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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan proses higiene dan sanitasi dalam 
pengolahan makanan. Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 
pendekatan penelitian deskriptif. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah 2 
sampel. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan 
wawancara mendalam terhadap para narasumber pelaku usaha Data sekunder 
diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi dari berbagai media, cetak maupun 
online. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa personal hygiene dari setiap 
pelaku usaha berbeda-beda tidak ada SOP. Tujuan dari analisis higiene dan sanitasi 
ini unuk mengutamakan kebersihan makanan yang akan di jual. 

 
Kata kunci : personal hygence, sanitasi, food handler 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to describe the process of hygiene and 
sanitation in food processing. The research used is a qualitative method with 
a descriptive research approach. The sample used in this study was 2 
samples. Data collection is obtained through observation, documentation and 
in-depth interviews with business actors. Secondary data is obtained through 
literature study, documentation from various media, print and online. The 
results of this study conclude that the personal hygiene of each business actor 
is different, there is no SOP. The purpose of this hygiene and sanitation 
analysis is to prioritize the cleanliness of the food that will be sold. 
 
Keywords: personal hygence, sanitasi, food handler 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Makanan dan minuman adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok 

bagi manusia, karena merupakan suatu penopang dalam kelangsungan hidup 

manusia. Untuk itu makanan dan minuman yang dikonsumsi harus terpenuhi zat 

gizinya seperti karbohirdrat, protein, lemak, dan mineral. Makanan harus 

diperhatikan hygiene sanitasinya karena apabila tidak diperhatikan dalam 

pengolahan, penyimpanan, maupun penyajiannya, maka dapat menjadi media 

penularan penyakit. Melalui penjelasan tersebut maka diketahui bahwa makanan 

sangat penting dijaga keamanannya saat seorang akan mengonsumsi makanan 

tersebut (Marsaulina, 2012).  

Kualitas hygiene dan sanitasi makanan dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu faktor penjamah makanan dan faktor lingkungan dimana makanan tersebut 

diolah, termasuk fasilitas pengolahan makanan yang tersedia.Maka yang 

dibutuhkan untuk dikonsumsi agar individu menjadi sehat adalah makanan yang 

aman untuk dikonsumsi. Maka makanan ini harus terjaga hygiene sanitasinya.  

Menurut penelitian mengenai perilaku hygiene penyelenggaraan makanan 

di pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar Jawa Tengah ditemukan bahwa 

pengolah makanan masih ada yang belum memakai celemek saat bekerja sebanyak 

4 orang (66.7%), kuku dalam keadaan panjang dan kotor sebanyak 2 orang (33.3%), 
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berbicara saat mengolah makanan 2 sebanyak 5 orang (83.3%), dan tidak memakai 

sepatu sebanyak 6 orang (100%) (Fatmawati et al., 2013).  

Kebersihan diri atau personal hygiene dan kebersihan lingkungan 

merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu sudah seharusnya 

kita sebagai manusia untuk selalu memperhatikan kebersihan diri dan kebersihan 

lingkungan kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang timbul akibat 

kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan seperti disentri, cacingan, diare, 

infeksi kulit.  

Kebersihan individu terutama orang yang bekerja langsung dalam 

pengolahan pangan dapat mencemari bahan pangan tersebut.Oleh karena 

itukebersihan individu dalam pengolahan makanan merupakan salah satu hal yang 

penting agar produk pangannya aman untuk dikonsumsi.Selain pengolahan, 

penyimpanan dan penyajian makanan yang baik dan benar juga merupakan hal yang 

penting agar dapat menjaga mutu dan keamanan hasil olahan pangan. 

Keracunan makanan adalah suatu penyakit yang disebabkan mengonsumsi 

makanan yang berbahaya atau terkontaminasi. Terjadinya penyakit karena makanan 

erat kaitanya dengan lingkungan yang digambarkan WHO sebagai diagram P, yaitu 

tangan, lalat, tanah. Di Indonesia masih sering terjadi keracunan makanan seperti 

kasus di Sumatera Utara, sekitar 70 orang anggota TNI dan para istrinya terpaksa 

dibawa ke Rumah Sakit Tentara Binjai dan juga 72 siswa asrama SMA Modal 

Bangsa Arun Lhokseumawe di larikan ke Rumah Sakit PT Arun NGL mereka di 

duga keracunan makanan 3 dengan genjala, muntah, sakit perut, seusai menyantap 

makanan (Zulfikar Husein,2015). Hal ini disebabkan karena hygiene sanitasi 
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makanan yang kurang diperhatikan.Maka dari itu perlu di tingkatkan secaa terus 

menerus hygiene sanitasi makanan sehingga kejadian keracunan makanan ditekan 

seminimal mungkin. 

Demi menjamin terwujudnya keadaan hygiene dan pedagang makanan dari 

suatu tempat pengelolaan makanan maka diperlukan pengetahuan yang baik dari 

pedagang makanan. Berdasarkan tinjauan awal yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan beberapa penyakit yang dialami pembeli makanannya seperti, Diare dan 

Flu. Selain itu, pedagang makanan juga belum pernah mengikuti kursus penjamah 

makanan. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul Hygiene Dan Sanitasi Pedagang makanan di Kelurahan Pasir Gunung 

Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Tingkat Hygine dan Sanitasi Pedagang makanan di Kelurahan 

Pasir Gunung Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan hygiene dan sanitasi dalam pengolahan 

makanan pada pedagang makanan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan 

 

D. Urgensi Penelitian 

Seperti yang diketahui Bersama, bahwa kualitas hygiene dan sanitasi di 

kalangan pedagang kaki lima atau warung pinggir jalan, masih perlu dipertanyakan. 
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Hal ini bisa terjadi karena beberapa factor, bisa karena pengetahuan, bisa juga 

karena lokasi atau fasilitas warung yang kurang memadai, hingga yang 

berhubungan dengan keuangan. 

Namun, Kesehatan dan keselematan pembeli, tetap menjadi nomor satu. 

