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ABSTRAK 

Dapur Cafe Demandailing Suraaya merupakan salah satu bagian Cafe yang 

tugas utamanya adalah mengolah makanan. Kesehatan dan kebersihan dapur 

adalah merupakan kunci keberhasilan dari seluruh tugas dalam melaksanakan 

bidang Food Production and Preparation. Karena pentingnya penerapan Hygiene 

dan Sanitasi pada Cafe Demandailing Surabaya dan di latar belakangi oleh hal-hal 

tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Hygiene & Sanitasi di Area Kitchen / Dapur Cafe Demandailing 

Surabaya”. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mempelajari sejauh mana penerapan Hygiene dan Sanitasi serta 

kendala-kendala yang dihadapi. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah metode 

penelitian deskriptif dengan menggunakan tipe pendekatan secara kualitatif, yang 

data-data nya berupa kata-kata, gambar, dan bukan menggunakan angka-angka 

dan juga menjelaskan tentang teori hygiene, sanitasi, dan kitchen, berguna untuk 

menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab karyawan dapur terhadap 

kebersihan dan kesehatan pengolahan makanan. 

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di Food & Baverage 

Departement pada bagian Dapur Demandailing Cafe Surabaya, maka beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam penerapan Hygiene dan Sanitasi adalah hygiene 

dan sanitasi lingkungan kerja dapur meliputi setiap jenis peralatan ada langkah-

langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan pencucian, pembuangan 

sampah yang dilakukan setiap hari pada saat tutup Cafe dan keadaan dapur yang 

meliputi dinding dapur yang sudah kotor, langit-langit, dan lantai dapur yang juga 

terlihat kotor, dan jendela ventilasinya baik alam maupun buatan, penerangan 

dapur, sarana cuci dapur, pemberantasan lalat, tikus dan serangga. Hygiene dan 

sanitasi untuk karyawan dapur yang perlu diperhatikan meliputi kebersihan dan 

kesehatan tubuh dan juga hygiene dan sanitasi peralatan. 

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Demandailing Cafe Surabaya dengan 

mengupayakan suatu perhatan hygiene dan sanitasi Cafe berdasarkan Standarisasi 

yang telah diterapkan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas operasional dapur 

pada umumnya. 
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