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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

1. Lokasi penelitian  

a. Gambaran umum RSUD Wangaya 

RSUD Wangaya berdiri sejak tahun 1921 dengan jumlah tempat tidur 30 buah, 

15 buah untuk orang sakit bangsa Eropa dengan Cina, serta 15 tempat tidur lainnya 

untuk bumi putera dan hingga sekarang telah memiliki tempat tidur sebanyak 198 

buah. RSUD Wangaya merupakan pusat pelayanan kesehatan untuk Bali Selatan. 

Perkembangan pelayanan kesehatan di RSUD Wangaya dari tahun ke tahun 

mengalami perubahan dan perkembangan. Pada masa orde baru (1966-1998) 

pembangunan disegala sektor dilakukan termasuk pembangunan dibidang 

peningkatan Sumber Daya Manusia. Seiring berjalannya waktu, selain pelayanan 

rawat inap, rumah sakit juga melayani pelayanan rawat jalan seperti pelayanan pada 

Poliklinik Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik Saraf, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Kulit, 

Poliklinik Gigi, Poliklinik Paru, Poliklinik KB, Poliklinik Umum yang didukung oleh 

unit Radiologi, Instalansi Laboratorium Klinik, Instalansi Klinik, Instalansi Gizi, 

Instalansi Sarana Pemeliharaan Alat-Alat Rumah Sakit. Pada tahun 1981 melalui 

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 71/HOT/I/C/1981 tertanggal 31 Desember 

1981 Rumah Sakit Wangaya menjadi Rumah Sakit Umum kelas C. pada tahun 1992 

ketika terbentuknya Pemerintah Kota Denpasar, Rumah Sakit Wangaya resmi berada 

di bawah naungan Ibu Kota Propinsi bali. 
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Pada masa reformasi (1998-sekarang) kualitas dan kuantitas yang ditunjukkan 

oleh Rumah Sakit Wangaya semakin terlihat dibawah naungan Pemerintah Kota 

Denpasar. Rumah Sakit Wangaya terus melakukan peningkatan mutu melalui 

peningkatan status rumah sakit serta pembenahan-pembenahan melalui : 

1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 23 Tahun 2001 Rumah Sakit Umum 

Daerah Wangaya ditetapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana. 

2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/IV/2003 Rumah Sakit 

Umum Daerah Wangaya ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B Non 

Pendidikan. 

3) Keputusan Walikota Nomor 96 Tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah 

Wangaya ditetapkan menjadi PPK BLUD dengan status BLUD penuh 

4) Pada tahun 2002 sampai sekarang Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya secara 

kontinyu melaksanakan penilaian akreditasi rumah sakit dan penilaian ISO 

9001:2008.  

5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, mengembangkan pelayanan-

pelayanan baru, melengkapi fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit, 

melakukan renovasi ruang pelayanan dan pembangunan-pembangunan gedung 

baru.  

b. Gambaran umum Instalasi Gizi RSUD Wangaya 

Instalasi Gizi adalah wadah yang mengelola tentang pelayanan gizi di Rumah 

Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar serta bertanggung jawab kepada 

Direktur melalui wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia (SDM) secara langsung, serta meningkatkan mutu pelayanan Pedoman Gizi 

Rumah Sakit (PGRS), koordinasi staf di lingkungan Instalasi Gizi dan Instalasi lain.  

Instalasi Gizi berfungsi untuk melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi 

makanan (penyelenggaraan makanan), melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di 

instalasi rawat inap, melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di instalasi rawat jalan 

dan melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Gizi Terapan (P2GT). 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut maka Instalasi Gizi melakukan kegiatan yaitu 

sekretariat gizi, produksi dan distribusi makanan (penyelenggaraan makanan), 

pelayanan gizi di instalasi rawat inap dan instalasi rawat jalan serta Penelitian dan 

Pengembangan Gizi Terapan (P2GT). Adapun struktur organisasi Instalasi Gizi 

RSUD Wangaya Denpasar dapat dilihat pada lampiran 7.  