Kebersihan makanan, pembuangan sampah, pemyimpanan makanan serta 

kebersihan diri dari penjual harus tetap diperhatikan dan sebenarnya tidak bisa 

ditawar menawar. Karena jelas Kesehatan merupakan hal yang sangat penting, 

sangat mahal biaya, waktu, tenaga dan fikiran yang harus dikeluarkan. Oleh 

karenanya, penelitian ini menjadi sangat penting unutk dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hygiene Dan Sanitasi Makanan 

 1. Pengertian Hygiene 

 Kata Higiene berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk 

membentuk dan menjaga kesehatan. Dalam sejarahYunani, Higiene berasal dari 

nama orang Dewi yaitu Hygea (Dewi pencegah penyakit). Dalam buku The 

Theory of Catering (Ceserani & Kinton, 2007) disebutkan tentang Higiene 

sebagai berikut. Higieneis the study of healt hand the prevention of the disease 

yang artinya Higiene adalah ilmu tentang kesehatan dan pencegahan suatu 

penyakit (Safitri, 2014). 

 Depkes RI (2004) Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara 

dan melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih 

dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk 

melindungi kebersihan piring dan membuang bagian yang rusak untuk 

melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.  

 Higiene lebih menitik beratkan pada segi kesehatan, tidak menimbulkan 

penyakit atau dengan kata lain bebas dari kuman penyakit. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara 

dan melindungi kebersihan individu dan lingkungannya. Upaya tersebut di 
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antaranya adalah kegiatan mencuci tangan, mencuci piring, membuang bagian 

makanan yang rusak dan lain sebagainya. 

 Dalam pengelolaan makanan ada 6 prinsip Hyegiene yang harus di 

perhatikan yaitu:  

a. Keadaan bahan makanan 

b. Cara penyimpanan bahan makanan  

c. Proses pengolahan  

d. Cara pengangkutan makanan yang telah masak   

e. Cara penyimpanan makanan masak  

f. Cara penyajian makanan masak 

 

 2. Pengertian Sanitasi 

Sanitasi berasal dari bahasa Latin, artinya sehat. Dalam konteks industri 

pangan, sanitasi adalah penciptaan dan pemeliharaan kondisi-kondisi higienis 

dan sehat. Higiene pangan adalah semua kondisi dan ukuran yang diperlukan 

untuk menjamin keamanan dan kesesuaian pangan pada semua tahap rantai 

makanan (Codex Alimentarius Commission, 1997). 

Menurut Purnawijayanti (2001), Sanitasi merupakan bagian penting dalam 

proses pengolahan pangan yang harus dilaksanakan dengan baik. Sanitasi dapat 

didefinisikan sebagai usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan 

atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai 

perpindahan penyakit tersebut. 
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Zulkifli (2008), sanitasi makanan adalah suatu upaya pencegahan yang 

menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk dapat membebaskan 

makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan 

mulai dari sebelum makanan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, penjualan sampai saat dimana makanan dan 

minuman itu dikonsumsi.  

 Sanitasi lebih menitik beratkan pada kebersihan, dengan pengertian tidak 

terdapat kotoran. Jadi, barang yang tampaknya bersih, belum tentu bebas dari 

kuman penyakit dan aman bagi kesehatan. Sanitasi juga diartikan sebagai 

kesehatan lingkungan. 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Boga, 

menerangkan bahwa pengertian higiene sanitasi adalah upaya untuk 

mengendalikan factor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik 

yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman 

dikonsumsi. 

 Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga turut berperan dalam usaha 

penciptaan higiene dan sanitasi dalambidang kuliner. Hal ini ditandai dengan 

adanya beberapa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang 

diantaranya adalah mengenai Pedoman penyelenggaraan Pasar Sehat, Pedoman 

Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan, dan Higiene Sanitasi Jasa boga. 

Dalam keputusan tersebut memuat tentang peraturan yang harus dipenuhi oleh 
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pelaku dalam bidang jasa boga untuk menciptakan usaha higiene dan sanitasi 

kuliner. 

 

3. Pengertian Makanan 

Makanan menurut organisasi kesehatan (WHO) adalah semua substansi 

yang diperlukan oleh tubuh kecuali air dan obat-obatan dan substansisubstansi yang 

dipergunakan untuk pengobatan. 

Sedangkan menurut Depertemen Kesehatan yang dimaksud dengan 

makanan dan minuman adalah sebuah bahan baik dalam bentuk alamiah maupun 

dalam bentuk buatan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Adapun 

fungsi makanan bagi manusia adalah: 

a. Memberikan panas dan tenaga bagi tubuh yang baru. 

b. Membangun jaringan-jaringan tubuh yang baru, memelihara memperbaiki 

yang tua.  

c. Mengatur proses-proses alamiah dan kimiawi dalam tubuh.  

b. Sedangkan kegunaan dari makanan adalah:  

c. Memberikan tenaga untuk bekerja  

d. Untuk pertumbuhan badan  

e. Melindungi tubuh terhadap beberapa penyakit  

f. Mengatur suhu tubuh  

g. Membentuk makanan cadangan dalam tubuh  

Untuk pengolahan makanan dan minuman yang aman, maka dilakukan 

usaha sanitasi meliputi kegiatan:  
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a. Keamanan makanan dan minuman  

b. Hygiene perorangan dan praktek-praktek penanganan makanan oleh 

karyawan yang bersangkutan  

c. Pencucian, kebersihan dan penyimpanan perlengkapan Perlindungan 

makanan terhadap kontaminasi selama dalam proses pengolahan, penyajian, 

dan penyimpanaan. Hygiene adalah Usaha kesehatan preventif yang 

menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu, maupun 

usaha kesehatan pribadi hidup manusia (Sihite, 2000). Sedangkan sanitasi 

lebih memperhatikan masalah kebersihan untuk mencapai kesehatan. 

Sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada 

pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin 

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat (Azwar, 2009).  

