak bi- 
la tidak melakukan per- 
sonal higiene dengan  
baik). 
 
               
Umur tenaga kerja pada 
saat wawancara yang 
dihitung mulai dari tan- 
ggal lahir sampai deng- 
an ulang tahun terakhir. 
 
 
Lamannya tenaga kerja 
bekerja di subdep gizi 
dihitung dari saat masu-
k pertama kali sampai 
pada saat wawancara. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
1. Ya  
2. Tidak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
1.<17 th 
2.17-25 th 
3. >25 th. 
 
 
 
Ordinal 
1.<1 th 
2.1-5 th 
3. >5 th 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner. 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 

Jenis kelamin 
 
 
 
 
 
 
 
Penyuluhan 
yang pernah  
dilakukan 
 
 
 

Jenis kelamin tenaga k- 
erja pengolah makanan 
yang dibedakan antara 
laki-laki dan perempu- 
an. 
 
 
 
Penyuluhan yang pern- 
ah dilakukan tentang 
higiene pengolahan ma- 
kanan( pernah apabila 
pernah dilakukan peny- 
uluhan,tidak pernah ap- 
abila tidak pernah dila- 
kukan penyuluhan) 

Nominal 
1. laki-laki 
2. peremp- 
    an. 
 
 
 
 
Nominal 
1.Pernah 
2. Tidak  
    pernah. 

Kuesioner 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 

 

 V.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data. 

          Teknik pengumpulan dan instrumen untuk pengumpulan data menggunakan   

        kuesioner, yang ditujukan kepada tenaga pengolah makanan juga wawancara   

        yang ditujukan untuk tenaga non pengolah makanan atau pimpinan subdep  

        gizi yang dibantu dengan data primer yang diperoleh dari data disubdep gizi,  

        juga observasi. 

V.7 Teknik Analisis Data. 

Teknik analisis data, dianalisis secara deskriptif dengan bantuan 

tebel. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

VI.1 Gambaran Obyek penelitian 

 Berdasarkan pada SK.Menkes No.134 tahun 1978 bahwa wadah yang 

menaggani kegiatan gizi di Rumah sakit adalah instalansi gizi, yang merupakan 

sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada direktur. Berdasarkan mekanisme kerja pelayanan gizi 

di rumah sakit PGRS (Pengorganisasian pelayanan gizi di rumah sakit) 

dikelompokkan menjadi 4 yaitu: Kegiatan penggadaan/penyediaan makanan, keg- 

 iatan  pelayanan gizi diruang rawat inap, kegiatan penyuluhan/konsultasi dan 

rujukan gizi, kegiatan penelitian dan penggembangan gizi terapan.  

Berdasarkan pada SK.Menkes No.134 tahun 1978 yang disempurnakan 

dalam rapat konsultasi pejabat rumah sakit kelas 1,2,3 tahun 1980 dan 1981 untuk 

rumah sakit kelas A dan B dapat dibebankan kepada tenaga gizi tanpa 

menggabungkan kegiatan tersebut, untuk rumah sakit kelas C, D,dan rumah sakit 

khusus masih memungkinkan dua kegiatan tersebut digabungkan. 

Subdep gizi adalah bagian unit dari RS.AL. Dr.Ramelan Surabaya, dimana 

yang mempunyai tugas pokok untuk pengadaan dan penyediaan makanan bagi 

penderita rawat inap, pelayanan gizi ruang rawat inap, penyuluhan/konsultasi gizi 

serta penelitian dan pengembangan gizi terapan, serangkaian kegiatan pengelolaan 

makanan tersebut meliputi; penyusunan anggaran belanja makanan, perencanaan 

menu, pembuatan taksiran bahan makanan, penyediaan/pembelian bahan 

makanan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, persiapan 
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dan pemasakan makanan, penilaian dan pendistribusian makanan, pencatatan 

pelaporan dan evaluasi, dalam melaksanakan tugasnya kasubdep gizi dibantu oleh 

kasi bahan makanan, kasi penyuluhan gizi, dan kasi rencana distribusi. 

VI.2 Struktur Organisasi 

Untuk struktur organisasi subdep gizi dalam pelaksanaanya dibantu oleh 

kasi bahan makanan, kasi penyuluhan gizi, dan kasi rencana distribusi, untuk kasi 

bahan makanan bertanggung jawab kepada kasubdep gizi dalam hal kebenaran 

daftar permintaan kebutuhan makanan, kebenaran data usulan kebutuhan 

makanan, penjagaan kualitas makanan yang siap didistribusikan, kebenaran data 

laporan kegiatan seksi bahan makanan, dan kelancaran proses kegiatan 

pengolahan dan penyaluran makanan, untuk kualifikasi pendidikan adalah DIII 

gizi dengan tambahan pendidikan D-I,S1,S2 gizi. Kasi bahan makanan sendiri 

terdiri dari : 

1. Urusan dapur gizi 1 yang bertanggung jawab kepada kapok dapur gizi 1 

dalam hal melaksanakan kegiatan persiapan, pengolahan dan penyaluran 

makanan biasa meliputi, lauk, sayur, nasi, dan buah, kesesuaian hasil 

masakan dengan menu yang ada, kebenaran/kesesuaian dalam 

membagikan makanan dengan permintaan, dan kebersihan peralatan/pera- 

bot yang akan digunakan 

2. Kelompok dapur gizi 2 yang mempunyai tugas pokok menyediakan menu 

makanan VIP untuk pasien VIP, kelas I dan kelas II sesuai dengan standar 

gizi dan memenuhi citarasa. 
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3. Kepala kelompok dapur gizi 2 yang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan dan mengawasi kegiatan penyediaan, pengolahan dan 

penyaluran menu makanan VIP. 

4. Urusan dapur gizi 2 bertanggung jawab kepada kapok dapur gizi 2 dalam 

hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pengolahan dan penyaluran menu 

makanan  VIP meliputi nasi, bubur, lauk, sayur, buah dan menu 

pilihan,kebenaran/kesesuaian dalam membagikan makanan dengan 

permintaan, aspek kuliner pada penyajian makanan dan kebersihan 

peralatan/perabot yang akan dan sudah digunakan. 

5. Kelompok dapur gizi 3 mempunyai tugas pokok menyediakan snack 

pasien yang memenuhi standar gizi, bebas dari organisme dan zat 

berbahaya bagi tubuh, memenuhi citarasa dengan memperhatikan faktor 

dana dan sarana yang tersedia. 

6. Kepala kelompok dapur gizi 3 mempunyai tugas pokok melaksanakan dan 

mengawasi kegiatan penyediaan,pengolahan dan penyaluran snack pasien. 

7. Urusan dapur gizi 3 bertanggung jawab kepada kapok dapur gizi 3 dalam 

hal pelaksanaan kegiatan penyediaan, pengolahan dan penyaluran snack 

pasien, kebersihan snack yang akan didistribusikan, kebenaran/kesesuaian 

snack dengan menu yang ada, kebenaran/kesesuaian dalam membagikan 

snack sesuai dengan diitnya dan kebersihan peralatan/perabot yang akan 

dan sudah digunakan. 

