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ABSTRAK 

 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

IMAN NUGRAHA 

IDENTIFIKASI HAZARD DAN GAMBARAN HIGIENE PENJAMAH 

PADA PROSES PENGOLAHAN MAKANAN JAJANAN KUE BINGKE 

DIKOTA PONTIANAK 

xiv + 64 halaman +14 tabel + 3 gambar +  5 lampiran  

Kue bingke merupakan salah satu makanan jajanan khas Pontianak yang sangat 

digemari masyarakat yang sering kali dijadikan oleh-oleh dari setiap daerah yang 

berkunjung ke Kota Pontianak. Bahan utama kue bingke tepung, telur, santan, 

susu dan keju. Kue bingke mempunyai ketahanan fisik selama 2-3 hari di suhu 

yang terbuka dan memiliki ketahanan 10 hari bila di dalam kulkas. Potensi yang 

dapat terjadi saat pengolahan seperti cemaran fisik yaitu: pecahan telur, rambut, 

serangga. Cemaran kimia seperti: bahan pengawet dan rodamin B. Kemudian 

cemaran biologi bisa terjadi saat bersumber dari penjamah makanan, misalnya: 

tidak mencuci tangan dengan sabun dan air bersih pada saat akan membuat kue 

atau sesudah dari toilet.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui identifikasi hazard dan gambaran higiene 

penjamah pada proses pembuatan makanan jajanan kue bingke anggrek di Kota 

Pontianak. Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional dengan 

pendekatan desktriptif di tiga tempat usaha dengan jumlah sampel 16 responden 

di Kota Pontianak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa pengolahan makanan jajanan kue 

bingke masih ada yang belum menggunakan menutup kepala saat mengolah 

makanan 100% kurang baik, dan menggaruk anggota tubuh saat mengolah 

makanan 75% , kemudian dari hasil laboratorium menunjukkan angka kuman 

3x10
3
 dan yang paling tertinggi 8x10

3
. 

Saran untuk penelitian ini diharapkan pengelolah dapat menerapkan syarat-syarat 

personal higiene penjamah makanan, seperti memakai tutup kepala, dan tidak 

menggaruk saat pengolahan makanan yang ditetapkan oleh Kemenkes RI, 2003 

tentang syarat-syarat personal higiene dan penjamah makanan.   

Kata kunci  : hazard dan higiene penjamah 

Daftar pustaka  : 14 (2003-2016) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Makanan yang aman dan bergizi merupakan salah satu kunci untuk 

hidup sehat, oleh karena itu keamanan makanan yang masuk ke dalam 

tubuh manusia harus dijaga. Menurut undang-undang No.36 tahun 2009, 

makanan yang tidak aman atau tercemar (terkontaminasi) dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan 

makanan, antara lain adalah hygiene perorangan yang buruk, cara 

penanganan makanan yang tidak sehat dan perlengkapan pengolahan 

makanan yang tidak bersih. Salah satunya penyebabnya adalah karena 

kurangnya pengetahuan dalam memperhatikan kesehatan diri dan 

lingkungannya dalam proses pengolahan makanan yang baik dan sehat 

(Ningsih, 2014). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, diperkirakan sekitar 

2 juta orang meninggal setiap tahunnya karena makanan dan air yang tidak 

aman. Menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi penyakit menular yang 

disebabkan oleh makanan dan air terkontaminasi (diare) mencapai 3,5% 

dari seluruh penduduk Indonesia (Sulaeman, 2015). 

Pada tahun 2014 Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM RI) 

menginformasikan telah terjadi 43 kasus insiden keracunan makanan di 

berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya kejadian keracunan makanan 
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disebabkan oleh pangan jajanan sebanyak 15 insiden keracunan dengan 

jumlah korban 468 orang terdapat 1 orang meninggal (Sitepu, 2015). 

Sedangkan di Kota Pontianak dalam penelitian (Khayan, 2013) 

dari hasil observasi terhadap 32 pedagang kaki lima dilihat dari personal 

higiene menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan memakai perhiasan 

saat mengolah makanan (93,8%) tidak mencuci tangan dengan 

menggunakan sabun sebelum mengolah makanan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Gunawan, 2015) di 

simpang selayang medan tentang hiegiene sanitasi makanan jajanan 

menyatakan tidak ada yang memenuhi syarat kesehatan sebagai penjamah 

makanan, yang pertama tidak ada pedagang yang memakai celemek saat 

menangani makanan, alasannya kurang begitu perlu sebesar 42,9%, alasan 

lain yaitu kurang nyaman /risih karena tidak biasa sebesar 57,1%. 

Kemudian pedagang yang memakai tutup kepala saat menangani makanan 

hanya 2 orang 14,3% yang lainnya tidak memakai tutup kepala alasannya 

kurang begitu perlu sebanyak 6 orang. 

Kemudian penelitian yang dilakukan (Rares dan dkk, 2015) 

tentang identifikasi bakteri aerobe pada makanan jajanan jagung bakar di 

manado, dari 20 sampel makanan jajanan jagung bakar, ditemukan 18 

sampel terjadi pertumbuhan dan 2 sampel tidak terjadi pertumbuhan. 

Menurut Arisman (2009) tentang keracunan makanan, sedikitnya 

ada delapan jenis bakteri yang terbukti sering menyebabkan KLB, 
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kedelapan bakteri tersebut yaitu Salmonella, Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cerius, Vibrio 

parahaemolyticus, Escherichi coli, Campylobacter jejuni. Dari delapan 

bakteri tersebut yang paling sering menimbulkan wabah yaitu, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, dan Clostridium perfringens. 

Keberadaan makanan jajanan di kota pontianak sangat banyak dan 

beraneka ragam jenis makanan jajanan yang ada, salah satunya yaitu kue 

bingke yang merupakan makanan jajanan khas Kota Pontianak. Kue 

bingke sangat di gemari masyarakat lokal maupun luar yang memiliki ciri 

khas tersendiri di bandingkan bingke-bingke yang telah ada dan kue 

bingke sering kali dijadikan oleh-oleh setiap daerah yang berkunjung ke 

kota Pontianak. Kue bingke mempunyai ketahanan sampai tiga hari, lebih 

dari itu kue bingke akan basi dan tidak bisa dimakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui 

tentang “Identifikasi Hazard dan Gambaran Higiene Penjamah Pada 

Proses Pembuatan Makanan Jajanan Kue Bingke di Kota Pontianak” 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan 

masalah pada skripsi ini adalah “Identifikasi hazard dan gambaran higiene 

penjamah pada proses pembuatan makanan jajanan kue bingke di Kota 

Pontianak 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujan untuk mendeskripsikan 

tentang “Identifikasi Hazard Dan Gambaran Higiene Penjamah 

Pada Proses Pembuatan Makanan Jajanan Kue Bingke Di Kota 

Pontianak” 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang: 

1. Mengetahui cemaran Fisik, kimia, biologi pada  proses 

pembuatan makanan jajanan kue bingke di Kota Pontianak. 

2. Mendeskripsikan tentang higiene penjamah pada proses 

pembuatan makanan jajanan kue Bingke di Kota Pontianak 

1.4.  Manfaat Peneliti 

1.4.1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengembangan wawasan tentang kesehatan 

khususnya dalam pengkajian, perumusan dan pemecahan masalah 

secara praktis dan terpadu. 

1.4.2.  Bagi Pengusaha  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengusaha dan dapat memperoleh ide-ide segar dalam upaya 

melakukan perlindungan konsumen dari produk makanan yang 

disajikan. 
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1.4.3.  Bagi Institusi Pendidikan  

Penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut 

terutama yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian 

ini. 

1.4.4.  Bagi Masyarakat 

Disarankan jangan mengkonsumsi makanan kue bingke 

yang lebih dari tiga hari 

I.5  Keaslian Penelitian  

Terdapat beberapa penelitian yaitu: 

 

 

Tabel I.1. Keaslian Penelitian 

No Nama Judul Metode Hasil Persamaan Perbedaan 

I II III IV V VI VII 

 Nurmala 

sari, 

Marsaulin

a, Indra  

Hygiene 

sanitasi 

makanan dan 

perilaku 

penjamah 

makanan 

dikantin 

sekolah 

menengah 

atas (SMA) 

negri dan 

swasta di 

kecamatan 

rantau utara 

kabupaten 

labuhan batu 

2012 

 

 

 

Deskriftif Dari hasil 

penelitian 

bahwa hygiene 

sanitasi 

pengolahan 

makanan 

terdapat 2 yang 

tidak memenuhi 

syarat dari 7 

sekolah negri 

dan swasta 

yaitu dalam 

penyimpanan 

bahan makanan 

dan pengolahan 

makanan 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

pengolahan 

makanan 

dan hygiene 

penjamah 

pada 

pengolahan 

makanan 

Penelitian ini 

dilakukan 

dibeberapa 

kantin sekolah 

negri dan 

swasta 

sedangkan 

penelitian saya 

dilakukan 

dirumah 

produksi kue 

bingke yang 

ada di Kota 

Pontianak 
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 Nama Judul Metode Hasil Persamaan Perbedaan 

I II III IV V VI VII 

 Pamela, 

Molanda, 

Joseph 

Identifikasi 

keberadaan 

salmonella 

sp. Pada 

jajanan kue 

lapis di 

kotamanado 

2014 

Deskriftif, 

dengan 

pendekatan 

cross-

sectional. 

dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan , 

tidak adanya 

bakteri 

salmonella pada 

makanan 

jajanan kue 

lapis di 5 lokasi 

tempat produksi 

kue lapis di 

beberapa kota 

manado 

Persamaan 

penelitian 

ini sama-

sama 

menggunaka

n metode 

deskriftif 

dan 

peneelitian 

ini sama 

dilakukan di 

produksi 

pengolahan 

makanan 

jajanan 

Penelitian ini 

mengidentifika

si keberadaan 

salmonella 

pada 5 lokasi 

produksi 

pengolahan 

makanan 

jajanan kue 

lapis di kota 

manado 

sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

leih ke fokus 

kepada 1 

tempat 

produksi 

pengolahan 

mengenai 

identifikasi 

hazard  dan 

hiegiene 

penjamah pada 

pengolahan 

makanan 

jajanan kue 

bingke dikota 

Pontianak 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Makanan 

II.1.1 Pengertian 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer dari setiap 

manusia. Setiap hari manusia makan sebanyak tiga kali, dalam setiap 

makan manusia mempunyai banyak pilihan jenis dan menu makanan. 