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan Sanitasi Makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang 

menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan 

dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan mulai dari 

sebelum makanan diproduksi, selama proses pengolahan, penyiapan, 

pengangkutan, penyajian, sampai pada saat makanan dan minuman tersebut siap 

untuk dikonsumsikan kepada pasien (Direktorat Hygiene dan Sanitasi, Dirjen 

Pencegahandan Pemberantasan Penyakit Menular, 2005). Sedangkan hygiene 

adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetapsehat. 

Tujuan diadakannya usaha sanitasi dan hygiene adalah :  
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a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan 

konsumen. 

b. Menurunnya kejadian risiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan 

melaluimakanan.  

c. Terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan 

makanan diinstitusi.  

 

B. Keamanan Pangan 

1. Pengertian Keamanan Pangan 

Menurut UU No.18 tahun 2012, Keamanan Pangan adalah kondisi dan 

upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.  

 Seto (2001), Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai 

hasil interaksi antara toksisitas mikrobiologik, toksisitas kimia dan status gizi. 

Hal ini saling berkaitan, dimana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi 

kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap status 

gizi. 

Moehyi (2000), Keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya 

makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh 

tanpa membedakan apakah zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan 

yang digunakan atau tercampur secara sengaja atau tidak sengaja kedalam bahan 

makanan atau makanan jadi. 
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Syah (2005), Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering 

mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, 

mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan 

penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan 

tambahan (food additive) yang berbahaya. 

Menurut Saparinto (2006), Pangan yang aman setara bermutu dan bergizi 

tinggi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan 

peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. 

Baliwati dan Dwiriani (2004) menyatakan bahwa lebih dari 90% terjadinya 

penyakit pada manusia disebabkan oleh makanan (foodborne disease) yaitu 

gejala penyakit yang timbul akibat mengonsumsi pangan yang mengandung 

bahan atau senyawa beracun atau mikroorganisme patogen meliputi typus, 

disentri, bakteri atau amoeba dan intoksik lainnya. Menurut Adriani dan 

Wirjatmadi (2012) makanan merupakan produk yang mudah sekali 

terkontaminasi oleh mikroba terutama makanan yang berasal dari telur, daging, 

susu dan produk turunan lainnya. 

Berdasarkan uraian mengenai keamanan pangan dapat disimpulkan 

bahwa keamanan pangan adalah upaya untuk mencegah pangan terbebas dari 

cemaran zat-zat biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk 

dikonsumsi. 
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1. Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi 

Jasaboga 

a. Kebersihan dan Sanitasi Lingkungan (Cleaning and Sanitation) 

Ruang lingkup higiene dan sanitasi. menurut Peraturan Menteri 

Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga adalah 

upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap 

makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan 

peralatan agar aman dikonsumsi.  

Higiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara 

memelihara kebersihan individu. Misalnya mencuci tangan untuk 

melindungi kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi kebersihan 

piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan 

makanan secara keseluruhan. 

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik 

beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan 

dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai 

dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan tersebut 

siap untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen. Sanitasi 

makanan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kemurnian 

makanan, mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan 

makanan yang akan merugikan pembeli, mengurangi kerusakan makanan 



21 
 

 

Tujuan utama dari penerapan aspek higiene sanitasi kantin di perusahaan 

adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. 

b. Higiene Makanan 

Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi 

dan higienis serta berguna bila dimasukan ke dalam tubuh, dan makanan 

jadi adalah makanan yang telah diolah dan atau langsung 

disajikan/dikonsumsi. Usaha untuk meminimalisasi dan menghasilkan 

kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan, dilakukan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip sanitasi. Secara lebih terinci sanitasi meliputi 

pengawasan mutu bahan makanan mentah, penyimpanan bahan, suplai air 

yang baik, pencegahan kontaminasi makanan dari lingkungan, peralatan, 

dan pekerja, pada semua tahap proses. 

Sanitasi makanan dapat diartikan pula sebagai upaya penghilangan 

semua faktor luar makanan yang menyebabkan kontaminasi dari bahan 

makanan sampai dengan makanan siap saji. Tujuan dari sanitasi makanan 

itu sendiri adalah mencegah kontaminasi bahan makanan dan makanan 

siap saji sehingga aman dikonsumsi oleh manusia. 

Ada lima langkah berikut ini harus dilakukan dalam upaya 

pemeliharaan sanitasi makanan: Pertama adalah penggunaan alat 

pengambil makanan. Sentuhan tangan merupakan penyebab yang paling 

umum terjadinya pencemaran makanan. Mikroorganisme yang melekat 

pada tangan akan berpindah ke dalam makanan dan akan berkembang biak 

dalam makanan, terutama dalam makanan jadi. Kedua adalah penjagaan 
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makanan dari kemungkinan pencemaran. Makanan atau bahan makanan 

harus disimpan di tempat yang tertutup dan terbungkus dengan baik 

sehingga tidak memungkinkan terkena debu. Ketiga, penyediaan lemari 

es. Banyak bahan makanan dan makanan jadi yang harus disimpan dalam 

lemari es agar tidak menjadi rusak atau busuk. Keempat, pemanasan 

makanan yang harus dimakan dalam keadaan panas. Jika makanan 

menjadi dingin mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang biak 

dengan cepat. Kelima, jangan menyimpan makanan tidak terlalu lama. 

Jarak waktu penyimpanan makanan selama 3 atau 4 jam sudah cukup bagi 

berbagai bakteri untuk berkembang. 

c. Higiene Sarana dan Peralatan 

Pemilihan peralatan yang digunakan dalam pengolahan pangan 

dengan mempertimbangkan bahan yang digunakan dan kemudahan 

pembersihan. Bahan yang digunakan untuk peralatan pengolahan pangan 

merupakan bahan yang tidak bereaksi dengan bahan pangan. 

Pertimbangan kemudahan pembersihan peralatan tergantung pada 

konstruksi alat tersebut. 