8. Kepala urusan dapur penderita mempunyai tugas pokok melaksanakan, m- 

engawasi persiapan, pengolahan dan penyaluran makanan khusus diit. 
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9.  Urusan dapur penderita mempunyai tugas pokok mengelola makanan diit 

pasien yang memenuhi standar gizi dan citarasa sesuai dengan menu 

makanan yang telah ditetapkan. 

10. Urusan makanan penderita bertanggung jawab kepada kepala urusan dapur 

penderita dalam hal melaksanakan kegiatan persiapan, pengolahan dan 

penyaluran makanan khusus diit, kebersihan makanan yang akan didistrib- 

usikan, kebenaran/kesesuaian dalam membagikan makanan dengan permi- 

ntaan, dan kebersihan peralatan/perabot yang akan dan sudah digunakan. 

11. Kaur bahan makanan 1 bertanggung jawab kepada kepala seksi bahan mak- 

 anan dalam pemakaian bahan kering dan bumbu serta pencatatan dan pela- 

 porannya. 

12. Kaur bahan makanan 2 bertanggung jawab kepada kepala seksi bahan mak- 

 anan dalam hal pemakaian bahan makanan basah serta pencatatan dan pel- 

 aporannya. 

Seksi penyuluhan gizi yang mempunyai tugas pokok memberikan penyuluhan, 

konsultasi dan rujukan gizi kepada penderita dan keluargannya yang berobat 

jalan, penderita rawat inap yang akan pulang dan memerlukan diit dirumah, 

pengunjung rumah sakit serta penderita kiriman dari dokter praktek, 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan pelayanan gizi 

diruang rawat inap, memberikan pelajaran gizi bagi pegawai dan masyarakat yang 

memerlukan serta pengelolaan perpustakaan subdep gizi seksi penyuluhan gizi 

mempunyai satuan kerja sebagai berikut: 

1. Urusan penyuluhan poli yang bertanggung jawab kepada kasi penyuluhan 

gizi dalam hal kebenaran rancangan diit/makanan yang dibuat, kebenaran 
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terapi diit yang diberikan, kebenaran konsultasi diit yang diberikan, 

kebenaran rencana pelayanan gizi dipoli gizi yang menjadi tanggung 

jawabnya, kebenaran laporan kegiatan poli gizi yang dibuat, inventaris 

yang ada dipoli gizi. 

2. Urusan penyuluhan ruangan yang bertanggung jawab kepada kepala seksi 

penyuluhan gizi dalam hal kebenaran rancangan diit/makanan pasien yang 

dibuat, kebenaran terapi diit yang diberikan, kebenaran konsultasi diit 

yang diberikan, kebenaran rencana pelayanan gizi ruang rawat pada rawat 

inap yang menjadi tanggung jawabnya, kebenaran laporan pelayanan gizi 

ruangan yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan kelancaran 

pelayanan gizi diruangan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Seksi rencana distribusi yang mempunyai tugas pokok untuk 

terselenggarannya administrasi pelayanan gizi yang memadai, pencatatan dan 

pelaporan kegiatan disubdep gizi serta tersediannya ketenagaan, alat dan bahan 

makanan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan makanan pasien, dalam 

pelaksanaanya seksi rencana distribusi sendiri terdiri dari: 

1. Urusan diit yang bertanggung jawab kepada kaur diit dalam hal 

pelaksanaan administarsi pengelolaan makanan diit. 

2. Urusan makanan biasa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kegiatan administrasi dan TU dalam pengelolaan makanan biasa untuk 

pasien. 

3. Urusan matkes yang bertanggung jawab kepada kasi rencana distribusi 

dalam hal pelaksanaan kegiatan administrasi, pengaturan ketenagaan dan 

peralatan disubdep gizi dalam hal ini urusan matkes membawahi urusan 
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inventaris yang bertanggung jawab kepada kaur matkes dalam hal 

peralatan/inventaris subdep gizi, administrasi surat menyurat dan 

pengadaan formulir/surat. 

VI.3 Proses Penyelenggaraan makanan 

Penyelenggaraan makanan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan 

suatu sistem. Mencakup kegiatan/subsistem penyusunan anggaran belanja, 

perencanaan menu, taksiran bahan makanan, penyediaan/pembelian bahan 

makanan, penyimpanan, penyaluran/distribusi makanan, persiapan dan pemasakan 

bahan makanan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. 

Kegiatan penyelenggaraan makanan dibagian gizi yang saya dapat dari 

wawancara dengan pegawai di subdep gizi adalah sebagai berikut: 

A. Perolehan bahan makanan 

Dalam pembelian bahan makanan pihak bagian gizi tidak langsung 

mengadakan pembelian sendiri melainkan pembelian dilakukan oleh koperasi AL 

kemudian dari pihak koperasi langsung kesubdep gizi, dalam pembelian bahan 

makanan pihak bagian gizi memperhatikan standar bahan makanan yang 

ditetapkan diinstitusi. 

B. Penyimpanan bahan makanan  

Untuk penyimpanan bahan makanan ada dua macam, yaitu bahan makanan 

segar dan bahan makanan kering/tahan lama, untuk penyimpanan bahan makanan 

segar ada 2 tempat, yang satunya bernama chiller yang digunakan untuk 

penyimpanan bahan makanan mentah/bahan makanan jadi yang memerlukan suhu 

sejuk 7-1000 C, serta penyimpanan untuk jenis daging, sosis, dan sejenisnya. 
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untuk pembersihannya dilakukan setiap hari senin dan kamis cara 

pembersihannya adalah sebagai berikut: 

1. Keluarkan isi chiller 

2. Rak, lantai, dinding dalam&dinding luar chiller disikat dengan air sabun 

dan dipel bersih kemudian dikeringkan. 

3. Letakkan kembali bahan makanan lalu disimpan didalamnya dengan rapi, 

buang bagian yang busuk, layu dan sebagainya terlebih dahulu. 

4. Tutup pintu chiller rapat-rapat kemudian dihidupkan. 

Untuk penyimpanan bahan makanan yang berupa daging dan sejenisnya prosedur 

pembersihannya sama dilakukan setiap 1 minggu 2 kali, untuk penyimpanan 

bahan makanan kering diletakkan pada rak-rak yang disusun dengan rapi dan 

bersih, tidak berdekatan dengan dinding sehingga jauh dari serangga dan 

sejenisnya. Proses penyimpanan juga diberi label serta tanggal kadaluarsa. 

C. Sistem pengelolaan makanan 

Kemajuan dalam bidang jasa boga dewasa ini cukup baik dan dinamis, 

sebagai akibat bertambah majunya teknologi dan industri masyarakatpun telah 

mengutamakan dan menuntut pelayanan yang khusus, dengan memilih sistem 

tertentu dalam mengelola makanan berarti pelaksanaan jasa boga ini akan 

memiliki citra yang baik. Sistem pengelolaan makanan di bagian gizi RS.AL 

DR.Ramelan menggunakan pengelolaan secara konvensional, yaitu pengelolaan 

dengan menggunakan bahan makanan mentah, seluruh proses kegiatan dilakukan 

sendiri, dimulai dari perencanaan hingga penyajian makanan, dengan demikian 

maka perencanaan, kebutuhan, tenaga, dana, peralatan, bahan bakar dilakukan 

oleh pengelola. Pengelola bertanggung jawab seluruh proses kegiatan, untuk 
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sistem pelayanan, menggunakan pelayanan dengan kereta makan yang 

menyajikan makanan jenis tertentu yang berkeliling untuk membagi-bagikan 

makanan. 

