
 

vii 
 

ABSTRAK 

 

 

Saat ini isu keamanan pangan menjadi salah satu topik yang sering 
dibicarakan dalam rangka peningkatan derajad kesehatan masyarakat indonesia. 
Rumah sakit sebagai salah satu lembaga pelayanan kesehatan masyarakat dituntut 
untuk bisa menjaga keamanan pangan untuk pasiennya. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengkaji kelayakan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dalam rangka 
menjaga keamaman pangan melalui evaluasi higiene dan sanitasi makanan 
berdasarkan perspektif Good Manufacturing Practices (GMP). 

Penelitian dilakukan menggunakan rancangan cross sectional dengan 
pendekatan secara deskriptif. Penelitian melibatkan seluruh aspek dalam GMP 
yaitu fasilitas fisik dan non fisik, pihak manajemen, petugas penjamah makanan, 
dan uji mikrobiologis makanan jadi serta variabel kepuasan pasien sebagai 
penilaian output yang dihasilkan. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan lembar observasi, kuisioner, dan uji laboratorium. 

Hasil evaluasi dari kedua instrumen menunjukkan hasil sama, yaitu tidak 
memenuhi syarat menurut standar pada Kepmenkes 1204/ 2004 (90%). Penilaian 
dengan GMP menunjukkan hasil 89,1% sedangkan penilaian dengan acuan 
Kepmenkes Nomor 1204 Tahun 2004 menunjukkan hasil 84,67%. Penelitian 
terhadap 14 orang menjamah menunjukkan 100% penjamah terkategorikan dalam 
perilaku higiene personal yang baik. Hasil uji laboratorium kedua sampel 
makanan menunjukkan negatif terhadap Salmonella, E.coli, Staphylococcus 
aureus, dan Vibrio cholerae. Penilaian pasien sebagai konsumen terhadap 
makanan yang diproduksi yaitu sebanyak 63,3% menilai baik, 13,3% menilai 
sangat baik, dan 23,3% menilai cukup. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih perlu perbaikan dan 
peningkatan pada beberapa fasilitas fisik untuk memenuhi syarat keamanan 
makanan pasien rawat inap Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beberapa 
fasilitas yang memerlukan perbaikan adalah lokasi, lantai, ventilasi udara, toilet, 
pencahayaan dan suhu ruang, loker karyawan, air bersih, sarana cuci tangan, suhu 
penyimpanan makanan, dan jalur khusus distribusi makanan jadi. Pembentukan 
tim kemanan pangan juga sebaiknya dilakukan agar program pengawasan berjalan 
maksimal. 
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