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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya 

orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta 

memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan 

(Kepmenkes RI, 2004). Rumah sakit berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan 

pelayanan kesehatan masyarakat dengan inti yaitu pelayanan medis. Salah satu 

pelayanan di rumah sakit adalah Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS). Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Gizi 

Rumah Sakit (PGRS), pelayanan gizi merupakan suatu upaya memperbaiki, 

meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien 

yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 

analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik 

dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. 

Pelayanan gizi di rumah sakit sebagai salah satu komponen penunjang yang 

diselenggarakan oleh instalasi gizi yang bertujuan untuk menyelenggarakan makanan 

bagi pasien. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit adalah suatu rangkaian mulai 

dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien. 

Penyelenggaraan makanan sangat bergantung dari higiene dan sanitasi agar makanan 

tersebut tidak menjadi sumber penularan penyakit bagi manusia yang mengkonsumsi 

makanan tersebut. 



2 
 

Hygiene penjamah makanan memegang peranan penting dalam kelancaran 

proses produksi karena pekerja merupakan perencana, pelaksana dan pengelola dalam 

suatu penyelenggaraan makanan serta melindungi kesehatan penderita/pasien di 

rumah sakit dari penyakit akibat kontaminasi makanan. Pada kegiatan sanitasi 

makanan di rumah sakit, kebersihan bahan makanan sangat penting diperhatikan. 

Sanitasi makanan dapat dilihat dari rangkaian kegiatan 6 (enam) prinsip hygiene dan 

sanitasi makanan yaitu pemilihan bahan baku makanan, penyimpanan bahan 

makanan, pengolahan makanan, pengangkutan makanan, penyimpanan makanan serta 

penyajian makanan (Rejeki,Sri 2015).  

Penegetahuan dan sikap penjamah makanan mengenai hygiene dan sanitasi 

makanan dapat memepengaruhi penerapan hygiene dan sanitasi dalam proses 

penyelenggaraan makanan. Hygiene dan sanitasi yang kurang baik dalam 

penyelenggaraan makanan dapat mempengaruhi kualitas makanan yang dihasilkan.  

Berdasarkan penelitian Djarismawati, dkk (2004), pengetahuan tenaga penjamah 

makanan di instalasi gizi rumah sakit  63,3% memiliki pengetahuan cukup dan 36,7% 

memiliki pengetahuan sedang tentang sanitasi pengolahan makanan. Sedangkan 

dalam perilaku hygiene sanitasi, 100% dalam pengolahan makanan penjamah kurang 

memperhatikan cara kerja yang sanitasi seperti seluruh tenaga penjamah makanan 

tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah makanan dan 66,7% 

penjamah makanan berbicara pada saat mengolah makanan.  

Berdasarkan  penelitian Ela Nurseha, dkk (2016), perilaku penjamah makanan di 

Instalasi Gizi masih kurang. Disebutkan dalam penelitian ini,  13 (100%) penjamah 

makanan tidak menggunakan alat pelindung pernapasan, suka menggaruk anggota 
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badan pada saat pengolahan, banyak berbicara, menggunakan fasilitas yang bukan 

untuk keperluannya seperti 8 (61%) penjamah makanan menggunakan sendok atau 

garpu ketika mencicipi makanan, 5 (38%) menggunakan pengaduknya langsung 

untuk mencicipi makanan, 6 (46%) penjamah makanan menggunakan penjepit 

makanan ketika kontak dengan makanan dan 7 (53%) penjamah makanan 

menggunakan tangan terbuka ketika kontak dengan makanan. Hal tersebut dapat 

menjadi penyebab kontaminasi atau cemaran bakteriologis terhadap makanan.   