D. Perencanaan anggaran belanja 

Anggaran belanja dalam penyelenggaraan makanan diperoleh dari: 

1.Anggaran dari pegawai AL yang disebut dengan LP(Lauk pauk). 

2. Anggaran yang diperoleh dari ASKES 

3. Aggaran yang diperoleh dari umum 

Berdasarkan pelayanannya dapat digolongkan menjadi kelas VIP,I,II,III. Anggar- 

an untuk peralatan, bahan makanan, anggaran untuk keperluan yang lainnya tidak 

diperoleh dari bagian gizi melainkan pihak bagian gizi hanya mengajukan usulan 

kebagian koperasi jika ada kebutuhan yang diperlukan, untuk perencanaan angga- 

aran belanja ini sudah direncanakan setahun sebelumnya dan umumnya didasari 

atas pengalaman masa lalu. 

E. Perencanaan menu 

Untuk perencanaan menu pihak bagian gizi memperhatikan prosedur 

perencanaan menu yang baik. Prosedur itu antara lain: 

1. Syarat menu yang mempertimbangkan nilai gizi 

2. Macam menu yang menggunakan menu standar atau menu pilihan 

3. Siklus menu, dapat disusun untuk satu rangkaian waktu 5,7,10,atau 21 

hari, dan selanjutnya diputarkan siklus selama 3 atau 6 bulan, setelah itu 

diganti dengan rangkaian menu baru. 

4. Perencanaan menu 

5. Standar porsi 
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F. Perencanaan taksiran bahan makanan 

Perencanaan taksiran bahan makanan dibuat setelah standar porsi dibuat. 

Setelah standar porsi sudah dibuat maka taksiran kebutuhan bahan dapat dihitung 

berdasarkan menu, jumlah klien, jumlah hari, serta pemakaian bahan makanan 

perhari/perputaran menu. 

G. Penerimaan bahan makanan 

Pihak bagian gizi mempergunakan bahan mentah mulai saat persiapan 

hingga penyajian, karena semua bahan makanan diperoleh dari koperasi AL. dari 

koperasi AL langsung kebagian gizi dari bagian gizi diteliti dan diamati cara 

pengepakan/pembungkusan menurut yang tercantum dalam laporan penerimaan 

bahan makanan termasuk ketetapan waktu pengiriman bahan makanan, apabila 

bahan makanan telah diteliti kebenarannya menggenai jumlah, macam, kualitas, 

cara kemasan, selanjutnya bahan makanan dikirim ke gudang/ruang penyimpanan. 

Petugas dibagian ini selanjutnya mencatat dan melaporkan pemasukan bahan 

makanan  pada buku catatan penerimaan bahan makanan serta laporan untuk 

konduite rekanan, apabila setelah selesai satu kali putaran menu maka semua 

order bahan makanan dikompilasi dan selanjutnya dibuatkan berita  acara peneri- 

an bahan makanan. 

H. Cara distribusi makanan  

Cara distribusi makanan menggunakan cara sentralisasi, yaitu dengan cara 

makanan langsung dibagikan pada rantang makanan ataupun dalam kotak 

makanan juga digunakan kereta makan yang didesain sesuai dengan alat makan.  
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I. Pencatatan, Pelaporan dan evaluasi 

Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan 

dibagian gizi dilakukan oleh kepala ruangan, kemudian dari kepala ruangan 

kebagian komisi. Pencatatn, pelaporan dan evaluasi tersebut meliputi pemasukan, 

pemakaian bahan makanan harian, pencatatan tentang pemasukan dan pemakaian 

peralatan dapur, pencatatan macam kegiatan dan jumlah klien setiap hari, 

perhitungan harga makanan perorang sehari,rata-rata dalam tiap bulan dan laporan 

tribulan untuk pimpinan. 

VI.4 Sanitasi Ruang Pengolahan Makanan 

Sanitasi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan derajat kesehatan 

lingkungan, yang meliputi keadaan lingkungan sekitar kita, untuk sanitasi ruang 

pengolahan makanan, setelah  melakukan observasi ruang pengolahan makanan 

diperoleh sebagai berikut:                                                                                                                       

A. Letak Dapur 

Letak dapur ruang pengolahan makanan mudah dicapai dari semua 

ruangan yang ada, hal ini dapat dilihat dari pelayanan makanan yang berjalan 

dengan lancar. Dapur tidak berhubungan langsung dengan tempat kerja. Dapur 

tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah. 

B. Ventilasi dan Cahaya 

Untuk jendala terdapat 18 ventilasi udara. Jendelanya dilengkapi dengan 

kawat kasa, selain cahaya alam juga dilengkapi dengan lampu. Jumlah lampu 

yang tersedia ditempat pengolahan makanan kurang lebih 6 buah armatur lampu. 

Lampu tersebut selalu menyala pada saat jam kerja, hal ini disebabkan ruangan 
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tempat pengolahan makanan yang kurang pencahyaan alam sehingga pencahyaan 

buatan sangat dibutuhkan. 

C. Dinding Dapur 

Dinding dapur berwarna putih, yang dilapisi keramik yang berwarna putih 

pada permukaan dindingnya  setinggi + 1,5 meter. 

D. Lantai 

Untuk lantai tempat pengolohan makanan terbuat dari keramik merah,  

yang kondisinya masih agak licin. 

E. Langit-langit 

Untuk langit-langit pada tempat pengolahan makanan dilengkapi dengan 

kawat kasa, hal ini bertujuan agar tempat pengolahan makanan terbebas dari 

serangga dan juga dilengkapi penghisap asap yang fungsinya untuk mengeluarkan 

asap dari proses pengolahan makanan. 

F. Pintu 

Didapur pengolahan makanan ada 4 pintu. Pintu yang pertama dekat 

dengan kantor. Pintu yang kedua dekat dengan pencucian,kamar mandi,mushola 

dan ruang ganti wanita. Pintu yang ketiga berhubungan langsung dengan tempat 

pencucian. Pintu yang ke empat yang dekat dengan ruang ganti pria. Untuk daun 

pintunya tidak dibuat menghadap keluar. Pintu yang berhubungan dengan tempat 

pencucian tidak ada daun pintunya. 

