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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan 

kehidupan. Makanan yang dibutuhkan harus memenuhi syarat kesehatan dalam 

arti memiliki nilai gizi yang optimal serta vitamin, mineral, hidrat arang, lemak 

dan lainnya. Makanan-makanan tersebut sangat mungkin sekali menjadi 

penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh kita sehingga mengakibatkan jatuh 

sakit. Banyak sekali hal yang dapat mengakibatkan suatu makanan menjadi 

tidak aman, salah satu diantaranya dikarenakan terkontaminasi (Thaheer, 2005). 

Kontaminan yang paling sering dijumpai pada makanan adalah bakteri 

Escherichia coli. Escherichia coli merupakan suatu grup bakteri yang 

digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan kondisi sanitasi yang 

tidak baik terhadap air, makanan, susu, dan produk susu lainnya. Bakteri 

Escherichia coli berasal dari tinja manusia dan hewan, tertular ke dalam 

makanan karena perilaku penjamah makanan yang tidak higienis, pencucian 

peralatan yang tidak bersih, kesehatan para pengolah dan penjamah makanan 

serta penggunaan air pencuci yang mengandung Escherichia coli (Hartono, B. 

dan Susanna, D., 2003). Escherichia coli pada dasarnya merupakan penghuni 

normal usus manusia, namun ketika mengkontaminasi makanan maka 

berpotensi patogen karena toksin yang dihasilkannya. Toksin yang dihasilkan 
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bersifat stabil dan labil terhadap panas dan menyebabkan diare pada bayi 

maupun anak (Arisman, 2009). 

Diare merupakan gangguan buang air besar pada bayi atau anak lebih 

dan 3 kali sehari, disertai dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai darah dan 

atau lender yang berlangsung kurang dan satu minggu (Juffrie, dkk, 2010). Pada 

tahun 2014 diketahui prevalensi penderita diare secara global mencapai 2,2 juta 

jiwa, yang sebagian besar adalah anak-anak sebesar 1,9 juta jiwa (WHO, 2014). 

Di Indonesia pada tahun 2013 tercatat kasus diare pada anak usia sekolah dasar 

5-14 tahun dengan prevalensi sebesar 3,0% per 1000 penduduk seluruh, dan di 

Kal-Bar tercatat 1,9 % per 1000 penduduk dari jumlah kasus diare di Indonesia 

(RISKESDAS, 2013).  

Di Kabupaten Landak pada tahun 2012 tercatat kasus diare berjumlah 

7.322 kasus (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2012). dan 

khususnya di desa Tunang yang berada di Kecamatan Mempawah Hulu 

Kabupaten Landak Kalimantan Barat pada tahun 2014, tercatat kasus diare 

berjumlah 135 kasus yang diantaranya 64 (47%) kasus diare pada pada anak 

usia sekolah dasar  5 sampai 14 tahun (Profil Puskesmas Pembantu Tunang, 

2015). 

Kejadian diare pada anak sekolah ini dapat terjadi akibat oleh kebiasaan 

jajan anak di sekolah (Pradipta, 2013). Selain itu, penelitian oleh Kuswanti 

(2013) menunjukan bahwa terdapat hubungan antara higiene kantin dengan 

kejadian diare di PT.X Karanganyar. Sehingga salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah kejadian diare pada anak usia sekolah ialah menjaga 
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higiene kantin sebagai tempat penyedia makanan. Karena dengan menjaga 

higiene kantin maka akan meminimalkan kejadian kontaminasi pada makanan.  

Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa praktek higiene dan sanitasi 

pada penyediaan makanan mempengaruhi kontaminasi. Penelitian oleh Sofiana 

(2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara higiene dan sanitasi 

dengan kontaminasi E.Coli pada jajanan di Sekolah Dasar Kec.Tapos Depok. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2010) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara kondisi sarana pembuangan air limbah dengan jumlah kuman 

pada peralatan makan di kantin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Dan 

penelitian oleh Hidayat (2010) di kantin Universitas Diponegoro Tembalang, 

menunjukkan adanya ada hubungan antara praktik penjamah makanan 

mengenai higiene sanitasi makanan dengan keberadaan E.coli pada nasi rames 

di lingkungan kantin. Sehingga dapat dilihat bahwa higiene dan sanitasi pada 

tempat pengolahan makanan berpengaruh pada jumlah bakteri E.Coli yang 

mempengaruhi kesehatan makanan yang dproduksi. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor.1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang persyaratan higiene-sanitasi rumah 

makan dan restoran, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan 

minuman yang tidak memenuhi persyaratan higiene-sanitasi yang dikelola 

rumah makan dan restoran agar tidak membahayakan kesehatan. Penerapan 

higiene dan sanitasi dilakukan untuk keseluruhan proses pengolahan makanan 

baik pada bahan baku yang digunakan, selama proses pengolahan, sampai pada 
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proses penyajian termasuk didalamnya, penjamah makanan dan lingkungan 

proses pengolahan makanan (Depkes, 2006). 