Tujuan manusia makan bukan hanya sekedar untuk mengatasi rasa 

lapar namun juga untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang 

terkandung dalam makanan tersebut. Jadi untuk menjaga zat gizi 

dalam makanan tidak hilang perlu diperhatikan pada saat mengolah 

bahan makanan menjadi suatu makanan yang sehat. Pengolahan bahan 

makanan dimulai dari pembelian, persiapan, pengolahan dan penyajian 

makanan. Setiap tahap mempunyai peranan penting agar dapat tersaji 

makanan yang enak dan sehat (Narida, 2014). 

Makanan diperlukan dalam kehidupan manusia karena 

makanan merupakan unsur esensial pertumbuhan dan kebutuhan 

pokok yang harus dipenuhi setiap hari. Makanan berfungsi untuk 

memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan, memperoleh energi 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan 

berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan yang lain, juga 
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berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai 

penyakit (Notoatmodjo, 2005 dalam Setipu, 2015) 

II.1.2 Kue Bingke 

Kue bingke merupakan salah satu makanan khas jajanan Kota 

Pontianak yang sangat di gemari masyarakat lokal maupun luar yang 

memiliki ciri khas tersendiri di bandingkan bingke-bingke yang telah 

ada. Kue bingke sering kali dijadikan oleh-oleh setiap daerah yang 

berkunjung ke kota Pontianak. 

Kue bingke mempunyai ketahanan fisik selama 2-3 hari di 

suhu ruang terbuka dan memiliki ketahanan 10 hari bila di dalam 

kulkas. 

II.1.3 Proses Pembuatan Bingke 

a. Persiapan bahan utama  

Bahan-bahan utama yang diperlukan terdiri atas telur, santan, 

tepung terigu, susu dan keju 

b. Proses pembuatan  

Proses pembuatan kue bingke sebagai berikut: 

1. Semua bahan utama dicampurkankan di jadikan satu di 

kocok sampai merata 

2. Kemudian dicetak lalu di panggang/di oven hingga matang 
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II.2.  Identifikasi Bahaya Potensial (Hazard Analysis/HA) 

Analisis bahaya potensial merupakan proses pengumpulan dan 

penilaian informasi tentang bah2aya yang terkait dengan makanan yang biasa 

dilakukan kedalam penerapan HACCP. Setiap makanan dan proses 

pembuatannya mengandung bahaya potensial tersendiri, yang tidak sama 

untuk setiap jenis makanan. Bahaya potensial fisik dapat berupa potongan 

logam, pecahan kaca, potongan kuku, plastik dan banyak lagi. Potensial 

bahaya kimia berupa toksin, ciguatera, histamin, cemaran lingkungan, dan zat 

penambahan makanan. Bahaya potensial biologis berupa bakteri dan virus 

patogen, serta parasit (Arisman, 2009). 

II.2.1 Kontaminasi Makanan 

Purnawijayanti 2012 dalam bukunya yang berjudul Sanitasi 

Hiegine Dan Keselamatan Kerja Dalam Pengolahan Makanan, 

mendeskripsikan bahwa Dalam hal terjadinya kontaminasi makanan 

sanitasi memegang 2 peranan yang sangat penting, yaitu:  

1. Mengatasi permasalahan terjadinya kontaminasi langsung. 

2. Mencegah terjadinya kontaminasi silang selama penanganan 

makanan. 

Kontaminan yang sering terdapat dalam makanan dibedakan 

menjadi 3 yaitu yaitu kontaminan fisik, kimiawi, dan biologis. 

a. Kontaminasi fisik 
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Kontaminasi fisik adalah benda-benda asing yang terdapat 

dalam makanan, padahal benda-benda tersebut bukan menjadi 

bagian dari bahan makanan tersebut. Contohnya, terdapat paku, 

pecahan kaca, serpiha logam, isi staples, lidi, kerikil, rambut, dan 

benda-benda asing lainnya. Benda-benda ini merupakan 

kontaminasi fisik yang selain menurunkan nilai estetis makanan 

juga dapat menimbulkan luka serius bila tertelan. 

b. Kontaminasi kimiawi 

Kontaminasi kimia adalah berbagai macam bahan atau 

unsur kimia yang menimbulkan pencemaran atau kontaminasi 

pada bahan makanan. Berbagai jenis bahan dan unsur kimia 

berbahaya dapat berada dalam makanan melalui beberapa cara 

antara lain sebagai berikut. 

1) Terlarutnya lapisan alat pengolah, karena dignakan untuk 

mengolah makanan yang dapat melarutkan zat kimia dalam 

pelapis. Bahan makanan asam dapat melarutkan tembaga dan 

bismuth yang terdapat dalam alat pengolah 

2) Logam yang terakumulasi pada produk perairan misalnya 

kerang atau tanaman yang habitat asalnya tercemar. 

3) Sisa antibiotic, pupuk, insektisida, pestisida, atau herbisida 

pada tanaman atau hewan. 
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4) Bahan pembersih dan atau sanitaserkimia pada pada peralatan 

pengolah makananyang tidak bersih pembilasannya, atau yang 

secara tidak sengaja mengkontaminasi pada makanan karena 

penyimpanan yang berdekatan. 

c. Kontaminasi biologi 

Kontaminasi biologi adalah organisme hidup yang 

menimbulkan kontaminasi dalam makanan. Organisme hidup yang 

sering menjadi kontaminan atau pencemar bervariasi, mulai dari 

yang berukuran cukup besar seperti serangga, sampai yang amat 

kecil seperti mikroorganisme. Mikroorganisme adalah pencemar 

yang harus diwaspadai, karena keberadaannya dalam makanan 

sering tidak disadari, sampai menimbulkan akibat-akibat yang 

tidak diinginkan. Misalnya kerusakan makanan atau keracunan 

makanan.  

Maksud kontaminasi pada makanan adalah terdapatnya 

bahan atau organisme berbahaya dalam makanan yang tidak 

disengaja. Bahan atau organisme berbahaya tersebut disebut 

kontaminan. Keberadaan kontaminan dalam makanan kadang-

kadang hanya mengakibatkan penurunan nilai estesis dari 

makanan. Misalnya adanya sehelai rambut pada makanan. 

Meskipun demikian kontaminan dapat pula menimbulkan efek 
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yang lebih merugikan antra lain sakit dan perlukaan akut, sakit 

kronis, bahkan kematian bagi orang yang mengkonsumsi makanan 

yang terkontaminasi. 

Upaya-upaya pencegahan bahaya fisik, kimia, biologis 

(Rakhmawati, 2013): 

1. Bahaya fisik 

a) Mengeluarkan benda asing dengan melakukan sortasi dan 

pengamatan visual 

b) Tidak menggunakan alat berlogam (stepler, klips) untuk menutup 

bungkus makanan 

c) Tidak menggaruk-menggaruk kepala ketika kerja 

d) Tidak memakai perhiasan 

2. Bahaya kimia 

a) Selalu memilih bahan pangan yang baik untuk dikonsumsi 

b) Mencuci sayuran dan buah-buahan dengan bersih sebelum diolah 

dan dimakan 

c) Menggunakan air bersih (tidak tercemar) untuk menangani dan 

mengolah bahan makanan 

d) Tidak menggunakan bahan tambahan (pewarna, pengawet, dan 

pemanis) yang dilarang untuk pangan 
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e) Menggunakan bahan kimia dibutuhkan seperlunya dan tidak 

melebihi dosis yang di ijinkan 

3. Bahya biologi 

a. Penanganan pangan dalam kondisi bersih dan saniter 

b. Pemasakan yang benar 

c. Hindari kontaminasi silang 

d. Penyimpanan yang aman 

e. Penerapan hygiene dan sanitasi bagi pekerja, peralatan dan 

lingkungan sekitar 

II.3 Higene Sanitasi Makanan 

Istilah higiene sanitasi makanan mempunyai tujuan yang sama, yaitu 

mengusahakan cara hidup sehat sehingga terhindar dan penyakit akibat 

makanan. Tetapi dalam penerapannya mempunyai arti yang sedikit berbeda. 

Usaha sanitasi lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor lingkungan hidup 

manusia, sedangkan higiene lebih menitikberatkan usaha-usaha kepada 

kebersihan individu penjamah / karyawan. 

Adapun tujuan dan higiene sanitasi makanan adalah: 

1. Menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari 

penyakit. 

2. Mencegah penjualan makanan yang merugikan pembeli. 
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3. Mengurangi kerusakan/pemborosan makanan. 