VI.6 Peralatan makanan 

Peralatan dapur diruang pengolahan makanan dibedakan menjadi 2 yaitu 

peralatan besar dan peralatan kecil. Peralatan besar yang meliputi tungku, ketel 

nasi, panci besar, penggorengan, oven, kukusan, bak cuci dll, untuk 
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penempatannya ditata dengan baik, mantap dan ditempatkan pada jarak yang 

cukup dari dinding sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembersiha, untuk 

frekuensi pencucian dilakukan setiap hari tergantung dari pemakian, untuk almari 

pendingin dibersihkan setiap 1 minggu sekali pembersihan dilakukan dengan 

langkah pencairan bunga es (Defrosting), sedangkan untuk peralatan kecil seperti 

pisau, sendok sayur, parutan, sodet terbuat dari stainless. Jumlah dan macam yang 

disediakan sudah memenuhi jumlah klien, untuk pencuciannya baik peralatan 

besar ataupun peralatan kecil dilakukan secara manual. 

VI.7 Sarana Sanitasi 

Sarana sanitasi yang ada pada tempat pengolahan makanan dengan 

melakukan observasi dibagian gizi adalah sebagai berikut: 

A. Sarana cuci tangan 

Untuk sarana cuci tangan letaknya ada dibelakang dapur sehingga tidak 

mudah dicapai dan kurang strategis. Menggenai jumlahnya ada 4 buah sarana 

untuk cuci tangan itupun pemanfaatannya dan penggunannya dijadikan satu baik 

itu untuk sarana cuci tangan, sarana cuci peralatan untuk pengolahan makanan 

baik itu peralatan besar ataupun peralatan kecil. Tempat pencucian tangan tersebut 

tidak dilengkapi dengan sabun dan handuk. 

B. Tempat sampah 

Untuk tempat sampah pada ruangan tempat pengolahan makanan 

disediakan 1 tempat sampah, itupun penggunaanya dijadikan satu, baik itu sampah 

bahan makanan, sampah kertas dan plastik serta sampah kaleng, untuk frekuensi 

pembuanggannya dilakukan setiap hari. 
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C. Penyediaan Air 

Air selain perlu untuk kehidupan manusia juga dapat menjadi media 

penularan penyakit bila tidak ditangani dengan baik, untuk penyediaan air 

ditempatkan pada tempat penampungan air yang berbentuk persegi. Air tersebut 

diperoleh dari PDAM. Air tersebut digunakan untuk segala keperluan mulai dari 

proses persiapan sampai dengan proses penyajian. 

D. Kamar mandi dan WC. 

Untuk penyediaan jamban dan WC disediakan ada 3 kamar mandi dan 

WC. kamar mandi dan wc menjadi satu tidak ditempatkan terpisah, untuk bentuk 

jambannya bentuknya leher angsa. Letak kamar mandi dan WC tersebut 

berdekatan dengan tempat istirahat dan ruang ganti karyawan, juga dekat dengan 

tempat cuci tangan. 

E. Sarana kesejahteraan. 

Sarana kesejahteraan yang disediakan pada tempat pengolahan makanan 

disediakan ruang istirahat bagi karyawan, yang dibedakan antara ruang ganti laki-

laki dan wanita, untuk tempat ibadah juga disediakan yang letaknya dibelakang 

tempat pengolahan makanan, begitu juga dengan ruang istirahat dan juga ruang 

ganti pakaian. 

VI. 8. Karakteristik tenaga pengolah makanan. 

Berdasarkan dari hasil kuesioner dengan tenaga pengolah makanan. 

Karakteristik dari tenaga pengolah makanan dapat dilihat  pada tabel dibawah ini: 
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Tabel V1.1 Karakteristik tenaga pengolah makanan berdasarkan jenis 
kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase(%)
         Laki-laki 
         Perempuan 
 

Total 

       16 
       21 
 
       37 

43,24 
56,76 
 
100 

 
Berdasarkan tabel mengenai karakteristik tenaga pengolah makanan  yang 

digolongkan berdasarkan jenis kelamin, didapat jumlah tenaga pengolah makanan 

di subdep gizi yang berjumlah 37 orang sebagian besar terdiri dari wanita 

terbanyak dengan persentase sebesar 56,76 %. 

Tabel VI.2 Karakteristik tenaga pengolah makanan berdasarkan umur. 
Umur 
( Tahun) 

Frekuensi Persentase(%) 

         <17 th 
     17-25 th 
       > 25 th 
 

Total 

       - 
       5 
      32 
 
      37 

      - 
   13,51 
    86,49 
 
     100 

 
Berdasarkan tabel mengenai karakteristik tenaga pengolah makanan 

berdasarkan umur, sebagian besar tenaga pengolah makanan berusia >25 th 

dengan persentase sebesar 86,49 %. 

Tabel V1.3 Karakteristik tenaga pengolah makanan berdasarkan lama kerja 
Lama kerja 
( Tahun) 

Frekuensi Persentase(%) 

         < 1th 
        1-5 th 
         > 5 th 
 
       Total 

     3 
     6 
     28   
 
       37 

        8,11 
        16,22 
        75,67 
 
        100 

 

Bardasarkan tabel mengenai karakteristik tenaga pengolah makanan, yang 

didasarkan atas penggolongan masa kerja, terbanyak adalah tenaga pengolah 

makanan yang memiliki masa kerja diatas 5 th dengan persentase sebesar 75,68%. 
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VI.9 Higiene perorangan dalam pengolahan makanan. 

Higiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan 

berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan, hal 

terpenting bagi pekerja pengelola makanan adalah pencucian tangan, kebersihan 

dan kesehatan diri. 

Dari hasil kuisioner, dengan petugas pengolah makanan sebagai responden 

dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini: 

VI.9.1 Perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun 

Tabel VI.4 Perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun 
Mencuci tangan dengan 
sabun 

Frekuensi Persentase(%) 

      Ya 

      Tidak 

    36 

     1 

   97,30 

     2,70 

     Total    37      100 

Bardasarkan tabel menggenai perilaku mencuci tangan dengan 

menggunakan sabun, sebagian besar menggunakan sabun pada saat mencuci 

tangan sebelum dan sesudah proses pengolahan berlangsung, dengan persentase 

sebesar 97,30 %. 
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VI.9.2 Perilaku memakai assesoris bila bekerja 

Tabel VI.5 Perilaku memakai assesoris bila bekerja. 
Memakai assesoris bila 
bekerja. 

Frekuensi Persentase(%) 

     Ya 
    Tidak 

   18 
   19 

    48,65 
     51,35 

    Total    37      100 
 

 
Berdasarkan tabel menggenai perilaku memakai assesoris bila bekerja sebagian 

memakai assesoris pada saat proses pengolahan makanan berlangsung, hal ini 

dapat dilihat dari selisih persentase antara yang memakai asseoris dengan yang 

tidak memakai assesoris yaitu sebesar 2,71%. 

VI.9.3 Perilaku mencuci rambut tenaga pengolah makanan 

Tabel VI.6 Perilaku mencuci rambut tenaga pengolah makanan. 
Perilaku mencuci rambut    

(dalam 1 minggu) 

Frekuensi Persentase(%) 

              1 kali 

              2 kali 

              3 kali 

              Total 

2 

4 

31 

37 

5,41 

10,81 

83,78 

100 

 

Berdasarkan tabel menggenai perilaku mencuci rambut, sebagian besar frekuensi 

mencuci rambut tiga kali dalam satu minggu, dengan persentase sebesar 83,78%. 

