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ABSTRAK 

 

Makanan merupakan salah satu media penularan penyakit infeksi dan 

dapat menimbulkan suatu keracunan makanan apabila dalam penanganannya 

makanan  keadaan higienis dari penjamah makanan, sanitasi lingkungan dan 

peralatan yang digunakan tidak higienis dan dapat menyebabkan tercemarnya 

suatu makanan oleh bakteri melalui agent fisik, kimia dan mikrobiologi. Tujuan 

penelitian ini untuk menguji kualitas higiene dan sanitasi makanan jajanan dan 

kandungan bakteri E. coli di SDN Mojo 3 Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan diskriptif observasional. Sampel penelitian 

sebanyak 13 penjamah makanan jajanan, 4 kantin sekolah, 17 sampel makanan 

jajanan dan 39 siswa. Variabel penelitian ini adalah higiene sanitasi makanan, dan 

prasarana sarana kantin, kandungan bakteri E. coli pada sampel makanan, 

kebiasaan siswa mengkonsumsi makanan jajanan dan keluhan kesehatan yang 

terkait dengan makanan jajanan. 

Hasil penilaian kualitas higiene sanitasi makanan jajanan sebesar 53,8% 

memenuhi syarat pada variabel kebiasaan mencuci tangan, kerapian rambut, 

kebersihan kuku, perilaku, air bersih dan peralatan. Prasarana dan sarana kantin 

75% memenuhi syarat pada variabel lokasi, bangunan, lantai, dinding dan langit – 

langit, pencahayaan, dan tempat cuci tangan. Terdapat 1 sample makanan jajanan 

yang positif E. coli. Kebiasaan konsumsi sebanyak 25,6% membeli makanan 

jajanan setiap hari dan jenis makanan jajanan yang dijual berbeda antara satu 

penjual dengan penjual yang lainnya dan sebanyak 23% masih mengkonsumsi 

makanan jajanan meski sudah membawa bekal. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah higiene sanitasi makanan jajanan 

sudah memenuhi standar. Tidak ada keluhan kesehatan yang berkaitan dengan 

yang dikonsumsi makanan jajanan. Sebaiknya dilakukan inspeksi yang berkaitan 

dengan higiene dan sanitasi makanan jajanan oleh pihak sekolah, dinas kesehatan 

kota Surabaya atau dinas yang berkaitan agar dapat meningkatkan higiene dan 

sanitasi makanan  jajanan agar tidak terjadi kasus keracunan makanan. 
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