Higiene sanitasi makanan adalah suatu 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 itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, penjualan sampai saat dimana makanan dan 

minuman dikonsumsi oleh masyarakat 

Higiene sanitasi makanan meliputi kegiatan usaha yang ditujukan 

kepada semua tingkatan, sejak makanan dibeli, disimpan, diolah, disajikan 

untuk melindungi agar konsumen tidak dirugikan kesehatannya. Usaha 

higiene sanitasi makanan tersebut antara lain meliputi kegiatan:  

1. Keamanan makanan dan minuman yang disediakan. 

2. Higiene perorangan dan praktek-praktek penanganan makanan oleh 

karyawan yang bersangkutan. 

3. Keamanan terhadap penyediaan. 

4. Pengelolaan pembuangan air limbah dan kotoran. 

5. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama dalam proses 

pengolahan, penyajian atau peragaan dan penyimpanannya. 

6. Pencucian, kebersihan dan penyimpanan peralatan serta perlengkapan. 

Penanganan makanan jajanan secara sehat:  

1. Pemilihan bahan: Ciri-ciri buah-buahan yang baik  
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a. Keadaan fisiknya baik ,isinya penuh, kulit utuh, tidak rusak atau 

kotor. 

b. Isi masih terbungkus kulit dengan baik. 

c. Warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan. 

warna buatan (karbitan) dan warna lain selain warna buah. 

d. Tidak berbau busuk, bau asam / basi atau bau yang tidak segar 

lainnya. 

II.4 Perinsip Hiegiene Sanitasi Makanan 

Terdapat 6 (enam) prisip hiegiene dan sanitasi makanan dan minuman 

yaitu (Kemenkes RI, 2011):  

II.4.1  prinsip 1 : pemilihan bahan makanan 

Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-

ciri fisik dan mutunya dalam hal ini bentuk, warna, kesegaran, bau dan 

lainnya. Bahan makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan 

pencemaran oleh bahan kimia seperti pestisida (Sitepu, 2015) 

Perlindungan terhadap bahan baku dari bahaya-bahaya bahan 

kimia atau pertumbuhan mikroorganisme patogen dan pembentukan 

oksin selama transpotasi dan penyimpanan bahan baku mutlak 

diperhatikan. Bahan-bahan yang dimakan dalam keadaan mentah harus 

diangkut dan disimpan terpisah dari bahan baku lain dan bahan-bahan 

yang bukan bahan pangan. Bahan pangan harus dikirim sedemikian 

rupa sehingga mencenggah pertumbuhan mikroorganisme patogen atau 
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pembentukkan toksin dengan mengatur waktu pengiriman, suhu dan 

aktifitas air (water aktifity=Aw) bahan baku ( Sitepu, 2015) 

Untuk mendapatkan bahan makanan yang baik perlu diketahui 

sumber-sumber makanan yang baik. Sumber makanan yang baik 

seringkali tidak mudah kita temukan karena jaringan perjalanan 

maknan yang demikian panjang dan melalui jaringan perdagangan 

pangan (Kemenkes RI, 2011) 

II.4.2 Prinsip 2 : Penyimpanan Bahan Makanan 

Tidak semua makanan langsung dikonsumsi tetapi sebagian 

mungkin disimpan baik dalam skala kecil maupun skala besar 

digudang. Tempat penyimpanan atau gudang harus memenuhi syarat 

sanitasi sebagai berikut (Sitepu, 2015) : 

1) Tempat penyimpanan dibangun sedemikian rupa sehingga binatang 

seperti tikus serangga tidak bersarang 

2) Jika akan menggunakan rak, harus disediakan ruang untuk kolong 

agar mudah membersihkannya  

3) Suhu udara dalam gudang tidak lembab untuk mencegah 

tumbuhnya jamur 

4) Memiliki sirkulasi udara yang cukup 

5) Memiliki pencahayaan yang cukup 

6) Dinding bagian bawah dari gudang harus di cat putih agar 

mempermudah melihat jejak tikus (jika ada) 
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Adapun kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena: 

1) Tercemar bakteri karena alam atau perlakuan manusia  

2) Kerusakan mekanis seperti gesekan, tekanan benturan dan lain-

lain 

II.4.3  Prinsip 3 :Pengolahan Makanan 

Pengolahan makanan adalah peroses pengubahan bentuk dari 

bahan mentah menjadi makanan siap santap. Pengolahan makanan 

yang baik adalah yang mengikuti prinsip-prinsip higiene sanitasi 

(Kemenkes RI, 2011). Proses pengolahan makanan harus memenuhi 

persyaratan memenuhi sanitasi terutama berkaitan dengan kebersihan 

dapur dan alat-alat perlengkapan masak, tempat pengolahan (dapur) 

dan penjamah makanan (Sitepu, 2015 ) 

Peralatan masak adalah semua perlengkapan yang diperlukan 

dalam proses pengolahan makanan seperti, pisau, sendok, kuali wajan 

dan lain-lain. Hal yang diperhatiakan pada peralatan masak adalah 

sebagai berikut : 

 

 

1) Bahan peralatan 

Tidak boleh melepas zat racun seperti cadmium, plumbum, 

zincum, cuprum, stibium, atau arsenium. Logam ini dapat 

berakumulasi sebagai penyakit saluran kemih dan kanker. 
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2) Keutuhan peralatan  

Tidak boleh patah, tidak mudah berkarat, gompel, penyok, 

tergores atau retak karena menjdi sarang bakteri. Peralatan yang 

tidak utuh tidak mugkin dapat dicuci sempurna sehingga dapat 

menjadi sumber kontaminasi 

3) Fungsi 

- Setiap bahan tidak boleh dicampur adung karena mempunyai 

fungsi tersendiri 

- Gunakan warna gagang sebagai tanda dalam penggunaan  

Contoh : gagang pisau warna merah/kuning untuk bahan 

makanan 

- Peralatan yang digunakan bercampur baur akan menimbulkan 

kontaminasi 

4) Peralatan yang bersih dan siap digunakan sudah berada pada 

tempat masing-masing sehingga memudahkan untuk menggunakan 

kembali. 

II.4.4  Prinsip 4 :Penyimpanan Makanan 

Makanan yang telah diolah disimpan ditempat yang memenuhi 

persyaratan sanitasi, dalam lemari atau pendingin. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menyimpan makanan (Kemenkes, RI, 2011) : 

1) Makanan yang disimpan harus diberi tutup 

2) Tersedia tempat khusus untuk menyimpan makanan 
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3) Makanan tidak boleh disimpan dekat dengan saluran air 

4) Apabila disimpan diruangan terbuka hendaknya tidak lebih dari 

6 jam dan ditutup agar terhindar dari serangga dan binatang 

lain 

5) Lemari penyimpanan sebaiknya tertutup dan tidak berada tanpa 

kaki penyangga atau dipojok ruangan karena tikus, kecoa dan 

hewan lainnya akan sangat mudah untuk menjangkaunya. 

a)waktu tunggu (holding time) 

(1) makanan masak yang disajikan panas harus tetap berada 

dalam suhu keadaan diatas 60
0 

C 

(2) Makanan yang disajikan dingin disimpan dalam keadaan 

dingin pada suhu dibawah 10
0 

C 

(3) Makanan yang disimpan pada suhu dibawah 10
0
C harus 

dipanaskan kembali 

b) Suhu  

(1) Makanan kering disimpan dalam suhu kamar (25
0 

C-30
0
C) 

(2) Makanan basah harus segera disajikan pada suhu diatas 

60
0
C 

(3) Makanan basah yang masih lama disajikan pada suhu di 

bawah 10
0
C 

  Untuk mencegah pertumbuhan bakteri, usahakanlah 

bakteri makanan selau berada pada suhu diman bakteri dapat 
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tumbuh dan berkembang dengan baik pada suhu 5
0
 C – 60

0 
C. 

Hal ini sering disebut makanan berbahaya dikonsumsi yang 

disebut “temperature danger zone”. Pemantauan yang cermat 

waktu dan suhu adalah cara yang paling efektif seorang 

manajer pengolah makanan harus mengontrol pertumbuhan 

bakteri dan biasanya terjadi pada proses pembusukan. Makanan 

harus disimpan dibawah 5
0 

C dan jika dimasak harus diatas 60
0 

C agar bakteri tidak terko taminasi pada makanan tersebut 

(Sitepu, 2015). 

II.4.5  Prinsip 5:Pengangkutan Makanan 

Cara mengankut makanan harus memenuhi syarat sanitasi, 

misalnya apakah sarana pengangkut memiliki alat pendingin dan 

tertutup. Pengangkutan makanan yang sehat akan sangat berperan di 

dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan. Dalam proses 

pengangkutan makanan banyak pihak yang terkait mulai dari 

persiapan, pewadahan, orang, suhu, dan kendaraan pengangkut itu 

sendiri. 

2) Pengangkut bahan makann 

Pencemaran makanan selama dalam pengangkutan 

berupa pencemaran fisik, mikroba, maupun kimia. Untuk 

mencegah pencemaran makanan tersebut adalah dengan 

membuang atau mengurangi sumber yang akan membahayakan 
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tubuh manusia, berikut cara dalam mengangkutnya 

(Kemenkes, RI, 2011): 

- Mengangkut bahan makanan tidak bercampur dengan bahan 

berbahaya dan beracun (B3) seperti pupuk, obat hama atau 

bahan kimia lain. 

- Kendaraan pengangkut makanan tidak dipergunakan untuk 

mengangkut bahan lain seperti : untuk mengangkut orang, 

hewan atu barang-barang. 

- Kendaraan harus diperhatikan kebersihannya agar setiap 

digunakan untuk makanan selalu dalam keadaan bersih. 

- Hindari pemakaian kendaraan yang telah mengangkut bahan 

kimia atau pestidida walaupun telah dicuci masih akan terjadi 

pencemaran. 