 

 

 

 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Penerapan higiene ...... Mulyaningsih



 56

VI.9.4 Tingkat kebersihan tenaga pengolah makanan 

Tabel VI.7 Tingkat kebersihan tenaga pengolah makanan 
Perilaku tenaga pengolah 
makanan. 

ya Persentase(%) Tidak Persentase(%) 

1. Menggaruk-garuk 

kulit 

 

2. Menggorek-ngorek 

hidung 

 

3. Memanjangkan 

kuku 

 

4. Meludah/membuang  

ingus 

- 

 

 

4 

 

 

1 
 
 
 
 
3 
 
 

- 

 

 

10,81 

 

 

2,70 
 
 
 
 
8,11 
 
 

37 

 

 

33 

 

 

36 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 

100 

 

 

89,2 

 

 

97,3 
 
 
 
 
91,9 
 
 
 

 
Berdasarkan tabel mengenai tingkat kebersihan tenaga pengolah makanan 

adalah kurang, hal ini dapat diketahui dengan masih adanya kebiasaan tenaga 

pengolah makanan yang tidak diperkenankan pada saat pengolahan makanan, 

seperti, mengorek-ngorek hidung dengan persentase sebesar 10,81%, 

memanjangkan kuku dengan persentase sebesar 2,71% dan juga 

meludah/membuang ingus dengan persentase sebesar 8,1%. 

VI.9.5 Tingkat kepatuhan tenaga pengolah makanan dalam pemakaian  

pakaian kerja.              

Berdasarkan dari hasil kuesioner dengan tenaga pengolah makanan seluruh 

tenaga pengolah makanan menggunakan pakaian kerja saat bekerja, pakaian kerja 

tersebut tidak berwarna dan bermotif, umumnya tenaga pengolah makanan 
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mengganti pakaian kerja 2 hari sekali, dengan adanya gambaran diatas maka 

tingkat kepatuhan tenaga pengolah makanan adalah 100% patuh dalam hal 

pemakaian pakaian kerja. 

VI.9.6  Perilaku mencuci tangan. 

Dari hasil kuesioner dengan tenaga pengolah makanan, 100% tenaga 

pengolah makanan mencuci tangan sebelum proses pengolahan dan sesudah 

proses pengolahan berlangsung. 

VI.9.7  Perilaku merokok. 

Dari hasil kuesioner dengan tenaga pengolah makanan, 100% tenaga 

pengolah makanan khusunya pria tidak merokok pada saat proses pengolahan 

berlangsung. 

VI.10. Penyuluhan yang pernah dilakukan 

Berdasarkan hasil kuisioner dengan tenaga pengolah makanan. 

Penyuluhan yang pernah dilakukan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel VI.9 Penyuluhan yang pernah dilakukan 
Penyuluhan tentang higiene pengolahan makanan Frekuensi Persentase 

 
                       Ya 

                      Kadang 

                      Tidak 

                    Total 

    25 

    10 

     2 

   37 

   67,57 

   27,02 

     5,41 

      100 

 

 Sebagian besar berpendapat pernah diadakan penyuluhan tentang higiene  

pengolahan makanan dengan persentase sebesar 67,57%, hal ini menunjukan 

bahwa pihak bagian gizi memperhatikan pentingnya penyuluhan tentang higiene 
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pengolahan makanan pada karyawan, sehingga diharapkan tingkat pengetahuan 

tentang higiene menjadi semakin baik. 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

VII.1 Proses penyelenggaraan makanan 

           Proses penyelenggaraan makanan, adalah serangkaian kegiatan yang meru- 

 pakan suatu sistem mencakup; kegiatan/subsistem penyusunan anggaran 

belanja makanan, perencanaan menu, pembuatan taksiran bahan makanan, 

penyediaan/pembelian bahan makanan, penyimpanan  dan penyaluran bahan 

makanan, persiapan dan pemasakan makanan, penilaian dan distribusi 

makanan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi. (Direktorat Bina Gizi, 1992). 

  Proses penyelenggaraan makanan di subdep gizi meliputi: 

1. Penyusunan anggaran belanja: Penyusunan anggaran belanja untuk suatu 

penyelenggaraan makanan banyak seharusnya direncanakan setahun sebel- 

umnya dan umumnya didasari atas pengalaman-pengalaman masa lalu. 

(Direktorat Bina Gizi, 1992), untuk penyusunan anggaran belanja sudah 

diselenggarakan dengan baik dan untuk perencanaannya sudah direncanak- 

an setahun sebelumnya dan didasarkan atas pengalaman masa lalu. 

2. Perencanaan menu: Perencanaan menu yang baik hendaknya mempertimb- 

angkan nilai gizi (Direktorat Bina Gizi, 1992), untuk perencanaan menu 

sudah mempertimbangkan nilai gizi. 

3. Taksiran bahan makanan:  Taksiran bahan makanan sebaiknya diusahakan  

Sedekat mungkin dengan kebutuhan nyata, tidak berlebih atau kurang  

(Direktorat Bina Gizi, 1992), untuk taksiran bahan makanan sudah 

disesuaikan dengan kebutuhan nyata, tidak berlebih ataupun berkurang. 
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4. Pemilihan bahan makanan: Pemilihan bahan makanan yang baik hendaknya  

diperoleh dari tempat pengelolaan bahan makanan yang telah mendapat 

pengawasan mutu (Purawidjaja, 1995), untuk pemilihan bahan makanan 

berasal dari koperasi angkatan laut dan sudah mendapatkan pengawasan 

mutu. 

5. Penyimpanan bahan makanan ada dua tempat yang satunya bernama chiller  

yang digunakan untuk penyimpanan bahan makanan mentah/bahan makan- 

anan jadi dengan suhu 7-100 C dalam waktu 3 hari, untuk penyimpanan 

jenis bahan makanan mentah dengan waktu 3 hari hendaknya suhu 5-70 C  

(Purawidjaja, 1995), untuk penyimpanan bahan makanan kering sudah 

baik, tidak menempel pada lantai, dinding,  dan langit-langit sebaiknya 

jarak anatar lantai dengan makanan 15 cm, jarak antara makanan dengan 

dinding 5 cm, jarak antara makanan dengan langit-langit 60 cm 

(Purawidjaja, 1995). 

6. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi: Pencatatan yang dibuat hendaknya 

harus teliti dan benar, dilengkapi dengan bukti/informasi nyata, sehingga 

pengendalian kegiatan dapat berjalan dengan baik (Direktorat Bina Gizi, 

1992). 

VII.2  Sanitasi ruang pengolahan makanan 

Sanitasi pada hakekatnya adalah usaha pencegahan penyakit/pengawasan 

terhadap faktor lingkungan yang dapat merupakan mata rantai perhubungan 

bagi penyebaran penyakit (Labensky dkk, 1994). 

Untuk sanitasi ruang pengolahan makanan yang meliputi: 

A. Letak dapur: 
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Ruang pengolahan makanan/dapur juga berperan penting dalam 

menentukan berhasil/tidaknya upaya sanitasi makanan secara keseluruhan. 