Beberapa persyaratan lain terkait sarana dan peralatan untuk 

pelaksanaan sanitasi makanan antara lain sebagai berikut: Pertama, 

tersedia air bersih dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dan 

memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI.Nomor 

01/Birhukmas/I/1 975. Kedua, alat pengangkut/roda/kereta makanan dan 

minuman harus tertutup sempurna, dibuat dari bahan kedap air, 
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permukaannya halus dan mudah dibersihkan. Ketiga, rak penyimpanan 

bahan makanan/makanan harus mudah dipindah menggunakan roda 

penggerak untuk kepentingan proses pembersihan. Peralatan yang kontak 

dengan makanan, harus memenuhi syarat antara lain : permukaan utuh 

(tidak cacat) dan mudah dibersihkan. Lapisan permukaan tidak mudah 

rusak akibat dalam asam/basa atau garam-garam yang lazim dijumpai 

dalam makanan. Tidak terbuat dari logam berat yang dapat menimbulkan 

keracunan, misalnya Timah hitam (Pb), Arsenium (As),Tembaga (Cu), 

Seng (Zn), Cadmium (Cd) dan Antimoni(Stibium). Wadah makanan, alat 

penyajian dan distribusi harus bertutup.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1096 Tahun 2011 tentang 

Higiene Sanitasi Jasaboga, tempat pencucian peralatan dan bahan 

makanan harus memperhatikan syarat berikut : 

1) Tersedia tempat pencucian peralatan, jika memungkinkan terpisah dari 

tempat pencucian bahan pangan. 

2) Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/deterjen. 

3) Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak atau dimakan mentah 

harus dicuci dengan menggunakan larutan Kalium Permanganat 

(KMnO4) dengan konsentrasi 0,02% selama 2 menit atau larutan 

kaporit dengan konsentrasi 70% elama 2 menit atau dicelupkan ke 

dalam air mendidih (suhu 80°C -100°C) selama 1 – 5 detik. 
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4) Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam 

tempat yang terlindung dari pencemaran serangga, tikus dan hewan 

lainnya. 

d. Higiene Perorangan/Penjamah Makanan (Food Handler) 

Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan 

dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, 

pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. 

Peran penjamah makanan sangat penting dan merupakan salah satu 

faktor dalam penyediaan makanan/minuman yang memenuhi syarat 

kesehatan. Personal higiene dan perilaku sehat penjamah makanan harus 

diperhatikan. Seorang penjamah makanan harus beranggapan bahwa 

sanitasi makanan harus merupakan pandangan hidupnya serta menyadari 

akan pentingnya sanitasi makanan, higiene perorangan dan mempunyai 

kebiasaan bekerja, minat maupun perilaku sehat. 

Pemeliharaan kebersihan penjamah makanan, penanganan makanan 

secara higienis dan higiene perorangan dapat mengatasi masalah 

kontaminasi makanan. Dengan demikian kebersihan penjamah makanan 

adalah sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan sumber 

potensial dalam mata rantai perpindahan bakteri ke dalam makanan 

sebagai penyebab penyakit. Penjamah makanan menjadi penyebab 

potensial terjadinya kontaminasi makanan apabila menderita penyakit 

tertentu, kulit, tangan, jari-jari dan kuku banyak mengandung bakteri. 

Menderita batuk, bersin juga akan menyebabkan kontaminasi silang 
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apabila setelah memegang sesuatu kemudian menyajikan makanan, dan 

memakai perhiasan. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 

942/MENKES/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan higiene sanitasi 

makanan jajanan, persyaratan penjamah makanan yaitu : 

1) Tidak menderita penyakit mudah menular misalnya : batuk, pilek, 

influenza, diare, penyakit perut sejenisnya. 

2) Menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya). 

3) Menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku dan pakaian. 

4) Memakai celemek dan tutup kepala. 

5) Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. 

6)Menjamah makanan harus memakai alat/perlengkapan atau dengan alas 

tangan. 

7) Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, 

mulut, atau bagian lainnya). 

8) Tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang disajikan dan 

atau tanpa menutup mulut atau hidung. 

 

2. Kontaminasi Makanan 

Kontaminasi makanan merupakan terdapatnya bahan atau organisme 

berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Bahan atau organisme 

berbahaya tersebut disebur kontaminan. Macam kontaminan yang sering ditemui 

dalam makanan dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 
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a. Kontaminan Biologis 

Kontaminan biologis merupakan mikroorganisme hidup yang 

menimbulkan kontaminasi dalam makanan. Jenis mikroorganisme yang 

sering menjadi pencemar bagi makanan adalah bakteri, fungi, parasit dan 

virus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam 

pangan dapat bersifat fisik, kimia atau biologis yang meliputi : 

1) Faktor intrinsik, yaitu sifat fisik, kimia dan struktur yang dimiliki oleh 

bahan pangan tersebut seperti kandungan nutrisi, pH, dan senyawa 

mikroba. 

2) Faktor ekstrinsik, yaitu kondisi lingkungan pada penanganan dan 

penyimpanan bahan pangan seperti suhu, kelembapan, susunan gas di 

atmosfer. 

3) Faktor implisit, yaitu sifat-sifat yang dimilikioleh mikroba itu sendiri. 

4) Faktor pengolahan, yaitu terjadi karena perubahan mikroba awal akibat 

pengolahan bahan pangan misalnya pemanasan, pendinginan, radiasi dan 

penambahan bahan pengawet (Nuraeni,2001). 

 

b. Kontaminasi Kimiawi 

Kontaminasi kimiawi merupakan pencemaran atau kontaminasi pada 

bahan makanan yang berasal dari berbagai macam bahan atau unsur kimia. 

Berbagai jenis bahan dan unsur kimia berbahaya tersebut dapat berada dalam 

makanan melalui beberapa cara, antara lain : 
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1) Terlarutnya lapisan alat pengolah karena digunakkan untuk mengolah 

makanan sehingga zat kimia dalam pelapis dapat terlarut. 

2) Logam yang terakumulasi pada produk perairan. 

3) Sisa antibiotik, pupuk, insektisida, pestisida atau herbisida pada tanaman 

atau hewan. 