- Hindari perlakuan manusia yang menangani makanan selama 

pengangkutan seperti: ditumpuk, diinjak dan dibanting. 

- Kalau mungkin gunakanlah kendaraan pengangkut bahan 

makanan yang menggunakan alat pendingin sehingga mampu 

membawa makanan dengan jangkauan yang lebih jauh lagi. 

3) Pengangkutan siap santap 

Dalam prinsip pegangkutan siap santap perlu diperhatikan 

sebagai berikut (Kemenkes RI, 2011): 

a. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing 
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b. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat dan ukurannya 

memadai dengan makanan yang ditempatkan dan 

terbuat dari bahan anti karat atau anti bocor. 

c. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur 

suhunya agar tetap panas 60
0 

C dan tetap dingin 4
0 
C. 

d. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu 

dibuka dan tetap dalam keadaan tertutup sampai 

ditempat penyajian. 

e. Kendaraan pengangkut disediakan khusus dan tidak 

digunakan untuk keperluan lain. 

II.4.6  Prinsip 6 : Penyajian Makanan 

Penyajian makanan harus memenuhi persyaratan sanitasi, yaitu 

bebas dari kontaminasi, bersih dan tertutup serta dapat memenuhi 

selera pembeli. Penyajian makanan yang menarik akan memberikan 

nilai tambah dalam menarik pelanggan. Teknis penyajian makanan 

untuk konsumen memiliki berbagai cara yaitu memeprhatikan kaidah 

higiene sanitasi yang baik. Pengguna pembungkus seperti plastik, 

kertas atau boks plastik harus dalam keadaan bersih dan tidak berasal 

dari bahan-bahan yang dapat menimbulkan racun. Makanan disajikan 

pada tempat yang bersih, peralatan yang digunakan bersih, sirkulasi 

udara dapat berlangsung, penyaji berpakaian bersih dan rapi 
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menggunakan tutup kepala dan celemek, tidak boleh terjadi kontak 

langsung dengan makanan yang disajikan (Kemenkes RI, 2011) 

II.5 Higiene Perorangan Dalam Pengolahan Makanan 

Kebersihan penjamah makanan dalam istilah populernya disebut 

higiene perorangan, merupakan kunci kebersihan dalam pengolahan makanan 

yang aman dan sehat, dengan demikian, penjamah makanan harus mengikuti 

prosedur yang memadai untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang 

ditanganinya(Chantika, 2016) 

Menurut ensiklopedi Indonesia (1982) istilah higiene adalah ilmu yang 

berhubungan dengan masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk 

mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan. Berkaitan dengan upaya 

ini, hygiene perorangan yang terlibat dalam pengolahan makanan perlu 

diperhatikan untuk menjamin keamanan makanan, disamping itu untuk 

mencegah terjadinya penyebaran penyakit melalui makanan. 

Ada 3 kelompok penderita penyakit yang tidak boleh dilibatkan dalam 

penanganan makanan, yaitu penderita penyakit infeksi saluran pernapasan, 

pencernaan, dan penyakit kulit (stokes, 1998). Ketiga jenis penyakit ini dapat 

dipindahkan kepada orang lain melalui makanan yang diolah atau disajikan 

penderita. Orang sehat pun sebetulnya masih membawa milyaran 

mikroorganisme didalam mulut, hidung, kulit, dan saluran pencernaannya. 

Akan tetapi kebanyakan mikroorganisme ini tidak berbahaya, meskipun ada 

pula beberapa jenis bakteri yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. 
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Dengan demikian, pekerja harus mengikuti prosedur sanitasi yang memadai 

untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditanganinya. Prosedur 

yang penting bagi pekerja pengolah makanan adalah pencucian tangan, 

kebersihan dan kesehatan diri. 

II.5.1  Pencucian Tangan 

Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan 

bakteri dan virus pathogen dari tubuh, faeces, atau sumber lain 

kemakanan. Oleh karena itu pencucian tangan merupakan hal pokok 

yang harus dilakukan oleh pekerja yang terlibat dalam penaganan 

makana. Pencucian tangan, meskipun tampaknya merupakan kegiatan 

ringan dan sering disepelekan, terbukti cukup efektif dalam upaya 

mencegah kontaminasi pada makanan. Pencucian tangan dengan sabun 

dan diikuti dengan pembilasan akan menghilangkan banyak mikroba 

yang terdapat pada tangan. Kombinasi antara aktivitas sabun sebgai 

pembersih, penggosokan, dan aliran air akan menghanyutkan partikel 

kotoran yang banyak mengandung mikroba (Purnawijayanti, 2012) 

Langkah-langkah pencucian tangan yang memadai untuk 

menjamin kebersihan adalah: 

1. Membasahi tangan dengan air mengalir dan menggunakan 

sabun 



25 
 

2. Menggosok tangan secara menyeluruh selama sekurang-

kurangnya 20 detik, pada bagian-bagian punggung tangan, 

telapak tangan, sela-sela jari, dan bagian dibawah kuku. 

3. Menggunakan sikat kuku untuk membersihkan sekeliling dan 

bagian dibawah kuku. 

4. Pembilasan dengan air mengalir. 

5. Pengeringan tangan dengan handuk kertas (tissue) atau dengan 

alat pengering. 

6. Menggunakan alas kertas tissue untuk mematikan tombola tau 

kran air dan membuka pintu ruangan. 

II.5.2  Kebersihan Dan Kesehatan Diri 

Ada beberapa kebiasan yang perlu dikembangkan oleh para 

pengolah makanan, untuk menjamin keamanan makanan yang 

diolahnya. Beberapa diantaranya adalah: 

1. Berpakaian dan berdandan 

Pakaian pengolah dan penyaji makanan harus selalu bersih. 

Apabila tidak ada ketentuan khusus untuk pengguna seragam, 

pakaian sebaiknya tidak bermotif dan berwarna terang. Hal ini 

dilakukan agar pengotoran pada pakaian mudah terlihat. Pakain 

kerja sebaiknya dibedakan dari pakaian harian. Disarankan untuk 
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mennganti dan mencuci pakaian secara periodic, untuk 

mengurangi risiko kontaminasi. 

Pekerja harus mandi setiap hari. Penggunana make-up dan 

deodorant yang berlebihan harus dihindari. Kuku pekerja harus 

selalu bersih, dipotong pendek, dan sebaiknya tidak dicat. Perhisan 

dan asesoris misalnya cincin, kalung, anting dan jam tangan 

sebaiknya dilepas, sebelum pekerja memasuki daerah pengolahan 

makanan. Kulit dibagian bawah perhiasan sering kali menjadi 

tempat yang subur untuk tunbuh dan berkembang biak bakteri 

(Purnawijayanti, 2012). 

2. Rambut 

Selama pengolahan atau menyajikan makanan harus dijaga 

agar rambut tidak jatuh kedalam makanan. Meskipun rambut yang 

jatuh bukan penyebab utama kontaminasi bakteri, tetapi adanya 

rambut dalam makanan amat tidak disukai oleh konsumen. Oleh 

karena itu pekerja yang berambut panjang harus mengikat 

rambutnya, dan disarankan menggunakan topi atau jala rambut 

(hairnet). Setiap kali tangan menyentuh, menggaruk, menyisir, 

atau menyikat rambut, harus segera dicuci sebelum digunakan lagi 

untuk menangani makanan. 

Gisslen (1983) dalam (Purnawijayanti, 2012) menyarankan 

agar pekerja yang memiliki kumis atau jenggot selalu menjaga 
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kebersihan dan kerapian. Akan lebih baik jika kumis atau jenggot 

tersebut dicukur bersih. 

3. Kondisi sakit  

Pekerja yang sedang sakit flu, demam atau diare sebaiknya 

tidak dilibatkan tidak dilibatkan terlebih dahulu dalam proses 

pengolahan makanan, sampai gejala-gejala penyakit tersebut 

hilang. Pekerja yang memiliki luka pada tubuhnya harus menutup 

luka tersebut dengan pelindung yang kedap air, misalnya plaster, 

sarung tangan plastic atau karet, untuk menjamin tidak 

berpindahnya mikroba yang terdapat pada luka kedalam makanan.  

Berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pekerja yang terlibat dalam pengolahan makanan: 

a. Tidak merokok, makan, atau mengunyah (misalnya peremen karet, 

tembakau, dan lain-lain) selama melakukan aktivitas penanganan 

makanan. 

b. Tidak meludah atau membuang ingus di dalam daerah pengolahan. 

c. Selalu menutup mulut dan hidung pada waktu batuk atau bersin. 

Sedapat mungkin batuk dan bersin tidak didekat makanan. 

d. Tidak menyicipin atau menyentuh makanan dengan tangan atau 

jari. Gunakan sendok bersih, atau spatula, penjepit atau peralatan 

lain yang sesuai. 
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e. Sedapat mungkin tidak sering menyentuh bagian tubuh misalnya 

mulut, hidung, telinga, atau menggaruk bagian-bagian tubuh pada 

waktu menangani makanan. 

f. Seminimal mungkin menyentuh makanan yang siap disajikan 

dengan menggunakan tangan. Pada waktu memegang gelas minum 

pun dilarang untuk menyentuh bibir gelas.  

g. Jangan sekali-sekali duduk diatas meja kerja. 

Syarat-syarat personal hygiene pada penjamah makanan dalam 

menangani makanan yaitu (Kemenkes, RI, 2003) 

1. Tidak menderita penyakit mudah menular, misal : batuk, pilek, 

influenza, diare, penyakit sejenisnya. 