Dapur yang bersih dan dipelihara dengan baik akan merupakan tempat yang 

higienis sekaligus menyenagkan, sebagai tempat kerja dua hal yang 

menentukan dalam menciptakan dapur yang saniter adalah konstruksi dapur 

dan tata letak (Colleer dkk, 1990).Letak dapur mudah dicapai dari semua 

ruangan yang ada, dapur tidak berhubungan langsung dengan tempat kerja. 

Dapur tidak berdekatan dengan tempat sampah. Menurut peraturan Mentri 

kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 jarak minimal 500 meter dari sumber 

pencemaran seperti tempat sampah,WC dll. 

B.Ventilasi dan cahaya 

Sistem ventilasi dapur harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat 

dihindari terjadinya kondensasi diruangan dapur yang dapat memacu 

pertumbuhan jamur dan bakteri. Ventilasi yang baik didesain untuk dapat 

menggeluarkan asap, uap, kondensasi, kelebihan panas, dan bau dari ruangan 

(Anonim, 1996), untuk ventilasi dengan jumlah 18 jendela sudah mencukupi 

untuk menggeluarkan asap, uap, kondensasi, kelebihan panas, dan bau dari 

ruangan, untuk pencahyaan juga sangat penting untuk menjamin bahwa semua 

peralatan yang digunakan didapur dan diruang penyajian dalam keadaan bersih, 

selain itu pencahyaan yang memadai juga sangat penting untuk menjamin 

keberhasilan pekerjaan, preparasi, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan 

makanan (Hiasinta A.Purnawijayanti, 1996), untuk pencahyaan ada 6 armatur 

lampu, 1 lampu menghasilkan 15 watt jadi keseluruhan lampu ada 180 watt, 1 

wattnya menghasilkan 1 candle atau 1/3 foot candle jadi 180/6 =30 foot candle 
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pada jarak 2 meter dengan jumlah tersebut sudah memadai. Menurut 

permenkes 715/Menkes/SK/V/2003 disetiap ruangan tempat pengolahan 

makanan intensitas pencahyaan sedikitnya 10 fc (100 lux) pada titik 90 cm dari 

lantai. 

C. Dinding dapur 

Untuk dinding dapur sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang tidak 

menyerap partikel dan mudah dicuci, apabila digunakan pelapis dinding 

bahannya harus tidak beracun nontoxic (Cichey, 1984). Dinding dapurnya 

berwarna putih hal ini sudah baik, dengan berwarna putih tingkat 

kebersihannya dapat diketahui, selain berwarna putih dindingnya juga dilapisi 

keramik setinggi 1,5 meter, menurut permenkes No.715/Menkes/SK/V/2003 

kurang harusnya setinggi 2 meter. 

D. Lantai  

Untuk lantai dapur dan daerah penyajian sebaiknya dari keramik atau 

bahan-bahan yang lain yang tidak licin/anti selip (Cichy, 1984). Lantainya 

terbuat dari keramik berwarna merah dengan kondisi yang licin, dengan 

kondisi lantai yang licin dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Menurut 

peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 harusnya lantai 

permukaan harus rapat air, halus, kelandaian cukup, tidak licin, dan mudah 

dibersihkan. 

E. Langit-langit 

Untuk langit-langit sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak menyerap 

partikel dan mudah dicuci (Cichey, 1984), dan juga tempat pengolahan 

makanan hendaknya dilengkapi dengan alat penghisap (Exhaust fan)/paling 
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tidak dilengkapi dengan cerobong dengan sungkup asap (Anonim, 1996), untuk 

langit-langitnya dilengkapi dengan kawat kasa dan juga cerobong asap yang 

fungsinya, untuk mengeluarkan asap dari dapur agar tidak mengganggu 

kesehatan. Menurut peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 

sudah baik dan memenuhi persyaratan. 

G. Pintu 

Untuk pintu pada tempat pengolahan makanan ada empat pintu, tetapi daun 

pintu tersebut tidak dibuat membuka keluar sehingga mempersulit jika terjadi 

sesuatu yang membahayakan juga tidak dilengkapi dengan kawat kasa. 

Untuk pintu hendaknya membuka keluar untuk menahan kemungkinan masuk- 

nya lalat dan memudahkan penyelamatan diri (Depkes RI, 1996). 

 Menurut peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 adalah 

sebagai berikut: 

1. Pintu pada bangunan yang digunakan untuk pengolahan makanan 

dilengkapi dengan kawat kasa. 

2. Semua pintu diruang tempat pengolahan makanan dibuat menutup sendiri. 

Dan dilengkapi dengan peralatan anti lalat seperti kasa, tirai, dan pintu 

rangkap. 

3. Daun pintu membuka keluar sehingga mempermudah penyelamatan diri 

bila terjadi dalam keadaan darurat dan mencegah masuknya lalat karena 

dorongan angin luar. 

VII.3  Peralatan Makanan 

Peralatan dapur harus segera dibersihkan dan disanitasi/didesinfektan 

untuk mencegah kontaminasi silang pada makanan, baik pada tahap 
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persiapaan, pegolahan, penyimpanan sementara, maupun penyajian 

(Hiasinta A.Purnawijayanti). Peralatan makanan yang ada didapur 

pengolahan makanan sudah baik, menurut peraturan Mentri kesehatan 

No.715/Menkes/SK/V/2003 adalah sebagai berikut: 

1. Peralatan yang digunakan tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap 

kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak berkarat (Stainless 

steel). 

3. Permukaan utuh( tidak cacat) dan mudah dibersihkan. 

4. Lapisan permukaan tidak terlarut dalam asam/basa/garam yang lazim 

dijumpai pada makanan. 

5. Bila kontak dengan makanan tidak menggeluarkan logam berat dan 

beracun yang membahayakan kesehatan. 

6. Wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang menutup sempurna. 

VII.4  Sarana sanitasi 

  Sarana sanitasi yang ada ditempat pengolahan makanan meliputi: 

A. Sarana cuci tangan: 

Untuk sarana cuci tangan ada 4 tempat cuci tangan yang disediakan 

menurut peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 jumlahn- 

 ya sudah cukup bahwasannya untuk 1-10 orang disediakan 1 tempat cuci  

 tangan namun tempat cuci tangan tersebut tidak dilengkapi dengan sabun 

dan juga lap cuci tangan, hal ini tidak sesuai dengan persyaratan pada 

peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003, bahwasannya 

tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan sabun dan lap penggering 
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berupa tissue. Tempat cuci tangan harus diletakkan sedekat mungkin 

dengan tempat kerja (Anonim, 1996). 

B. Tempat sampah 

Tempat sampah jumlahnya tidak cukup, hanya ada satu itupun 

penggunaanya dijadikan satu antara sampah basah dan kering, dan juga 

sampah tersebut tidak dilengkapi dengan tutup, hal ini tidak sesuai dengan 

persyaratan pada peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 

bahwasannya untuk tempat sampah jumlahnya harus cukup minimal 

disediakan dua untuk sampah kering dan basah juga dilengkapi dengan 

tutup agar tidak dihinggapi lalat. Sampah basah yang mudah membusuk 

seperti sisa makanan, bahan makanan maka tempat sampah perlu diberi 

lapisan kantong plastik yang kuat yang dapat diikat setelah sampah penuh 

(Depkes RI, 1986). 