4) Bahan pembersih atau sanitaiser kimia pada perlatan pengolahan makanan 

yang tidak bersih. 

c. Kontaminasi fisik 

Kontaminasi fisik merupakan terdapatnya benda-benda asing dalam 

makanan, seperti pecahan gelas, kerikil, potongan kawat/stepler, potongan 

tulang, kayu, logam, serangga, palstik, kuku, rambut, sisik, kulit, duri, bulu 

dll karena benda asing tersebut bukan menjadi bagian dari bahan makanan 

(Purnawijayanti,2001). 

2. Manfaat Keamanan Pangan 

Manfaat keamanan pangan yaitu terhindar dari penyakit akibat 

penanganan pangan yang tidak sesuai dengan CPPB-IRT. Keamanan pangan di 

suatu tempat dibuktikan dengan terbebasnya masyarakat dari beredarnya pangan 

yang membahayakan kesehatan. Masalah keamanan pangan biasanya terjadi 

karena produk pangan terpapar dengan lingkungan yang kotor, sehingga pangan 

menjadi tercemar oleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan 

manusia. Bahan-bahan berbahaya yang dimaksud adalah cemaran kimia, fisik 

maupun mikrobiologi. Kasus keracunan makanan, diare, hingga menimbulkan 
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kematian disebabkan oleh pangan yang tercemar yang penanganannya tidak 

sanitair baik tempat produksi, penanganan produksi maupun tenaga pemroduksi. 

Banyak pangan yang berbahaya yang masih beredar di masyarakat. 

Penggunaaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai takaran standar juga 

masih menjadi permasalahan pangan di masyarakat. Pemasalahan yang tidak 

kalah penting yaitu beredarnya pangan yang telah kadaluarsa, juga makanan 

yang pengolahannya tidak mengikuti kaidah higiene dan sanitasi. 

3. Penyebab Ketidakamanan Pangan 

Penyebab ketidakamanan pangan adalah adanya cemaran pada makanan 

atau di dalam makanan itu sendiri terdapat zat yang membahayakan kesehatan. 

4. Akibat Ketidakamanan Pangan 

Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit dengan gejala yang 

timbul akibat mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan beracun atau 

organisme pathogen yang biasa disebut dengan foodborne disease. 

 

 

C. Pedagang Makanan 

1. Pengertian Pedagang Makanan   

Pedagang makanan merupakan tempat untuk membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Anwar (2000), pedagang dan 

masyarakat tidak dapat terpisahkan, disamping memberikan pelayanan yang 

praktis dan cepat adalah salah satu alasan masyarakat suka mengkonsumsi 

makanan yang siap saji yang disediakan oleh pedagang makanan. Keterbatasan 
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waktu untuk mengolah makanan karena padatnya aktivitas sehari-hari adalah 

alasan lain mengapa masyarakat lebih suka memilih untuk membeli makan 

ditempat pedagang makanan. 

Pedagang makanan merupakan bagian dari penjamah makanan. Menurut 

Arisman (2000), penjamah makanan adalah orang yang secara langsung 

berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, 

pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Kenyataan 

yang terjadi pedagang makanan misalkan rumah makan yang menyediakan 

bermacam-macam makanan tidak menjadi jaminan kualitas makanan itu baik. 

Kontaminasi dapat terjadi setiap saat, salah satunya dari peralatan makan 

pedagang yang digunakan tidak memenuhi syarat kesehatan.   

 

2. Jenis Pedagang 

Perdagangan merupakan tujuan untuk menyampaikan barang dengan 

maksud pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitupula dengan pedagang 

makanan yang menawarkan berbagai jenis makanan untuk dikonsumsi. Menurut 

Wicaksono (2010), jenis pedagang makanan dapat dibedakan menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu: 

1. Pedagang Kaki Lima 

Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan  

tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pingir- pingir jalan umum, dan 

lain sebagainya. Menurut Wicaksono (2011), pedagang ini biasanya mangkal 
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atau menggelar barang dagangannya ditempat yang ramai. Pedagang kaki 

lima ini biasanya bersifat sementara, dan belum mendapat izin dari 

pemerintah kota setempat. 

2. Pedagang Keliling 

Pedagang keliling adalah mereka yang menjual dagangannya dengan cara 

berkeliling di perumahan atau perkampungan. Menurut Wicaksono (2011), 

pedagang ini berjualan dengan jangkauan yang lebih sempit. Pedagang 

keliling ini biasanya bersifat sementara, karena berpindah dari tempat satu 

ketempat lainnya. 

3. Pedagang Menetap 

Pedagang menetap mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang 

menggunakan tempat yang menetap. Menurut Titin (2005), tempat yang 

dimiliki pedagang menetap adalah milik pribadi dan adapula yang disewakan, 

seperti ruko, rumah makan, pasar dsb. Pedagang ini biasanya bersifat 

menetap, dan sudah mendapat izin dari pemerintah kota setempat. 

 

C. Prinsip Higiene Sanitasi Makanan 

Menurut Cliver (1990), praktek sanitasi diperlukan untuk melindungi 

kesehatan masyarakat atau mencegah kontaminasi makanan dari mikroorganisme 

patogen. Prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman adalah pengendalian 

terhadap 4 faktor higiene sanitasi makanan minuman yang meliputi faktor tempat, 

peralatan, orang dan bahan makanan. Untuk mengetahui apakah faktor tersebut 

dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit atau 



31 
 

 

keracunan makanan perlu dilakukan analisis terhadap rangkaian kegiatan dari 

faktor-faktor tersebut secara rinci dan dikenal dengan 6 prinsip higiene sanitasi 

makanan minuman, meliputi (Depkes, 2006): 

a. Prinsip 1 : pemilihan bahan makanan  

b. Prinsip 2 : penyimpanan bahan makanan  

c. Prinsip 3: pengolahan makanan  

d. Prinsip 4: penyimpanan makanan masak  

e. Prinsip 5: pengangkutan makanan  

f. Prinsip 6: penyajian makanan  

 

D. Form Isian Food Handler 

 

Fr.03- C.100000.006.01 

FORMULIR PROGRAM & PROSEDUR KEAMANAN PANGAN 

 

Nama Peserta  :  

Skema Pelatihan : Food Handler 

Master Trainer : Dr. Agus Sutarna, S.Kp., MN.Sc 

1. MELAKSANAKAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN 

 1. Persyaratan Penanganan Makanan: 
� Tersedia Persyaratan 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Tersedia Persyaratan 
…………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………. 
 