2. Menutup luka (pada luka terbuka/bisu) 

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

4. Memakai celemek dan tutup kepala 

5. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. 

6. Menjamah tangan setiap kali hendak menangani makanan. 

7. Tidak merokok, menggaruk anggota badan, (telinga, hidung, mulut, 

dan bagian lainya). 

8. Tidak batuk atau bersin dihadapan makanan jajanan yang disajikan 

dan atau tanpa menutup hidung atau mulut. 
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II.6 STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP) 

SOP adalah salah satu prosedur tertulis dimana seseorang harus 

menyelesaikan pekerjaan dengan aman, tanpa efek buruk pada kesehatan 

individu atau lingkungan dan dengan cara yang memaksimalkan efesien suatu 

pekerjaan. Tujuan umum dari penerapan SOP adalah agar berbagai proses 

kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten dan aman, dalam 

rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang 

berlaku (Daminik, 2012) 

Jika SOP dijalankan dengan benar maka perusahaan akan mendapat 

banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut, adapun manfaat dari SOP 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan 

terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas proses bisnis 

pengolahan. 

b. Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur 

oprasional kerja. 

c. Mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program 

pelatihan karyawan. 

d. Menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak 
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e. Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap 

proses oprasional dalam perusahaan. 

f. Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu 

perubahan kebijakan. 

g. Mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsitensi kerja karena 

perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan 

tersetruktur secara sistematis  

Dalam keamanan pangan standar oprasional prosedur lebih 

dibahas kepada perlakuan sanitasi pada penyelenggara. SOP sanitasi 

merupakan prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang biasanya 

berhubungan dengan seluruh fasilitas produk/bisnis pangan atau area, 

dan tidak terbatas pada tertentu atau Critical Control Point (CCP). 

Kesalahan dan atu penyimpangan SOP akan menghabiskan 

kondisi lingkungan yang memudahkan terjadinya kontaminasi dari 

produk. Setiap pelaksanaan SOP perlu diikuti monitoring, 

penyimpanan rekaman, dan perlu sekali dilakukan verivikasi. 

Tujuan SOP adalah agar setiap karyawan teknis maupun administrasi 

dari yang paling bawah sampai ke yang paling atas : 

1. Mengerti bahwa program kebersihan dan sanitasi akan 

meningkatkan kualitas yaitu jika tingkat keamanan produk 

meningkat, dan kontaminasi mikroba menurun. 
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2. Mengetahui adanya Good Manufacturing Practice (GMP) yang 

mengharuskan penggunaan zat-zat tertentu yang dianggap aman 

dan efektif bagi program higiene dan sanitasi. 

3. Mengetahui tahapan-tahapan dalam sanitasi. 

4. Mengetahui persyaratan minimum pengguna sanitasi dengan klorin 

pada air pendingin (cooling water), khususnys pada industri 

pengolahan makanan. 

5. Mengetahui adanya faktor-faktor seperti Ph, suhu dan konsentrasi 

desinfektan yang mempengaruhi hasil akhir suatu proses sanitasi. 

6. Mengetahui masalah potensial yang mungkin timbul jika sanitasi 

tidak dijalankan dengan cukup (Daminik, 2012) 

II.7. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 

Identifikasi hazard dan hiegine penjamah pada proses pembuatan makanan jajanan 

kue bingke 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

III.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

Identifikasi hazard dan gambaran higiene penjamah pada proses pembuatan 

makanan jajanan kue bingke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifikasi Hazard Pada 

Makanan : 

a. Cemaran fisik 

b. Cemaran kimia 

c. Cemaran biologi 

2. Higiene Penjamah Makanan  

Kue Bingke 



III.2 Definisi Operasional 

No  Variabel 
Penelitian 

Definisi 
Operasional 

Cara 
Ukur 

Alat 
Ukur 

Hasil 
Ukur 

Skala 
Ukur 

1 Proses pengolahan 
makanan :  

a. Cemaran 
fisik 

b. Cemaran 
kimia 

c. Cemaran 
biologi 

Mengetahui 

cemaran fisik 

pada makanan 

ku bingke, 

mengetahui 

cemaran kimia 

pada makanan 

jajanan kue 

bingke dan 

mengetahui 

cemaran biologi 

pada makanan 

kue bingke 

(angka kuman) 

Observ
asi/lab
oratori
um 

Lembar 
observa
si dan 
cheklist 

Fisik, 
kimia 
bilogi 

Nominal  

2 Higiene penjamah 
makanan 

Kebersihan diri 

dalam proses 

pembuatan 

makanan kue 

bingke yaitu : 

tidak sakit saat 

mengolah 

makanan, 

menutup luka, 

menggunakan 

celemek, tidak 

merokok, tidak 

menggunakan 

perhiasan 

berlebihan, 

mencuci tangan 

sebelum 

menangani 

makanan dan 

tidak batuk saat 

mengolah 

makanan 

Observ
asi/Wa
wancar
a 

Lembar 
observa
si dan 
cheklist 

Kurang 
baik jika < 
6. 

Baik jika 
≥ 6  

Ordinal  
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian observasional 

dengan pendekatan studi deskriptif, untuk menggali atau memperoleh 

segala informasi yang rinci sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu data 

mengenai Identifikasi Hazard dan Gambaran Higiene Penjamah Pada 

Proses Pembuatan Makanan Jajanan Kue Bingke diKota Pontianak 

IV.2 Tempat Dan WaktuPenelitian 

Penelitian ini dilakukan di rumah produksi kue bingke di Kota 

Pontianak, pada bulan november 2016- febuari 2017. 

IV.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

IV.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan 

dalam suatu penelitian (Saryono, 2011). Populasi dalam penelitian 

ini adalah tiga rumah produksi kue bingke di Kota Pontianak.  

IV.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugioni, 2009). Sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan industri kue bingke yang berjumlah 

16 orang. 
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IV.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer 

dan sekunder,alat ukuryang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut 

yaitu kuesioner. Sebelum pengisian kuesioner akan dilampirkan lembaran 

persetujuan responden. Kuesioner yag digunakan berisikan pertanyaan 

yang berhubungan Dengan Identifikasi Hazard Dan Gambaran hiegiene 

penjamah  pada proses pembuatan makanan jajanan kue bingke. 

IV.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

lapangan atau tempat penelitian. Data primer yang akan diteliti 

merupakan informasi wawancara /observasi langsung mengenai 

identifikasi hazard dan gambaran hiegiene penjamah makanan 

pada proses pembuatan makanan jajanan kue bingke  

IV.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data hasil dokumen yang 

telah ada. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan-

peraturan kementrian kesehatan, serta hasil penelitian dari peneliti 

terdahulu. 

IV.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan dalam 

mengumpulkan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk mendapat data yang 
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valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulkan melalui pengamatan 

langsung di lokasi penelitian yang bertujuan utuk melihat seluruh 

kegiatan dalam penyelenggaraan makanan yang dilakukan oleh 

karyawan di rumah produksi makanan kue bingke. 

b. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam (indept interwiew) merupakan salah 

satu tehnik mengumpulkan data, dimana wawancara dilakukan 

dengan cara mewawancarai responden yang berhubugan langsung 

dengan kegiatan penyelenggaraan makanan dengan melakukan 

penggalian informasi yang mendalam danmenggunakan pertanyaan 

terbuka. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan 

data secara jelas dan konkrit tentang Identifikasi hazard dan 

gambaran hiegiene penjamah pada proses pembuatan makanan 

jajanan kue bingke di Kota Pontianak. 

IV.6 Cara Pengambilan Sampe Bingke 

IV.6.1 Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses 

pengolahan data yang terdiri: editing, coding, entry, tabulating, 

dan analizing. 
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1. Editing, yaitu kegiatan untuk melakukan pengecekan isian 

kuesioner apakah jawaban yang ada di kuesioner sudah 

lengkap, jelas, dan relevan dengan pertanyaan, konsisten. 

2. Coding, yaitu memberikan tanda atau kode tertentu 

terhadap jawaban. Hal lain ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pada waktu melakukan pengolahan data. 

3. Entry, yaitu memasukkan data penelitian yang diperoleh 

kedalam tabel data dengan menggunakan program SPSS 

aplikasi computer dengan format yang telah dibuat. 

4. Tabulating, yaitu mengelompokkan data ke dalam bentuk 

tabel yang telah dibuat sesuai dengan tujuan penelitian. 

Hasil penelitian disajikan dalam beberapa tabel. 

5. Analizing, yaitu menganalisa data sesuai dengan maksud 

dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini dianalisa dengan 

program aplikasi komputer. 

IV.6.2 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data dalam bentuk teks dan narasi adalah umum 

dilakukan untuk dapat mendeskripsikan atau memberikan 

penjelasan terhadap data yang telah disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, dan menghubungkan hasil penelitian dengan beberapa teori 

terkait. 
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IV.7 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

univariat. Yaitu analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan 

keadaan data secara umum dengan menghitung frekuensi masing-masing 

subjek penelitian dengan tabel distribusi dan dinarasikan dengan kalimat. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil Penelitian  

V.1.1 Gambaran Lokasi Umum Penelitian 

Kota Pontianak merupakan ibu Kota Provinsi Kalimantan 

Barat, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan terbagi menjadi 29 

(dua puluh sembilan) kelurahan dengan luas 107,82 km
2
. Kota 

pontianak terletak pada lintasan garis katulistiwa, dengan 

ketinggian bekisar antara 0,10 meter sampai dengan 1,50 meter di 

atas permukaan laut. 