C. Penyediaan air 

Air dalam pengolahan makanan perlu mendapatkan perhatian khusus karena 

berperan besar dalam semua tahapan proses air yang dapat digunakan dalam 

pengolahan makanan minimal harus memenuhi syarat air yang dapat diminum 

bebas dari bakteri, bersih dan jernih, tidak berwarna&berbau, tidak 

menggandunung bahan tersuspensi (Hiasinta A. Purnawijayanti), untuk 

penyediaan air, air diperoleh dari PDAM air tersebut sudah memenuhi 

persyaratan yang sesuai dengan peraturan Mentri kesehatan RI No.907/2002 

bahwasannya air tersebut harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, 

bakteriologis dan radioaktif. 
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D. Kamar mandi dan WC 

Untuk kamar mandi dan WC jumlahnya ada 3 buah sudah cukup. 

Menurut peraturan Mentri kesehatan No.715/Menkes/SK/V/2003 bahwasan- 

         nya untuk kamar mandi dan WC disediakan 1 untuk 1-10 orang. 

E. Sarana kesejahteraan 

Sarana kesejahteraan yang ada ditempat pengolahan makanan 

meliputi ruang ganti pakaian wanita dan pria, untuk kondisinya masih 

kotor, untuk mushola kondisinya sudah bersih. 

VII.5  Karakteristik tenaga pengolah makanan. 

Karakteristik tenaga pengolah makanan yang meliputi umur, masa kerja 

dan jenis kelamin. 

A. Untuk jenis kelamin  

Berdasarkan tabel VI.I sebagian besar terdiri dari wanita. Dengan 

persentase sebesar 81,08%,berdasarkan UUD kerja No.12 tahun 1948 

yang berbunyi,”Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada 

malam hari kecuali jika pekerjaan itu menurut sifat,tempat dan keadaan 

seharusnya dijalankan oleh orang wanita”, ini berarti bahwa tenaga kerja 

wanita dilarang bekerja pada malam hari. 

B. Umur 

Berdasarkan tabel VI.2 sebagian besar usia tenaga pengolah 

makanan berusia >25 tahun dengan persentase sebesar 86,48%,hal ini 

menunjukkan bahwa semakin muda pekerja maka secara fisik lebih kuat 

dibanding pekerja yang lebih tua, sehingga tenaga kerja yang masih muda 
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mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang 

lebih tua. (Lembaga sarana informasi usaha dan produktivitas, 1986). 

C. Masa kerja 

Berdasarkan tabel VI.3 sebagian masa kerja diatas 5 tahun, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja dapat mempengaruhi 

pengalaman dan ketrampilan dalam pengolahan makanan, sehingga tenaga 

pengolah makanan yang bekerja cukup lama diharapkan bisa menjaga 

kebersihan sarana higiene. 

VII.6  Higiene perorangan dalam pengelolaan makanan. 

Higiene adalah ilmu yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan 

berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan. 

(Ensiklopedi Indonesia.1982). 

Menurut permenkes No.715/Menkes/SK/V/2003, bahwasannya seorang 

tenaga pengolah makanan tidak menjadi sumber penularan penyakit terhadap 

makanan dan minuman.  

Higiene perorangan dalam pengelolaan makanan yang meliputi: 

A. Untuk tingkat kepatuhan dalam hal pemakaian pakaian kerja sudah baik. 

100% patuh dalam hal pemakaian pakaian kerja. 

B. Untuk perilaku mencuci tangan seluruh tenaga pengolah makanan sudah 

menerapkan perilaku mencuci tangan dengan baik, seluruh tenaga pengolah 

makanan mencuci tangan sebelum dan sesudah proses pengolahan 

berlangsung. 
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C. Untuk perilaku merokok sudah baik, ditunjukkan dengan tidak ada tenaga 

pengolah makanan (pria) yang merokok pada saat proses pengolahan 

berlangsung. 

D. Untuk perilaku mencuci tangan dengan menggunakan sabun sudah baik, 

sebagian besar sudah menerapkan perilaku mencuci tangan dengan 

menggunakan sabun, dengan persentase mencuci tangan dengan 

menggunakan sabun sebesar 97,29%. Frekuensi pencucian tangan 

disesuaikan dengan kebutuhan, pada prinsipnya pencucian tangan 

dilakukan setiap saat, setelah tangan menyentuh benda-benda yang dapat 

menjadi sumber kontaminan atau cemaran (Loken, 1995). 

E. Untuk perilaku memakai assesoris masih kurang, sebagian besar masih ada 

yang memakai assesoris pada saat proses pengolahan berlangsung, sesuai 

dengan peraturan Mentri kesehatan RI No.715/Menkes/SK/V/2003, bahwa- 

sannya tidak boleh memakai  perhiasan kesuali cincin kawin yang tidak 

berhias, ini berarti seorang tenaga pengolah makanan tidak boleh 

menggenakan assesoris selama proses pengolahan berlangsung. Kulit di 

bagian bawah perhiasan seringkali menjadi tempat yang subur untuk 

tumbuh dan berkembang biak bakteri (Colleer, 1990). 

F. Untuk perilaku mencuci rambut sudah baik, sebagian besar sudah menjaga 

kebersihan rambut,dengan frekuensi mencuci rambut tiga kali dalam satu 

minggu, kebersihan rambut perlu dijaga sebab rambut berpotensial menjadi 

penularan penyakit melalui makanan jika ada rambut yang jatuh, perilaku 

memakai topi sudah baik, seluruh karyawan memakai topi/tutup kepala 

pada saat pengolahan makanan. 
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G. Untuk tingkat kebersihan tenaga pengolah makanan, berdasarkan tabel VI.7 

untuk tingkat kebersihan masih kurang, hal ini dapat dilihat dari perilaku 

tenaga pengolah makanan yang tidak baik, seperti masih adanya perilaku 

menggaruk-garuk, mengorek-ngorek hidung, memanjangkan kuku dan juga 

meludah/membuang ingus pada saat proses pengolahan berlangsung. 

VII.8 Penyuluhan yang pernah dilakukan 

Berdasarkan tabel VI.9 penyuluhan  tentang higiene dalam pengelolaan 

makanan sudah baik, sebagian besar berpendapat pernah diadakan penyuluhan 

tentang higiene pengelolaan makanan di subdep gizi, juga pihak bagian gizi 

melakukan penyuluhan tentang higiene sebelum pegawai tersebut diterima 

sebagai tenaga pengolah makanan, hal ini menunjukkan bahwa pihak subdep 

gizi memperhatikan pentingnya menerapkan higiene didalam pengolahan 

makanan. 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VIII. 1 Kesimpulan 

1. Proses penyelenggaraan makanan yang meliputi; penyusunan anggaran  

belanja, perencanaan menu, taksiran bahan makanan, penyediaan/pem- 

belian bahan makanan, penyimpanan, pencatatan, pelaporan dan 

evaluasi sudah diselenggarakan dengan baik. 

