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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada era globalisasi 

ini telah membawa dampak yang besar dalam sektor industri. Data yang 

didapat dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2018 

menunjukkan adanya perkembangan perekonomian Indonesia sebesar 5,17%. 

Angka tersebut kian meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 

mencapai 5,07%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peran sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh tiap perusahaan atau biasa disebut dengan tenaga 

kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu aset perusahaan yang secara 

langsung keberadaannya ikut menentukan tinggi rendahnya profit yang 

didapatkan oleh perusahaan tersebut. Semakin tingginya profit yang didapat, 

maka diperlukan juga upaya meningkatkan sumber daya manusianya. Salah 

satu upaya peningkatannya adalah dengan memperhatikan status gizi tenaga 

kerja. 

Pemenuhan kecukupan gizi selama bekerja adalah bagian dari upaya 

meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja. Salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja secara optimal adalah dalam 

bentuk memberikan makanan dengan gizi yang cukup (Ratnawati, 2011). 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi 

manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Makanan yang dibutuhkan 

haruslah sehat, dalam artian yang bergizi, harus murni dan utuh, tidak busuk
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atau tidak mengandung bahan yang tercemar, dan higienis. Makanan yang 

sehat tidak hanya dilihat dari bentuk yang menarik, tetapi juga harus aman 

yang dalam arti tidak mengandung mikroorganisme atau bahan kimia yang 

dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan keracunan makanan, untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut perlu adanya pengelolaan makanan yang 

baik dan benar.  

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), tiap tahunnya 

terdapat 2.000.000 orang meninggal akibat keracunan makanan dan 

minuman. Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2014 menemukan 

sekitar 200 laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan terjadi di 

Indonesia tiap tahunnya. Kasus keracunan makanan di Indonesia paling 

sering terjadi pada perusahaan catering makanan sebanyak 65%. Sedangan 

19% kasus keracunan makanan lainnya terjadi pada makanan yang berasal 

dari industri kecil dan makanan yang disiapkan rumah tangga sebanyak 16% 

(Santoso, 2009).   

Menurut DetikNews pada tahun 2017, terdapat kasus keracunan 

makanan yang pernah terjadi di tempat kerja yaitu pada tanggal 28 Agustus 

2017 sebanyak 62 karyawan PT Fukuryo Indonesia Semarang harus dilarikan 

ke rumah sakit karena keracunan makanan. Dari informasi yang diperoleh, 

keracunan terjadi setelah karyawan memakan nasi dari katering dengan lauk 

nasi, sayur bayam, dan ikan panggang mangut. Seusai makan para karyawan 

mengeluh pusing dan mual hingga dilarikan ke RS Permata Medika dan 

RSUD Tugurejo. 
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Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya keracunan 

makanan, antara lain perilaku higiene individu yang buruk, sanitasi tempat 

pengolahan makanan yang buruk, perlengkapan pengolahan makanan yang 

tidak bersih, dan cara penanganan makanan yang tidak sehat. Masalah higiene 

dan sanitasi dalam pengelolaan makanan sangat perlu diperhatikan, karena 

makanan bisa menjadi media penularan penyakit. Terdapat enam prinsip 

higiene dan sanitasi makanan yang harus diperhatikan yaitu keadaan bahan 

makanan, cara penyimpanan makanan, cara pengolahan makanan, 

pengangkutan makanan, cara penyimpanan makanan, dan cara penyajian 

makanan (Depkes RI, 2004). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian 

tentang penerapan higiene sanitasi dan penyelenggaraan makanan pada kantin 

workshop 3 di PT X Gresik. Dengan demikian diharapkan makanan yang 

dihasilkan untuk tenaga kerja terjamin keamanan dan kebersihannya, serta 

dapat terhindar dari terjadinya keracunan makanan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam 3 bidang yaitu 

pengecoran, manufaktur, dan Engineering Procurement Construction (EPC) 

yang berlokasi di Jalan Veteran 241 Gresik Jawa Timur. Perusahaan ini 

memiliki 5 workshop yang didukung dengan adanya kantin pada tiap 

workshopnya. Kantin yang diteliti adalah kantin workshop 3 karena memiliki 

jumlah tenaga kerja yang paling banyak yaitu 218 orang. Pada workshop ini 

memiliki 4 orang tenaga pengolah makanan dan penyaji makanan. 
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Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

No:SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan 

jika perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 200 orang maka 

wajib menyediakan kantin di perusahaan tersebut. Penyelanggaraan makanan 

di tempat kerja perlu mendapatkan perhatian khusus, hal tersebut sebagai 

sarana mendukung pemenuhan gizi bagi tenaga kerja agar produktifitas kerja 

semakin meningkat sehingga perlu adanya penerapan higiene dan sanitasi 

yang baik.  