Kota Pontianak dipisahkan oleh sungai kapuas besar, 

sungai kapuas kecil dan sungai landak dengan lebar yaitu 400 

meter, kedalam air antara 12-16 meter,sedangkan cabangnya 

mempunyai lebar 250 meter. Dengan demikian, Kota Pontianak 

terbagi atas 3 (tiga) belahan yaitu terdiri dari : 

a. Belahan utara, yaitu  berbatas dengan kecamatan 

Pontianakutara. 

b. Belahan timur, yaitu berbatasan dengan kecamatan 

Pontiak timur. 

c. Belahan selatan, berbatasan dengan kecamatan 

Pontianak selatan. 
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d. Belahan barat, berbatasan dengan kecamatan Pontianak 

barat. 

e. Belahan tenggara, berbatasan dengan kecamatan 

Pontiak tenggara. 

f. Bagian kota, yaitu berbatasan dengan kecamatan 

Pontianak kota 

V.1.2 Gambaran Umum Kue Bingke di Kota Pontianak 

Keberadaan makanan jajanan di Kota Pontianak sangat 

banyak dan beraneka ragam jenis makanan jajanan yang ada, salah 

satunya yaitu kue bingke yang merupakan makanan jajanan khas 

Kota Pontianak. Kue bingke sangat digemari masyarakat lokal 

maupun luar yang sering kali dijadikan oleh-oleh saat berkunjung 

ke Kota Pontianak. Kue bingke mempunyai ketahanan yang aman 

untuk dimakan selama tiga hari. 
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V.3 Alur proses penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.1 Alur Proses Penelitian 

 

 

Sampel diambil 

berdasarkan buku, jurnal 

dan kementrian 

kesehatan serta dari 

penelitian terdahulu. 

kemudian adanya 

persetujuan dari pihak 

home industri berupa 

bukti surat izin 

penelitian 

Mempersiapkan kuesioner pertanyaan dan 

observasi mengenai identifikasi haard dan 

gambaran hiegiene penjamah makanan jajanan 

dan meminta persetujuan dari pemlik home 

industri untuk melakukan 

penelitian/observasi/wawancara langsung kepada 

responden 

Adapun tiap pengolahan 

tersebut meliputi: 

penyiapan bahan dasar, 

pengolahan dan 

pengemasan makanan 

Wawancara dilakukan pada penjamah makanan 

jajanan kue bingke pada tiap tahap pengolahan  

Proses pengumpulan 

informasi/data dari 

responden dinilai dengn 

memberikan penjelasan 

pada calaon responden 

mengenai maksud dan 

tujuan dari penelitian 

yang akan dilakukan, 

dan tentunya sudah 

disetujui oleh informan 

untuk bersedia menjadi 

responden. 

Setelah selesai proseswawancara 

observasi tersebut, maka langkah akhir 

adalah mengambil  foto responden 

untuk menjadikan bukti untuk 

dokumentasi. 

Jika proses penelitian selesai, maka langkah akhir 

adalah melapor kepemilik home industri mengenai 

penyelesaian penelitian 
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V.1.3  Karakteristik Responden  

1.  Usia 

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan responden 

yang ada, maka di peroleh karakteristik responden berupausia, jenis 

kelamin, dan pendidikan sebagai berikut: 

 

 

Tabel V.1 

Distribusi Frekuensi Responden  BerdasarkanUsia Tahun 2016 

 

Usia F % 

24 tahun 2 10 

29tahun 2 20 

32 tahun 1 10 

37 tahun 2 10 

41 tahun 1 10 

23 tahun 2 20 

27 tahun 1 10 

31 tahun 1 10 

30 tahun 1 10 

19 tahun 1 10 

21 tahun 1 10 

35 tahun 1 10 

Total  16 100% 

Sumber: Data Primer 2016 

 

Berdasarkan tabel V.3. Responden kelompok usia penjamah 

makanan jajanan kue bingke sebanyak 16 responden yang berusia 19-41 

tahun. 
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2. Jenis kelamin 

Tabel V.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan JenisKelamin Tahun 2016 

 

Jeniskelamin F % 

Perempuan 16 100 

Laki-laki 0 0 

Total 16 100 

Sumber : Data Primer 2016 

 

  Berdasarkan tabel V.2. Proporsi jenis kelamin responden 100% 

adalah perempuan 

3. Pendidikan 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2016 

 

Pendidikan F % 

TIDAK SEKOLAH 1 6,3 

SD 1 6,3 

SMP 11 68,8 

SMA 3 18,8 

Total 16 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel V.3. diketahui bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian berpendidikan terakhir 68,8% SMP, 18,8% SMA, 6,3% 

SD dan tidak sekolah. 

V.1.4 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian 

a.  Identifikasi hazard 

Berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan responden 

yang ada, maka diperoleh hasil sebagai berikut 
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Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberadaan Benda Asing Pada 

Makanan Jajanan Kue Bingke 2016 

 

Terdapat benda asing 

pada makanan 
F % 

Ya  0 0 

Tidak 5 100% 

Sumber : 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas V.4 di ketahui bahwa pengolahan 

makanan jajanan kue bingke tidak ditemukan benda asing pada 

makanan 100%. 

 

Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberadaan Bahan Kimia Pada 

Makanan Jajanan Kue Bingke 2016 

 

Adanya kandungan 

bahan kimia (zat 

pewarna pada 

makanan) 

F % 

Ya  0 0 

Tidak 5 100 

Sumber : 2016 

 

 

Berdasarkan tabel di atas V.5 di ketehui bahwa pengolahan 

makanan jajanan kue bingke tidak ditemukan bahan-bahan kimia pada 

makanan 100%. 
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Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Keberadaan Cemaran Bakteri 

(Angka Kuman) Pada Makanan Jajanan Kue Bingke 2016 

 

Sampel 

Hasil 

sampel 

angka 

kuman 

Batas 

maksimum 

angka 

kuman 

Metode uji 

bingke alfajar 

(coklat) 
4x10

3 
1x10

4 
Biakan 

Bingke 

khatulistiwa 

(jagung) 

8x10
3 

1x10
4
 Biakan 

Bingke anggrek 

(original) 
3x10

3 
1x10

4
 Biakan 

Bingke delima 5x10
3 

1x10
4
 Biakan 

Bingke siti 8x10
3 

1x10
4 

Biakan 

 

 

Berdasarkan tabel V.6 diketahui angka kuman pada makanan 

kue bingke dari hasil uji laboratorium yaitu angka kuman tidak 

melebihi batas maksimum 1x10
4
 yang telah ditetapkan 

B. Hiegiene Penjamah Makanan 

Berdasarkan hasil analisis per item observasi personal higiene 

penjamah makanan kue bingke di Kota Pontianak. 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Analisis Per Item higiene penjamah pada 

Pengolahan Makanan Jajanan Kue Bingke Di Kota Pontianak 

2016 

 

  Ya  Tidak    

No   Higiene penjamah F % F % 

1 Tidak menderita 

penyakit yang 

mudah menular 

seperti batuk, pilek, 

influenza, diare 

16 100% 0 0% 

2 Menutup luka 

(pada luka 

terbuka/bisul atau 

16 100% 0 0% 
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luka lainya) 

3 Menjaga 

kebersihan tangan, 

rambut, kuku, dan 

pakaian 

13 81,2% 3 18,8 

4 Memakai celemek 

dan tutup kepala 
0 0% 16 100% 

5 Mencuci tangan 

setiap menangani 

makanan 

16 100% 0 0% 

6 Menjamah 

makanan harus 

harus memakai 

alat/ atau alas 

tangan 

16 100% 0 0% 

7 Tidak sambil 

merokok atau 

menggaruk anggota 

badan 

4 25% 12 75% 

8 Tidak batuk atau 

bersin dihadapan 

makanan saat 

mengolah makanan 

16 100% 0 0% 

 

 

Berdasarkan tabel V.7 diketahui pengolahan makanan jajanan 

kue bingke di Kota Pontianak dari beberapa delapan item yang 

telah di analisis rata-rata menunjukkan nilai baik, sedangkan ada 

dua item yang menunjukkan kurang baik dengan tidak memakai 

penutup kepala 100%, dan menggaruk anggota badan75%.  
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Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi higiene penjamah makanan berdasarkan 

nilai rata-rata yaitu dikatakan baik jika ≥ 6 dan kurang baik < 6.   

Higiene penjamah F  % 

Baik 97 6 (baik) 

Kurang baik 31 ≤ 6 (kurang baik) 

 

Berdasarkan tabel V.8 diketahui higiene penjamah pada 

pengolahan makanan jajanan kue bingke di Kota Pontianak 

menunjukkan jumlah rata-rata dengan nilai 97 baik dan 31 kurang 

baik , dikatakan baik jika ≥ 6 dan kurang baik < 6.. 

V.2 Pembahasan 

       V.2.1 Identifikasi hazard 

a. Fisik 

Dari hasil pengolahan data, didapatkan bahwa hasil akhir dari 

pengolahan makanan jajanan kue bingke tidak ditemukan benda 

asing di dalam makanan. hal ini sesuai dengan penulis temui 

dilapanagn, bahwa dari 5 sampel yang diambil kemudian diamati 

tidak ditemui benda asing seperti rambut, pecahan kulit telur, dan 

serangga pada makanan kue bingke.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pamela, 

molanda, joseph (2014) bahwa tida ada ditemukan benda asing dan 

bakteri di dalam makanan jajanan kue lapis. Dengan demikian dapat 

di katagorikan bahwa pemilik usaha kue bingke menyadari akan 

pentingnya kebersihan dan keamanan makanan. 
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 Seperti yang diketahui di atas, keadaan kue bingke yang 

sudah jadi dan siap di perjualkan tidak ditemukan keberadaan benda 

asing 100%. Tapi kemungkin benda asing seperti rambut bisa saja 

ada pada makanan. Hasil penelitian pengolah makanan jajanan kue 

bingke sebanyak 100% tidak memakai penutup kepala saat 

pengolahan. 