2. Penanganan Makanan: 

� Tersedia Prosedur Program 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Tersedia Program 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

3. Bahaya Keamanan: 

� Terkendali 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Terkendali 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

4. Tindakan Koreksi: 

� Disiapkan  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Dilaksanakan  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

5. Informasi Keamanan Pangan: 

� Tercatat 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Tercatat 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

6. Tempat Kerja: 

� Bersih 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Rapi  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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2. BERPARTISIPASI DALAM MENJAGA DAN MENINGKATKAN 
KEAMANAN PANGAN 

 
8. Area kerja, material, peralatan dan produk secara rutin: 

� Sesuai Persyaratan Keamanan Pangan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Sesuai Persyaratan Keamanan Pangan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

9. Proses, praktik atau kondisi yang dapat mengakibatkan pelanggaran prosedur 
keamanan pangan: 

� Dilaporkan  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Dilaporkan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

10. Tindakan Koreksi: 

� Dilakukan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Dilakukan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

11. Isu Kemanan Pangan: 

� Standar Tempat Kerja 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

7. Pekerjaan: 

� Sesuai Pedoman Tempat Kerja 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Sesuai Pedoman Tempat Kerja 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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� Ditangan Personil Khusus 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Ada Personil Yang Ditunjuk 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

 
3. MEMENUHI STANDAR KEBERSIHAN PRIBADI 
  

12. Kebersihan Pribadi: 

� Memenuhi Persyaratan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Memenuhi Persyaratan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

13. Kondisi Kesehatan dan/atau Penyakit: 

� Dilaporkan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Dilaporkan 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

14. Pakaian dan Sepatu: 

� Sesuai 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Sesuai 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

15. Pergerakan di Sekitar Tempat Kerja: 

� Aman 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

� Tidak Aman 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 



35 
 

 

 
REKOMENDASI: 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

� Terpenuhi 
� Belum Terpenuhi 

 
 
……………………  ………………………. 2020 
 
Penanggung Jawab, 
 
 
 
 
.   . 
Certified Food Handler 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Teknik Pengumpulan data 

1. Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2009) Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Menurut Yusuf (2017) wawancara merupakan 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber 

informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang 

diteliti dan telah dirancang sebelumnya. 

 

B. Analisis Data 

Dalam penelitian, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

data kuantitatif. Analisis data kuantitatif berarti menganalisis data yang 

berbasis angka (bukan berbasis kata), atau data yang dapat dengan mudah 

diubah menjadi angka tanpa kehilangan makna apa pun.  

Analisis data kuantitatif akan digunakan untuk mengukur perbedaan 

antara kelompok, misalnya, rasa, tekstur, dan lainnya sebagianya  yang 
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dihubungkan antar variabel misalnya jumlah pemilih untuk menguji hipotesis 

dengan cara ilmiah yang teliti.  Karena analisis data kuantitatif adalah tentang 

menganalisis angka, tidak mengherankan jika ini melibatkan statistik. Metode 

dan teknik analisis statistik adalah mesin yang menggerakkan analisis data 

kuantitatif, dan metode serta teknik ini dapat bervariasi dari penghitungan yang 

cukup mendasar, yakni rata-rata dan median. Setelah di dapatkan hasilnya lalu 

dijelaskan secara deskriptif. 

Deskriptif memiliki peran sederhana namun sangat penting dalam 

penelitian ini, yakni untuk mendeskripsikan kumpulan datayang didapatkan. 

Dengan kata lain, teknik ini membantu untuk memahami detail hasil penelitian 

ini. 

 

C. Lokasi dan Waktu 

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kota Depok 

dan pengambilan data dilakukan pada hari Kamis, 15 Oktober 2020. Untuk 

pengambilan data pada warung kopi dilakukan pada pagi hari pukul 09.28 WIB dan 

pada warung sosis dilakukan pada malam hari pukul 18.44 WIB. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Sebelum memasuki Deskripsi Karakteristik Responden, dari kedua usaha 

warung kaki lima tersebut yang berada tepat dipinggir jalan didepan perumahan 

paspampres, usaha-usaha tersebut mempunyai kesamaan dari letak yang 

berdampingan, dengan ukuran warung yang sama 2x2 meter, izin membuka usaha 

yang sama pada RW di perumahan Paspampres, serta tempat pembuangan limbah 

yang sama. Maka dari itu saya menganalisis higiene dan sanitasi dalam pengolahan 

makanan. 

  Deskripsi karakteristik responden yang di lakukan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang 

memuat tentang gambaran umum dari responden mengenai program dan prosedur 

dalam pengolahan makanan. Hal ini diharapkan menjadi gambaran yang cukup 

jelas mengenai kondisi dari responden tersebut. Berikut adalah bagan tabel yang 

berisi tentang demograsi responden, sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

 Gambaran Umum Responden 

Sumber: Data Diolah, 2020 

No. Nama Narasumber Usia Nama Usaha 

1. Munarso 58 tahun Warung Kopi 

2. Muhamad Alinurdin 24 tahun Warung Sosis 
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B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di 

Warung Kopi dengan Warung Sosis. Penulis dapat menemukan hasil penelitian 

yang didapatkan, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Hasil Penelitian 

Narasumber 1 

No

. 

Pertanyaan Jawaban Gambar 

1. Apakah 

warung anda 

tersedia 

Persyaratan 

Penanganan 

Makanan ? 

Tidak ada, karna saya 

pun tidak tahu 

persyarat 

an penanganan 

makanan seperti apa. 