2. Sanitasi ruang pengolahan makanan masih kurang memenuhi 

persyaratan, seperti lantai yang licin, dan daun pintu yang tidak dibuat 

membuka keluar. 

3. Kebersihan peralatan pengolahan makanan sudah memenuhi 

persyaratan pada permenkes No.715/Menkes/SK/V/2003. 

4. Sarana sanitasi tidak memenuhi persyaratan pada permenkes 

No.715/Menkes/SK/V/2003 seperti tidak dilengkapi sabun dan lap 

pada tempat cuci tangan, tempat sampah yang jumlahnya kurang, dan 

ruang ganti pakaian yang kondisinya kotor. 

5. Sebagian besar tenaga pengolah makanan adalah wanita, sebagian 

besar berusia >25 tahun dengan rata-rata masa kerjanya diatas 5 tahun. 

6. Higiene dalam pengolahan makanan masih kurang seperti masih ada 

yang memakai assesoris pada saat bekerja, tingkat kebersihan yang 

kurang (perilaku menggaruk-garuk, mengorek-ngorek hidung, memanj 

angkan kuku dan meludah/membuang ingus). 

70 
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7. Penyuluhan tentang higiene sanitasi dalam pengolahan makanan      

sebagian besar berpendapat pernah diadakan penyuluhan 

VIII.2 Saran 

1. Sarana sanitasi harus lebih diperhatikan seperti menyediakan sabun dan 

lap ditempat cuci tangan, jumlah tempat sampah yang harus ditambah 

minimal 2 buah untuk sampah kering dan sampah basah. 

2. Lantainya harus dijaga kebersihannya agar tidak licin 

3. Daun pintu hendaknya dibuat membuka keluar untuk mempermudah 

proses penyelamatan diri jika terjadi keadaan darurat. 

4. Kondisi ruang ganti pakaian hendaknya kebersihannya perlu dijaga. 
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LEMBAR QUISIONER 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Masa Kerja : 

 

1. Apakah disediakan pakaian kerja untuk saudara ? 

     a. ya b. tidak 

2. Apakah saudara selalu memakai pakian kerja tersebut bila bekerja ? 

     a. ya b. kadang c. tidak 

3. Apakah pakaian kerja yang anda pakai tersebut berwarna dan bermotif? 

     a. Ya  b. Tidak 

4.Berapa hari sekali anda mengganti pakaian kerja saudara ?…….hari 

5.Apakah tersedia topi khusus untuk saudara ? 

     a. ya b. tidak 

6.Bila ya,apakah saudara selalu memakainya bila bekerja? 

     a. ya b. kadang c. tidak 

7.Apakah tersedia celemek untuk saudara? 

     a. ya b. tidak 

8.Apakah saudara selalu memakainya bila bekerja ? 

     a. ya b. kadang c. tidak  

9.Berapa hari sekali anda mengganti celemek saudara?……hari sekali 

10.Apakah tersedia tempat khusus untuk cuci tangan ? 

     a. ya b. tidak 
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11.Pada saat apa saja saudara mencuci tangan? 

      a. Sebelum kerja b. sesudah kerja c. sebelum dan sesudah kerja 

12. Pada waktu pencucian tangan apakah saudara menggunakan sabun? 

      a. Ya  b. Tidak 

13. Berapa hari sekali anda mencuci rambut? 

      a. 1 kali  seminggu b. 2 kali seminggu     c. 3 kali seminggu 

14.Apakah saudara merokok bila sedang bekerja ? 

       a. ya b. kadang c. tidak 

15.Apakah saudara mempunyai kebiasaan mengorek2 hidung pada waktu 

bekerja? 

a. ya b. kadang c. tidak  

16.Apakah anda mempunyai kebiasaan menggaruk2 pada waktu bekerja? 

       a. ya b. kadang c. tidak 

17.Apakah saudara suka memanjangkan kuku ? 

       a. ya b. kadang c. tidak 

18. Apakah pada waktu bekerja anda memakai asesoris misalnya 

cincin,kalung,anting dan jam tangan? 

 a. ya  b. tidak 

19.    Apakah anda pernah meludah atau membuang ingus pada waktu bekerja? 

 a. ya  b. tidak 

20.  Bila anda mencicipi atau menyentuh makanan menggunakan sendok? 

 a. Ya   b. tidak 

21 Apakah sebelum bekerja disini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan awal bagi 

saudara? 
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a. ya b. tidak 

22.Apakah selama bekerja disini pernah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan 

berkala untuk anda? 

a. pernah  b. tidak pernah 

bila pernah,berapa bulan/tahun sekali?……………………. 

23.Apakah saudara pernah mendapatkan pendidikan khusus tentang 

kebersihan&kesehatan khususnya yang berhubungan dengan makanan? 

a. pernah  b. tidak pernah 

bila pernah.kapan,dimana & siapa yang melaksanakanya ? 

24.Sebelum saudara bekerja disini,pernahkah pihak bagian gizi RS.AL 

Dr.Ramelan  Surabaya,menggadakan penyuluhan tentang Higiene Sanitasi 

untuk saudara? 

a. pernah  b. tidak pernah 

bila ya,berapa bulan/ tahun sekali?…………………… 
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Wawancara untuk pegawai subdep gizi Rs.Al.Dr.Ramelan Surabaya. 

Menggenai tenaga kerja. 

1.Berapa jumlah tenaga kerja yang ada didapur pengolahan makanan? 

A. Jumlah karyawan wanita? 

B. Jumlah karyawan pria ? 

2.Bagaimana sistem pengaturan jam kerja? 

Menggenai Proses penyelenggaraan makanan 

1.Proses penyelenggaraan makanan meliputi apa saja? 

2.Untuk pembelian bahan makanan diperoleh darimana? 

3.Apakah dilakukan penyusunan anggaran belanja,macam-macam anggaran belanja 

tersebut? 

4.Apakah dilakukan sistem pencatatan,pelaporan dan evaluasi?meliputi apa saja? 

5.Ada berapa macam penyimpanan bahan makanan? 

A. Penyimpanan untuk jenis daging,ikan,udang dan olahannya? 

B. Penyimpanan untuk jenis telur,susu dan olahannya? 

C. Penyimpanan untuk jenis sayuran,buah&minuman? 

D. Penyimpanan bahan terolah? 

E. Penyimpanan makanan jadi? 

Mengenai peralatan 

1. Bagaimana sistem pembersihan? 

A. Untuk peralatan besar? 

B. Untuk peralatan kecil? 
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Lembar Observasi 

Kondisi lingkungan 

A. Letak dapur  : 

B. Ventilasi dan cahaya : 

C. Konstruksi dapur : 

D. Lantai   : 

E. Langit-langit  : 

F. Pintu   : 

Sarana yang ada 

A. Sarana cuci tangan  : 

B. Tempat sampah  : 

C. Penyediaan air   : 

D. Kamar mandi dan WC : 

E. Sarana kesejateraan  : 
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