Di Kabupaten Landak Tahun 2012, tercatat hanya 39,7% tempat 

pengelolaan makanan berupa restoran atau rumah makan yang dikategorikan 

sehat (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2012). Sehingga Dinas 

Kesehatan Landak mengisyaratkan bahwa para pemilik tempat pengelolaan 

makanan (TPM) di Kabupaten Landak diminta untuk mewujudkan keadaan 

makanan yang higienis dan memperhatikan sanitasi (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Landak, 2014). Berdasarkan hasil penelitian oleh Kaisa (2011) 

bahwa terdapat hubungan antara sanitasi lingkungan terhadap kualitas 

keamanan makanan pada kantin sekolah di SMP Negeri wilayah kota 

Pekalongan. Maka dari itu untuk mewujudkan makanan yang higienis 

diharapkan untuk meningkatkan higiene dan sanitasi pada setiap tempat 

pengelolaan makanan, salah satunya ialah kantin sekolah. 

Kantin sekolah merupakan salah satu tempat yang menyediakan 

berbagai kebutuhan baik bagi siswa maupun staf, seperti makanan dan 

minuman. Para pemilik kantin sekolah haruslah memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai jajanan yang sehat, aman, dan bergizi sehingga makanan dan 

minuman yang disediakan sehat dan aman bagi yang mengkonsumsinya 

(Widianti, 2012).  

Di desa Tunang terdapat 4 sekolah dasar yang masing-masing memilki 

kantin sebagai penyedia jajanan makanan dan minuman bagi siswa. 

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan pada makanan dan minuman 
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dikantin sekolah dasar di Desa Tunang, ditemukan pada makanan (kue) terdapat 

33,3% yang positif (+) E.Coli dan pada minuman 33,3% yang positif (+) E.Coli. 

Adanya bakteri E.Coli di dalam makanan dan minuman menunjukkan 

kemungkinan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik dan atau 

toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan (Purbowarsito, 2011).  

Studi pendahuluan juga dilakukan melalui wawancara pada 8 orang tua 

dengan anak usia sekoah dasar yang anaknya menderita diare di desa Tunang, 

Hasil wawancara diketahui bahwa 5 (62,5%) dari 8 orang tua mengeluhkan 

akan kemungkinan anak mereka mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

kurang sehat selama berada disekolah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengobservasi 

gambaran higiene dan sanitasi kantin sekolah dasar di Desa Tunang Kecamatan 

Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

evaluasi dalam rangka memperbaiki higien dan sanitasi kantin sebagai tempat 

penyediaan makanan sehat bagi anak sekolah dasar di Desa Tunang. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ialah bagaimana gambaran higiene dan sanitasi kantin sekolah 

dasar di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Tahun 

2015. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran higiene dan sanitasi makanan pada kantin sekolah di Desa 

Tunang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Tahun 2015. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1.Mengetahui gambaran karakteristik penjamah makanan pada 

kantin sekolah dasar di Desa Tunang Kecamatan Mempawah 

Hulu Kabupaten Landak 

1.3.2.2.Mengetahui gambaran higiene penjamah makanan pada kantin 

sekolah dasar di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu 

Kabupaten Landak 

1.3.2.3.Mengetahui gambaran sanitasi pengolahan makanan pada 

kantin sekolah dasar di Desa Tunang Kecamatan Mempawah 

Hulu Kabupaten Landak  

1.3.2.4.Mengetahui gambaran sanitasi peralatan makanan pada kantin 

sekolah dasar di Desa Tunang Kecamatan Mempawah Hulu 

Kabupaten Landak. 

1.3.2.5.Mengetahui gambaran sanitasi kantin sekolah dasar di Desa 

Tunang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Kantin Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada penjamah makanan atau petugas kantin agar lebih 

memperhatikan higiene perorangan, praktek pencucian, persediaan air 

bersih, kondisi kantin untuk menjaga higiene dan sanitasi pengolahan 

makanan yang dijualnya supaya makanan tersebut aman bagi kesehatan 

konsumen. 

1.4.2 Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam melaksanakan 

penelitian khususnya yang terkait dengan higiene dan sanitasi kantin 

sekolah dasar di Desa Tunang Kecamtan Mempawah Hulu Kabupaten 

Landak. 

1.4.3 Bagi Institusi 

Dapat memberikan infomasi dan sebagai bahan masukan, 

dokumen data ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu serta 

dapat digunakan bahan perbandingan penelitian selanjutnya terutama 

untuk peneliti serupa maupun pengembangannya. 