Penyelenggaraan makanan ini perlu diperhatikan khususnya pada 

kantin workshop 3 PT X Gresik yang belum pernah dilakukan inspeksi terkait 

kondisi higiene sanitasi dan tempat penyelenggaraan makanannya, sehingga 

perlu adanya evaluasi mulai dari kondisi higiene sanitasi dan tempat 

penyelanggaraan makanan seperti keadaan lantai, dinding, langit-langit, 

ventilasi, pintu, dan pencahayaan harus sesuai dengan standar peraturan yang 

berlaku pada Permenkes RI No. 1096 Tahun 2011. Perlu diperhatikan juga 

kondisi fasilitas sanitasi penyelenggaraan makanan seperti tempat cuci 

tangan, penyediaan air bersih, tempat sampah, dan loker untuk tenaga 

penjamah makanan. Lalu personal higiene penjamah makanan seperti selalu 

menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, kebiasaan mencuci tangan 

sebelum dan sesudah bekerja, memakai pakaian yang bersih, dan menjaga 

perilaku saat menyelenggarakan makanan juga perlu diperhatikan. Apabila 

ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penyelenggaraan makanan maka 
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akan berisiko terjadinya kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi tenaga kerja seperti keracunan makanan. 

Berdasarkan hasil uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui penerapan higiene sanitasi dan penyelenggaraan makanan pada 

kantin workshop 3 di PT X Gresik. 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Luasnya permasalahan yang terkait dengan penerapan higiene 

sanitasi dan penyelanggaran makanan di tempat kerja, serta keterbatasan 

waktu, kondisi, tenaga, biaya dan keterbatasan kemampuan teknis, maka 

penelitian ini dibatasi pada : 

1)  Kondisi higiene dan sanitasi tempat penyelenggaraan makanan di 

kantin workshop 3 PT X Gresik. 

2)  Kondisi fasilitas sanitasi tempat penyelenggaraan makanan di 

kantin workshop 3 PT X Gresik. 

3) Perilaku personal higiene penjamah makanan di kantin workshop 3 

PT X Gresik. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan tersebut maka rumasan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan higiene sanitasi dan 

penyelenggaraan makanan pada kantin workshop 3 di PT X Gresik ?”. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari penerapan higiene sanitasi dan penyelenggaraan 

makanan pada kantin workshop 3 di PT X Gresik. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1) Mengevaluasi penerapan prinsip penyelenggaraan makanan  

2) Mengevaluasi kondisi higiene dan sanitasi tempat penyelenggaraan 

makanan (kondisi lantai, dinding, langit-langit, ventilasi, pintu, dan 

pencahayaan). 

3) Mengevaluasi kondisi fasilitas sanitasi tempat penyelenggaraan 

makanan (tempat cuci tangan, penyediaan air bersih, tempat sampah, 

dan loker untuk tenaga penjamah makanan). 

4) Mengevaluasi kondisi sanitasi peralatan pengolahan makanan 

(pencucian peralatan dan penyimpanan peralatan) 

5) Mengevaluasi tindakan personal higiene penjamah makanan 

(penggunaan alat pelindung diri saat bekerja, kebiasaan mencuci 

tangan sebelum dan sesudah bekerja, memakai pakaian yang bersih, 

dan menjaga perilaku saat menyelenggarakan makanan). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah membantu 

manajemen perusahaan dalam memberikan informasi dan sebagai 
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masukan untuk penerapan higiene sanitasi dan penyelenggaraan makanan 

di tempat kerja. 

1.5.2 Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah mengetahui penerapan 

higiene sanitasi dan penyelenggaraan makanan pada kantin workshop 3 di 

PT X Gresik. 

1.5.3 Bagi Peneliti Lain 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah sebagai sarana 

untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai penerapan higiene 

sanitasi dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja agar penelitian 

selanjutnya lebih disempurnakan. 
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