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ABSTRAK 

Makanan jajanan yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi 

menyebabkan penyakit bawaan makanan, yaitu gejala penyakit yang muncul 

karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri patogen, salah satu 

bakteri yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan adalah E. coli. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Kondisi Hygiene Sanitasi Pedagang 

Makanan Jajanan dan Keluhan Kesehatan Siswa SMA Negeri 1 Krian.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan cross sectional. Responden 

adalah pedagang makanan jajanan sebanyak 3 orang dan siswa yang 

mengkonsumsi makanan jajanan sebanyak 30 orang. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi, untuk menilai hygiene sanitasi makanan 

jajanan dan mengidentifikasi karakteristik pedagang makanan jajanan, pengisian 

kuesioner dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik dan keluhan kesehatan 

siswa yang mengkonsumsi makanan jajanan tersebut dan pemeriksaan 

laboratorium E. coli pada makanan dan alat makan. 

Makanan yang dijual pedagang makanan jajanan antara lain soto ayam, mie 

ayam dan es tebu. Persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan belum 

dilaksanakan oleh pedagang makanan jajanan yang berjualan di sekitar SMA 

Negeri 1 Krian. Pedagang tidak menggunakan celemek, tidak menggunakan 

penutup kepala, tidak terdapat sumber air bersih dan pencucian alat makan hanya 

menggunakan satu bak pencuci, lokasi di sisi jalan raya yang dapat menyebabkan 

risiko kontaminasi bakteri yang lebih besar. Pemeriksaan laboratorium E. coli 

pada alat makan dan makanan menunjukkan hasil negatif pada seluruh sampel 

yang diperiksa. Keluhan kesehatan siswa yaitu demam 16,67%, sakit perut 

26,67%, mual 30,00%, pusing 16,67%, dan lesu 16,67%. 

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pedagang makanan jajanan tidak 

melaksanakan persyaratan hygiene sanitasi secara utuh. Sebagian besar siswa 

tidak mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan jajanan. 
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