 

 

2. Apakah 

dalam 

memasak ada 

prosedur 

penanganan 

makanan? 

Tidak ada, disini hanya 

memasak sebagaimana 

mestinya. 
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3. Apakah ada 

akibat dari 

makanan 

yang 

dikonsumsi 

oleh 

konsumen? 

Sejauh ini tidak ada 

keluhan dari konsumen 

atas makanan yang 

mereka konsumsi 

 

4. Apakah ada 

tindakan 

koreksi 

setelah 

melakukan 

pengolahan 

makanan? 

tidak ada.  

5. Apakah anda 

mengetahui 

informasi 

keamanan 

pangan? 

 

saya tidak paham 

tentang informasi 

tersebut. 

 

6. Apakah anda 

selalu 

memperhatik

an kebersihan 

dan kerapihan 

tempat kerja ? 

ya, saya selalu 

membersihkan dan 

merapihkan barang 

dagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apakah 

dalam bekerja 

Tidak memiliki 

pedoman tempat kerja. 

 



41 
 

 

anda 

mempunyai 

pedoman 

kerja? 

8. Bagaimana 

anda menjaga 

area kerja, 

material, 

peralatan & 

produk secara 

rutin? 

setiap hari di sapu dan 

pel pakai pembersih 

lanyai wipol, pagi dan 

malam hari sebelum 

tutup warung. Untuk 

meja, kaca etalase dan 

lain-lain hanya di lap 

pakai kain basah. untuk 

membersihkan piring, 

mangkok, gelas, panci, 

alat-alat masak 

menggunakan sabun 

cair sunlight. Kalau 

untuk sayur-sayuran 

dan sebagainya pakai 

air yang mengalir di 

wastafel 

 

9. Dilaporkan 

kepada siapa 

jika dalam 

proses praktik 

atau kondisi 

pengolahan 

makanan 

dapat 

mengakibatk

tidak ada, karna yang 

bertanggung jawab 

atas semuanya hanya 

saya. 
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an 

pelanggaran 

prosedur? 

10. Apakah 

tindakan 

koreksi dalam 

kebersihan 

warung anda?  

kebersihan warung 

dilakukan setiap hari, 

pagi dan malam. 

 

11. Siapa yang 

menangani 

masalah isu 

keamanan 

pangan dalam 

warung ini?  

 

Hanya ditangani oleh 

karyawan warung kopi 

itu saja, tidak dapat 

pengawasan khusus 

dari puskesmas. 
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12. Bagaimana 

anda 

memperhatik

an kebersihan 

pribadi anda 

dalam 

mengolah 

makanan?  

Saya selalu mencuci 

tangan sebelum 

memasak, memakai 

celemek, mandi 2 kali 

sehari dan memakai 

pakaian bersih. 

 

13. Kepada siapa 

anda 

melaporkan 

kondisi 

kesehatan 

dan/atau 

penyakit?  

dilaporkan secara 

internal saja, tidak ada 

pengawasan yang 

ketat. 

 

14. Apakah ada 

Pakaian dan 

Sepatu 

khusus yang 

dipakai dalam 

bekerja?  

tidak ada pakaian 

khusus dalam bekerja, 

saya hanya 

mengenakan baju 

sehari-hari. 
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15. Apakah 

menurut anda 

pergerakan di 

sekitar 

warung aman 

dalam 

pengolahan 

makanan?  

Untuk memasak masih 

cukup aman, karna 

mempunyai dapur 

sendiri untuk area 

memasak. 

 

 

 

 

Narasumber 2 

No

. 

Pertanyaan Jawaban Gambar 

1. Apakah 

warung anda 

tersedia 

Persyaratan 

Penanganan 

Makanan ? 

 

 

saya hanya tau yang 

penting makanan 

Bersih,Tidak 

Kadaluarsa & Layak 

di Konsumsi. 
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2. Apakah 

dalam 

memasak ada 

prosedur 

penanganan 

makanan?  

Disini tidak ada 

prosedur dalam 

memasak, jadi saya 

hanya memasak 

sepengetahuan saya 

 

3. Apakah ada 

akibat dari 

makanan 

yang 

dikonsumsi 

oleh 

konsumen?  

selama saya berjualan, 

tidak ada kejadian 

yang serius yang 

menimpa konsumen 

 
4. Apakah ada 

tindakan 

koreksi 

tidak ada. 
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setelah 

melakukan 

pengolahan 

makanan?  

5. Apakah anda 

mengetahui 

informasi 

keamanan 

pangan?  

saya belum begitu 

paham soal kemanan  

pangan. 

 

6. Apakah anda 

selalu 

memperhatik

an kebersihan 

dan kerapihan 

tempat kerja?  

saya mengontrol 

kebersihan & 

kerapihan area kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apakah 

dalam bekerja 

anda 

mempunyai 

pedoman 

kerja?  

tidak ada pedoman 

dalam saya bekerja 
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8. Bagaimana 

anda menjaga 

area kerja, 

material, 

peralatan & 

produk secara 

rutin? cukup 

dengan air 

keran yang 

mengalir 

pembersihan area 

warung hanya di sapu 

dan dipel pada waktu 

buka warung dan pada 

waktu tutup warung. 

untuk pembersihan 

alat-alat memasak saya 

menggunakan 

sunlight, lalu untuk 

pembersihan makanan 

 
9. Dilaporkan 

kepada siapa 

jika dalam 

proses praktik 

atau kondisi 

pengolahan 

makanan 

dapat 

mengakibatk

an 

pelanggaran 

prosedur?  

 

dilaporkan hanya 

kepada pemilik warung 
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10. Apakah 

tindakan 

koreksi dalam 

kebersihan 

warung anda? 

Bebersih di lakukan 

hanya buka dan tutup 

warung. 

 
11. Siapa yang 

menangani 

masalah isu 

keamanan 

pangan dalam 

warung ini?  

 

Yang menangani hal 

tersebut pemilik 

warung. 