 Tahap proses pengolahan bingke yang dapat berpeluang 

mengalami cemaran fisik seperti pecahan telur, adanya rambut dalam 

makanan, dan serangga dalam keadaan penyimpanan yang tidak 

tertutup. 

 Dampak dari cemaran fisik bagi makananmerusak kualitas 

dan mutu dari makanan tersebut, dan tentu juga dapat 

membahayakan manusia jika termakan dan masuk ke dalam alat-alat 

pencernaan. 

 Pekerja beresiko mencemarkan fisik kedalam makanan 

karena dalam pengolahan pekerja tidak memakai penutup kepala saat 

mengolah makanan, serta dalam penyimpanan makanan tidak dalam 

keadaan tertutup. 

Pada proses pemecahan telur pekerja dapat memperhatikan 

apakah ada pecahan telur yang ikut masuk kedalam adonan dan 

rambut sebelum adonan di oven (dimasak).  

b. Kimia 
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  Hasil pengolahan data, di dapatkan hasil akhir dari 

pengolahan makanan jajanan kue bingke tidak di temukan zat 

pewarna berbahaya  pada makanan. Warna hasil kue yang di dapat 

merupakan warna asli dari bahan pangan yaitu warna hijau untuk 

hasil bingke pandan dan kacang hijau, sedangkan warna kuning yang 

didapat dari olah pisang dan kentang. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Daminik 

(2012), yang menerangkan bahwa tidak ditemukannya bahan kimia 

pada makanan atau bahan pengawet. 

Potensi cemaran kimia yang harus diwaspadai saja terjadi di 

tambahkan zat pewarna makananpewarna Rhodamin B yang biasa 

sering di gunakan pada makanan. 

Untuk tidak terjadinya cemaran kimia perlu adanya 

pengawasan dari pihak pengelola dan pemahaman mengenai 

bahan-bahan yang berbahaya yang digunakan pada makanan 

sebelum memulai proses pembuatan kue bingke. Dengan demikian 

dapat dinimalisir terjadinya cemaran kima pada makanan. 

c.Bilogi 

Hasil uji laboratorium diketahui angka kuman pada makanan 

dari 5 sampel yang dilakukan 4x10
3 

untuk sampel yang pertama 

kemudian, 8x10
3
, kemudian yang ke tiga 3x10

3
, kemudian yang ke 
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empat 5x10
3
, dan yang ke lima 8x10

3
 rata-rata tidak melebihi batas 

maksimum yang telah ditetapkan 1x10
4
. 

Penelitian ini tida ksejalan yang dilakukan oleh Pamela (2014) 

yang diketahui angka kuman pada makanan jajanan kue lapis 100% 

padakue lapis. 

Cemaran biologis harus di waspadai karena tidak dapat dilihat 

langsung/di amati dengan kasat mata, yang perlu dilakukan yaitu 

dengan cara menimalisir terjadinya cemaran kuman pada saat 

mengolah makanan. 

Cemaran biologis dapat terjadi bila saat mengolah makanan 

tidak mencuci tangan dan juga mengolah makanan dalam keadaan 

luka. Karena tangan dan luka merupakan sumber bakteri yang paling 

banyak kuman karena tangan banyak melakukan kontak dengan 

berbagai benda. 

Sebelum mengolah makanan pekerja harus mencuci tangan 

terlebih dahulu, kemudian pekerja dalam keadaan sehat yaitu jangan 

sampai ada bagian badan yang terluka khususnya bagian tangan. 
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V.2.2 Higiene Penjamah Makanan 

 a. Kesehatan Karyawan 

 Hasil pengolahan data, di dapat bahwa sebagian besar 

pembuatan makanan jajanan kue bingke mempunyai kondisi 

kesehatan yang baik sekitar (100%). 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh fitriana 

(2013) yang menerangkan pekerja saat mengolah makanan sangat 

sehat yaitu 100% 

  Bila karyawan yang sakit tetap mengolah makanan akan beresiko 

terjadinya kontaminasi pada makanan sehingga menyebabkan 

makanan menjadi tidak sehat. 

 Semua pekerja harus dalam keadaan sehat, karena kesehatan 

dan hiegine karyawan yang baik dapat menjamin keamanan 

makanan.  

 Pekerja yang menampak-kan tanda-tanda seperti demam, 

bersin, batuk, muntah, diare atau luka tidak diperkenankan 

menyentuh makanan. oleh sebab itu harus dipulangkan. 

 

b. Menutup Luka  

Dari hasil observasi yang di dapat bahwa sebagian besar 

pembuatan makanan jajanan kue bingke 100% tidak ada bagian 
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tubuh yang terluka. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh fitriana (2013), yang menerangkan bahwa pekerja menutup luka 

pada saat bekerja sekitar 78% 

Seperti diketahui diatas, pekerja tidak ada luka saat pengolahan 

makanan yaitu 100%, walaupun sudah baik, resiko terjadinya luka 

bisa saja terjadi saat mengolah makanan. pekerja harus tetap 

menjaga kesehatan badan jangan sampai ada yang terluka saat 

mengolah makanan khususnya pada bagian tangaan. 

Bagian luka pada saat mengolah sangat besar beresiko 

terkontaminasi karena besar kecilnya luka mengandung bakteri yang 

ada pada luka. 

Diharapkan jika ada pekerja yang memiliki luka pada 

tubuhnyaharus segera ditutup. Menutup luka tersebut dengan 

pelindung yang kedap air, misalnya plaster, sarung tangan plastik 

atau karet, untuk menjamin tidak pindahnya kuman yang terdapat 

pada luka kedalam makanan. 

c. Kebersihan Tangan, Rambut, Kuku Dan Pakaian 

Dari hasil observasi yang di dapat, bahwa sebagian besar 

pembuatan makanan jajanan kue bingke dalam melakukan 

kebersihan tanagn, rambut, kuku dan pakaian sekitar (81,3%) bersih.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dharma dan Gunawan (2015) yang menyatakan bahwa kebersihan 

tangan saat mengolah makanan yaitu (71%). 

Jika kebersihan tangan, kuku, rambut dan pakaian tidak di jaga 

kebersihannya dalam pengolahan berisiko menyebabkan terjadinya 

kontaminasi terhadap makanan yang di olah. 

Untuk menghasilkan produk yang  aman dalam proses 

produksi makanan harus dikendalikan dengan benar salah satunya 

dengan cara mencuci tangan. Tangan yang kotor atau terkontaminasi 

dapat memindahkan bakteri dan virus patogen dari tubuh, faeces, 

atau sumber lain ke makanan. oleh karena itu kebersihan/pencucian 

tangan merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pekerja yang 

terlibat dalam penanganan makanan. 

Kemudian kebersihan rambut, rambut pekerja harus selalu 

dicuci secara priodik. Selama mengolah atau menyajikan makanan 

harus dijaga agar rambut tidak terjatuh kedalam makanan. meskipun 

rambut yang jatuh bukan penyebab utama kontaminasi bakteri, tetapi 

adanya rambut dalam makanan amat tidak disuakai oleh konsumen. 

Oleh karena itu pekerja yang berambut panjang harus mengikat 

rambutnya dan disarankan memakai topi atau jala rambut (hairnet) 

setiap kali tangan menyentuh, menggaruk, menyisir, atau menyikat 
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rambut harus segera dicuci sebelum digunakan lagi untuk menangani 

makanan (Purnawijayanti, 2012) 

Kemudian kebersihan kuku. Kuku pekerja harus selalu bersih, 

dipotong pendek, dan sebaiknya tidak di cat. Perhiasan dan asesoris 

misalnya, cincin, kalung, anting dan jam tangan sebaiknya dilepas, 

sebelum pekerja memasuki daerah pengolah makanan. Kulit 

dibagian bawah perhiasan sering kali menjadi tempat yang subur 

untuk tumbuh dan berkembang biak bakteri(Purnawijayanti, 2012) 

Dari prilaku berpakaian, pakaian pekerja harus keadaan bersih. 

Apabila tidak ada ketentuan khusus untuk penggunaan seragam, 

pakaian sebaiknya tidak bermotif dan berwarna terang. Hal ini 

dilakukan agar pengotoran pada pakaian mudah terlihat. Pakaian 

kerja sebaiknya dibedakan dari pakaian harian. (Purnawijayanti, 

2012) 

Untuk menjaga keamana makanan pekerja harus dalam 

keadaan bersih dengan cara menjaga kebersihan tangan, kuku, 

rambut dan pakaian sebelum mengolah makanan.  

d. Memakai Celemek Dan Penutup Kepala 

Dari hasi observasi yang di dapat sebagian besar pengolahan 

makanan jajanan kue bingke dalam pemakaian celemek dan tutup 

kepala yaitu (100%) yaitu tidak memakai celemek saat mengolah 

makanan. 
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Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

dharma dan gunawan (2015) yang menyatakan dalam hal memakai 

celemek dan penutup kepala sekitar 14% yang tidak memakai 

celemek, dan tutup kepala dalam keadaan higiene sanitasi 

pengolahan makanan. 

Seperti yang diketahui diatas, keadaan pemakaian celemek dan 

tutup kepala 100% tidak dilakuakan, hal ini tidak diterapkan 

dipekerja oleh pemilik usaha kue bingke anggerek karena tidak 

disediakan.  