Rumah Sakit Wangaya merupakan rumah sakit umum daerah yang terletak di 

Kota Denpasar. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B yang memiliki 

instalasi gizi dengan jumlah petugas penjamah makanan adalah 42 orang terdiri dari 8 

orang sebagai petugas pengolahan makanan, 15 orang sebagai petugas penyaji 

makanan dengan pendidikan terakhirnya yaitu SMP, SMA, SMK Jurusan Tata 

Hidangan, SMK Jurusan Tata Boga, D I Jurusan Tata Hidangan, D I Pariwisata 

Jurusan Tata Boga, D II Pariwisata Jurusan Tata Boga, D III Tata Boga, dan D III 

Pariwisata. Terdapat 19 orang tenaga Ahli Gizi terdiri dari ahli gizi rawat inap, ahli 

gizi rawat jalan dan ahli gizi penyelenggaraan makanan dengan pendidikan terakhir 

yaitu DIII Gizi, D IV Gizi dan S I (Teknologi Makanan).  Permasalahan yang dapat 

ditemui pada observasi awal yang dilakukan pada 26 Oktober 2017 di instalasi gizi  

yaitu petugas penjamah tidak pernah mendapatkan pelatihan hygiene sanitasi. 

Sedangkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya No. 

188.45/32/RSUDW/2016 penjamah makanan harus menerapkan hygiene dan sanitasi 

dalam penyelenggaraan makanan. Penjamah makanan tidak memiliki sertifikat 

hygiene sanitasi dan tidak memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku. Untuk 



4 
 

penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penjamah makanan hanya menggunakan 

celemek, penutup rambut dan tidak menggunakan sepatu kedap air, tidak 

menggunakan sarung tangan serta tidak mengguanakan penutup mulut. Selain itu, 

penjamah makanan yang masih sering berbicara pada saat melakukan pengolahan 

makanan.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan usap alat yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 

2015 oleh Laboratorium Niki Diagnostic Center, diambil lima sampel alat yaitu 

pisau, panci, mangkok, talenan dan plato. Dari lima sampel tersebut, talenan tidak 

memenuhi syarat. Menurut hasil pemeriksaan usap alat yang dilakukan pada tanggal 

14 Maret 2016 oleh Laboratorium Panureksa Utama, diambil lima sampel alat yaitu 

blender bumbu, piring, talenan, mangkok dan plato. Dari lima sampel tersebut, 

blender bumbu dan talenan tidak memenuhi syarat. Menurut hasil pemeriksaan usap 

alat yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2017 oleh Laboratorium Panureksa 

Utama, diambil lima sampel alat yaitu plato, blender, talenan, pisau dan sendok. Dari 

lima sampel tersebut, blender dan talenan tidak memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan 

usap alat tersebut berdasarkan Permenkes RI Nomor: 1096/Menkes/Per/VI/2011 

tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Pengolahan Makanan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dan ditemukan beberapa masalah 

yang ada, penulis melakukan penelitian hubungan pengetahuan dan sikap penjamah 

makanan dengan penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD 

Wangaya Denpasar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu 

”Apakah ada Hubungan Pengetahuan dan Sikap Penjamah Makanan dengan 

Penerapan Hygiene Sanitasi Makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap penjamah makanan dengan 

penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui pengetahuan penjamah makanan tentang hygiene sanitasi 

makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar. 

b. Untuk mengetahui sikap penjamah makanan dalam mengolah makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar. 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan penjamah makanan dengan 

penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar. 

d. Menganalisis hubungan antara sikap penjamah makanan dengan penerapan 

hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam hygiene sanitasi 

makanan dan penerapan hygiene sanitasi penjamah makanan di Instalasi Gizi. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan suatu 

pengalaman dan tambahan pengetahuan serta refrensi apabila ingin mengadakan 

penelitan lebih lanjut. 

b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bahwa penting 

kiranya untuk menjaga hygiene sanitasi makanan di Rumah Sakit. 

c. Bagi Rumah Sakit, dapat dijadikan suatu masukan khususnya pada Instalasi Gizi 

RSUD Wangaya Denpasar, untuk melakukan pelatihan kepada penjamah 

makanan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap penjamah makanan 

serta meningkatkan kualitas hygiene sanitasi makanan.  