 

12. Bagaimana 

anda 

memperhatik

an kebersihan 

pribadi anda 

dalam 

mengolah 

makanan? 

Kuku  bersih, dan 

mandi serta mengganti 

pakaian dua kali sehari. 
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13. Kepada siapa 

anda 

melaporkan 

kondisi 

kesehatan 

dan/atau 

penyakit?  

saya melaporkan 

kepemilik warung 

 

14. Apakah ada 

Pakaian dan 

Sepatu 

khusus yang 

dipakai dalam 

bekerja? 

Tidak ada SOP, saya 

hanya mengenakan 

pakaian yang bersih 

dan sopan. 

 
15. Apakah 

menurut anda 

pergerakan di 

sekitar 

warung aman 

dalam 

pengolahan 

makanan? 

aman, karna kami 

hanya memasak 

makan-makanan 

ringan. 
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C. Analisis  

No Pertanyaan Kesimpulan 

1. Apakah warung anda tersedia 

Persyaratan Penanganan 

Makanan ? 

Warung I : Pada kedua warung tidak ada 

persyaratan penanganan makanan. 

Warung II :  

2. Apakah dalam memasak ada 

prosedur penanganan 

makanan?  

Pada kedua warung tidak ada SOP yang berlaku 

3. Apakah ada akibat dari 

makanan yang dikonsumsi oleh 

konsumen?  

Selama berjualan, kedua warung ini tidak 

mendapat keluhan apa-apa dari konsumen 

4. Apakah ada tindakan koreksi 

setelah melakukan pengolahan 

makanan?  

Tidak ada tindakan koreksi pada kedua warung 

5. Apakah anda mengetahui 

informasi keamanan pangan?  

Kedua pedagang tidak mengetahui tentang 

informasi keamanan pangan 

6. Apakah anda selalu 

memperhatikan kebersihan dan 

kerapihan tempat kerja ?  

Kedua pedagang memperhatikan kebersihan 

dan kerapihan area warung 

7. Apakah dalam bekerja anda 

mempunyai pedoman kerja?  

Tidak ada pedoman kerja pada kedua warung 

8. Bagaimana anda menjaga area 

kerja, material, peralatan & 

produk secara rutin? cukup 

dengan air keran yang mengalir 

Masing-masing pedagang membersihkan area 

warung 2 kali sehari, disapu dan dipel. Lalu 

untuk peralatan masak dicuci dengan 

menggunakan sabun sunlight dan untuk sayur-

sayuran dan bahan makanan dicuci dengan air 

keran yang mengalir. 
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9. Dilaporkan kepada siapa jika 

dalam proses praktik atau 

kondisi pengolahan makanan 

dapat mengakibatkan 

pelanggaran prosedur?  

 

Untuk pedagangwarung kopi tidak melaporkan 

jika terjadi pelanggaran prosedur dan pedagang 

warung sosis melaporkan ke pemilik warung 

10. Apakah tindakan koreksi dalam 

kebersihan warung anda? 

Tidak ada 

11. Siapa yang menangani masalah 

isu keamanan pangan dalam 

warung ini?  

Untuk pedagang warung kopi hanya ditangani 

oleh internal saja dan pedagang warung sosis 

ditangani oleh pemilik warung  

12. Bagaimana anda 

memperhatikan kebersihan 

pribadi anda dalam mengolah 

makanan? 

Kedua pedagang mencuci tangan, mandi sehari 

2 kali dan memakai pakaian bersih 

13. Kepada siapa anda melaporkan 

kondisi kesehatan dan/atau 

penyakit? 

Untuk pedagang warung kopi hanya 

mengetahui sakit untuk diri nya sendiri dan 

pedagang warung sosis melaporkan kepada 

pemilik warung 

14. Apakah ada Pakaian dan Sepatu 

khusus yang dipakai dalam 

bekerja? 

Kedua pedagang tidak ada pakaian khusus 

dalam bekerja 

15.  Apakah menurut anda 

pergerakan di sekitar warung 

aman dalam pengolahan 

makanan? 

Aman terkendali karna ruangan dapur yang 

cukup untuk mengolah makanan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini yaitu : 

1. Pelaksanaan program keamanan pangan 

Diketahui bahwa dalam melakukan pengolahan makanan, para pedagang 

tidak memiliki SOP mengenai prosedur penanganan makanan, sehingga para 

pedagang tidak mempunyai pedoman dalam melaksanakan pengolahan 

makanan. Namun dengan demikian selama berdagang tidak ada keluhan dari 

konsumen. Untuk area warung tertata rapih dan bersih. 

2. Partisipasi dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan 

Dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan para pedagang 

melakukan pembersihan 2 kali sehari untuk area warung, mencuci alat-alat 

masak dengan menggunakan sabun dan mencuci sayur-sayur atau bahan 

makanan dengan air keran yang mengalir. 

3. Standar kebersihan diri 

Para pedagang memerhatikan kebersihan dirinya masihng-masing dengan 

mencuci tangan sebelum mengolah makanan, memakai pakaian bersih, dan 

mandi teratur dua kali. Namun belum memenuhi standar kebersihan diri, karna 

masih belum mempunyai pakaian khusus dalam bekerja.  
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B. Saran 

1. Bagi Pedagang Makanan 

Perlu terus dilakukan penyuluhan bagi para pedagang makanan di 

Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kota Depok tentang bagaimana baik dan 

benarnya menerapkan prinsip higiene sanitasi terhadap para pedagang 

makanan. 

2. Bagi masyarakat 

Bagi masyarakat yang melihat atau menemukan hal – hal yang merugikan 

konsumen tolong di tegur dan memberikan peringatan agar tidak merugikan 

orang lain atau melaporkan ke Puskesmas tertentu. 

3. Bagi Dinas Kesehatan 

Bagi dinas kesehatan Kota Depok untuk memantau dan melakukan 

pengawasan, pemeriksaan secara berkala serta mengadakan pelatihan 

pedagang makanan supaya mendapatkan sertifikat sesuai standar tentang 

Higiene sanitasi makanan. 
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