Penggunaan celemek dan tutup kepala dalam mengolah 

makanan wajib dilakuan untuk menghindari hal yang bisa 

mencemari makanan. 

Pengelola makanan kue bingke seharusnya dapat menyediakan 

penutup kepala dan celemek pada mengolah makanan agar dapat 

mengurangi hal yang bisa terjadi pada makanan yaitu jatuhnya 

rambut saat mengolah makanan. 

e. Mencuci Tangan Setiap Kali Menangani Makanan 

Dari hasil observasi yang di dapat bahwa pengolahan makanan 

jajanan kue bingke dalam melakukan mencuci tangan setiap kali 

menangani makanan sangat baik yaitu (100%) hal ini disarankan 

langsung oleh pemilik usaha industri kue bingke pada setiap 

pengolahan. 
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Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakuakan 

oleh fitriana (2013) sekitar 17% yang tidak melakukan mencuci 

tangan dengan baik dan benar. 

Seperti yang diketahui diatas, bahwa pencucian tangan 

sebelum mengolah makanan sudah 100% diterapkan, meskipun 

sudah diterapkan, pencucian tangan harus dilakukan secara baik dan 

benar yaitu dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. 

Komponen mencuci tangan secara benar mencangkup 

penyabunan, penyikatan, dan pembilasan dengan air mengalir. 

Mencuci tangan dengan cara demikian berhasil menyingkirkan 

bakteri pencemar(arisman, 2009) 

Pencucian tangan, meskipun tampaknya merupakan kegiatan 

ringan dan sering disepelekan terbukti cukup efektif dalam upaya 

mencegah kontaminasi pada makanan. Pencucian tangan dengan 

sabun dan diikuti dengan pembilasan akan menghilangkan banyak 

mikroba yang terdapat pada tangan (Purnawijayanti, 2012) 

Diharuskan sehabis memegang pencetakan alat kue bingke 

pekerja harus mencuci ulang lagi tangan sebelum menjamah 

makanan, bila perlu menggunakan sarung tangan plastik khusus 

sebelum menjamah makanan. 

f. Penggunaan Alat Saat Menjamah Makanan Atau Dengan Alas 

Tangan.  
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Dari hasil observasi yang di dapat, pekerja saat menjamah 

makanan tidakmenggunakan alat atau dengan alas tangan 100%.  

Penelitian ini sejalan dengan yang di lakukan oleh Gunawan 

(2015) bahwa seluruh pekerja pengolahan makanan jajanan kue lapis 

tidak menggunakan alat atau sarung tangan saat menjamah makanan 

sekitar (7,1%) 

Jika pengolahan makanan tidak menggunakan alat atau alas 

tangan menyebabkan terjadinya kontaminasi pada makanan. 

Kemudian menggunakan alat bisa terjadi kontaminasi pada makanan 

pada alat yang digunakan ketika alat yang digunakan rusak/ berkarat. 

Peralatan produksi merupakan unsuryang sangat mendukung 

dalam kegiatan proses pengolahan pangan, karena selalu di 

pakai/digunakan dalam tahapan proses awal sampai akhir 

pengolahan.  

Peralatan produksi harus dijaga kebersihan dan kualitasnya, 

agar dapat menghasilkan kualitas produk yang baik dan sehat. Jika 

kualitas peralatan produksinya sudah mulai berkurang dan tidak 

memungkinkan untuk digunakan lagi, sebaiknya tidak digunakan 

dan diganti dengan peralatan yang baru. 

g. Tidak Sambil Merokok, Menggaruk Anggota Badan (Telinga, 

Hidung, Mulut Atau Bagian Lainnya. 
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Dari hasil observasi yang di dapat bahwa sebagian pekerja 

melakukan penggarukan atau menyentuh bagian tubuh  75,0% yang 

melakukan dan yang tidak melakukan 25 % 

Penelitian ini tidak sejalan yang dilakuakan oleh gunawan 

(2015) menyatakan bahwa pekerja dalam pengolahan tidak di 

temukan merokok, atau menggaruk-garuk anggota badan berjumlah 

14 (100%) 

Seperti yang diketahui diatas, pekerja saat mengolah makana 

jajanan kue bingke 75,0% melakukan penggarukan pada tubuh. 

Berdasarkan hal ini pekerja tidak mengetahui dan tanpa sengaja 

menggaruk anggota tubuh, padahal dengan menggaruk anggota 

tubuh dapat menyebabkan banyak dampak negtatif yang bisa 

mengacu pada kebersihan makanan. 

Kebiasaan tangan dari pengolah makanan mempunyai andil 

yang besar dalam peluang melakukan perpindahan kontaminasi dari 

manusia ke makanan. Kebiasan tangan ini di kaitkan dengan 

pergerakan-pergerakan tangan yang tidak disadari seperti, 

menggaruk kulit, menggosok hidung, dan meraba pakaian dan hal-

hal lain yang serupa. 

Diharapkan pengelola memberikan informasi terhadap para 

pekerja baik itu secara lisan contoh dengan cara penyuluhan dimana 

pengelola mengumpulkan para pekerja, dan dengan cara non lisan  
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contoh dengan menempelkan selebaran ditempat kerja tentang cara 

menjaga kebersihan terutama tidak merokok, menggaruk, makan saat 

pengolahan. 

h. Tidak batuk dan bersin di hadapan makanan 

Dari hasil observasi yang di dapat bahwa pekerja tidak batuk 

dan bersin di depan makanan sekitar 100% dari hasil yang di dapat, 

berdasarkan hal ini di mungkinkan karena pekerja mengetahui bila 

batuk atau bersin di depan makanan dapat terjadinya kontaminasi 

terhadap makanan. 

hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh gunawan 

yang mempunyai persentase 100% pekerja tidak batuk atau bersin di 

depan makanan. 

Jika dalam pengolahan  batuk atau bersin di hadapan makanan, 

makanan akan terkontaminasi dikarenakan air liur yang yang 

disebabkan batuk atau bersin keluar terkena makanan.  

Pengolahan makanan kue bingke  harus menggunakan penutup 

mulut (masker) agar saat mengolah makanan yang secara tidak 

disengaja batuk/bersin tidak menular ke makanan. 
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V.3 Keterbatasan penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan dan hambatan 

dalam penelitian yang akan disampaikan oleh peneliti : 

1. Deskriptif  

2. Sampel kecil  

3. Beberapa tempat lokasi tidak bersedia menjadi responden 
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                                                            BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

1.  Tidak ditemukan cemaran fisik seperti rambut, pecahan kulit telur dan 

serangga didalam makanan. 

2. Tidak ditemukan cemaran kimia seperti zat pewarna makanan (rhodamin 

B)  

3. Ditemukan cemaran biologi (angka kuman) pada makanan di temukan 

4x10
3
, 8x10

3
, dan 3x10

3
, 5x10

3
, 8x10

3
. 

4. Higiene penjamah  

a. Saat mengolah makanan pekerja tidak ditemukannya luka pada saat 

bekerja (100%) baik  

b. Pekerja Menjaga kebersihan tangan saat mengolah makanan (81,3%) 

baik 

c. Pekerja Saat mengolah makanan tidak menggunakan celemek dan 

tutup kepala (100%) kurang baik 

d. Pekerja mencuci tangan setiap hendak mengolah makanan(100%) baik 

e. Pekerja memakai alat atau alas tangan saat mencicipi olahan makanan 

(100%) baik 

f. Pekerja Tidak sambil merokok dan menggaruk saat mengolah 

makanan ( 25,0% ) sedangkan yang melakukan menggaruk atau 

menyentuh anggota badan (75,0%) kurang baik 

g. Pekerja tidak batuk atau bersin di hadapan pengolahan makanan atau 

dihadapan makanan yang disajijkan (100%) baik 
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V1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan 

beberapa saran untuk lebih lagi menjaga keamanan saat mengolah 

makanan jajanan kue bingke, yaitu sebagai berikut: 

V1.1.1  Bagi Pengusaha Kue Bingke 

1. menjaga kualitas pada makanan. 

2. Jangan memakai zat pewarna berbahaya pada makanan 

3. Menggunakan sarung tangan plastik yang bersih saat 

menjamah makanan. 

4. Pengolah makanan harus di liburkan diri atau segera pulang 

ketika merasa sakit 

5. Pengolah makanan harus menutup luka bila ada bagian yang 

terluka. 

6. Pengolah makanan tidak boleh memakai perhiasan seperti 

cincin dan gelang pada saat mengolah makanan dan selalu 

menjaga kebersihan kuku. Bila kuku panjang harus segera 

dipotong. 

7. Setiap pengolahan harus diwajibkan  memakai celemek  

8. Pengolah makanan harus selalu membasuh tangan setelah 

melakukan misalnya ke toilet dan menyentuh benda yang 

berpotensi mencemari makanan. 
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9. Pengolah makanan harus memperhatikan keadaan alat yang 

digunakan, apakah alat tersebut tidak rusak atau berkarat. 

10. Pengolah makanan disarankan tidak menggaruk atau 

menyentuh anggota badan pada saat mengolah makanan. 

11. Pengolah makanan disarankan tidak boleh batuk di depan 

makanan pada saat mengolah, dan bila tidak bisa dihindarkan 

pekerja harus memakai penutup mulut saat mengolah 

makanan. 

     VI.1.2 Bagi Peneliti Lainnya  

 Disarankan peneliti lainya meneliti tentang higiene 

sanitasi di pengolahan makanan jajanan kue bingke di kota 

pontianak. 

V1.3 Bagi Masyarakat 

Disarankan Jangan mengkonsumsi makanan kue bingke 

yang lebih dari tiga hari.  
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