Instalasi Gizi RSUD Wangaya terdapat 33 orang penjamah makanan dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Penjamah Makanan Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar 

 

No.  Unit Kerja/Jabatan Pendidikan Jumlah Pekerja 

1 Ahli Gizi Penyelenggaraan 

Makanan 

D III Gizi 10 

2 Pengolah Makanan SMP, SMA, SMK 

jurusan Tata 

Boga, D I dan D 

III Tata Boga 

8 

3 Penyaji Makanan SMP, SMA, SMK 

jurusan Tata 

Boga, D I dan D 

III Tata Boga 

15 

 Total   33 
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Fasilitas ruang penyelenggaraan makanan diantaranya tempat penerimaan bahan 

makanan, tempat/ruang penyimpanan bahan makanan, tempat persiapan bahan 

makanan, tempat pengolahan dan distribusi makanan, serta tempat pencucian dan 

penyimpanan alat. Fasilitas peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan di ruang 

penyelenggaraan dapat dilihat berdasar kan alur kerja sebagai berikut : 

1) Ruang penerimaan : Timbangan 100-300 kg, rak bahan makanan beroda, kreta 

angkut, alat-alat kecil seperti pembuka botol, penusuk beras, pisau dan 

sebagianya 

2) Ruang penyimpanan bahan makanan kering da segar : timbangan 20 – 200 kg, 

rak bahan makanan, lemari es, freezer dan tempat bahan makanan dari plastik 

atau stainless steel 

3) Ruang persiapan bahan makanan : meja kerja, meja daging, mesin sayuran, 

mesin kelapa, mesin pemotong dan mesin penggiling daging, mixer, blender, 

timbangan meja, talenan, bangku kerja, penggiling bumbu, dan bak cuci 

4) Ruang pengolah makanan : ketel uap 10 250 liter, kompor, oven, penggorengan, 

mixer, blender, lemari es, meja pemanas, pemanggang sate, toaster, meja kerja, 

bak cuci, kreta dorong, rak alat, bangku, meja pembagi 

5) Ruang pencuci dan penyimpanan alat: bak cuci, rak alat, tempat sampah dan 

lemari 

 

2. Pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Terdapat 

25 pertanyaan pada kuesioner dan terdapat tiga kategori untuk mengetahui 
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pengetahuan responden yaitu pengetahuan tinggi, pengetahuan sedang dan 

pngetahuan rendah. Berikut adalah hasil pengukuran pengetahuan pada tabel 4.  

  

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Hygiene dan Sanitasi Penjamah Makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya Tahun 2018 

 

No Pengetahuan Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Tinggi   28 84,8 

2 Sedang 4 12,1 

3 Rendah  1 3,1 

 Total  33 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengetahuan penjamah makanan 

di Instalasi Gizi RSUD Wangaya 28 orang (84,8%) memiliki pengetahuan tinggi, 4 

orang (12,1%) memiliki pengetahuan sedang dan 1 orang (3,1%) memiliki 

pengetahuan rendah.  

 

3. Sikap  

Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Terdapat 28 

pernyataan pada kuesioner dan terdapat dua kategori untuk mengetahui sikap 

responden yaitu sikap setuju dan sikap tidak setuju. Berikut adalah hasil pengukuran 

sikap pada tabel 5.  

Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Sikap Hygiene dan Sanitasi Penjamah Makanan di Instalasi Gizi 

RSUD Wangaya Tahun 2018  

 

No Sikap Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Setuju  27 81,8 

2 Tidak Setuju  6 18,2 

 Total  33 100 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sikap penjamah makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya 27 orang (81,8%) dengan kategori sikap setuju dan 6 

orang (18,2%) dengan kategori sikap tidak setuju.  

 

4. Penerapan hygiene sanitasi makanan 

Pengukuran penerapan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. 

Terdapat tiga lembar observasi yang digunakan berdasarkan tugas penjamah 

makanan. Kategori untuk mengetahui penerapan responden yaitu memenuhi syarat 

dan tidak memenuhi syarat. Berikut adalah hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 

6, tabel 7, dan tabel 8 : 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Penerapan Hygiene dan Sanitasi Ahli Gizi Penyelenggaraan 

Makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Tahun 2018 

 

No Penerapan   Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi Syarat 10 100 

2 Tidak Memenuhi Syarat 0 0 

 Total  10 100 

 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Penerapan Hygiene dan Sanitasi Pengolah Makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Wangaya Tahun 2018 

 

No Penerapan Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi Syarat 7 87,5 

2 Tidak Memenuhi Syarat 1 12,5 

 Total  8 100 
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Tabel 8 

Distribusi Frekuensi Penerapan Hygiene dan Sanitasi Penyaji Makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Wangaya Tahun 2018 

 

No Penerapan Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi Syarat 15 100 

2 Tidak Memenuhi Syarat 0 0 

 Total  15 100 

 

Berdasarkan tabel 6, tabel 7, dan tabel 8 didapatkan hasil gabungan penerapan 

hygiene sanitasi penjamah makanan pada tabel 9. 

 

Tabel 9 

Distribusi Frekuensi Penerapan Hygiene dan Sanitasi Penjamah Makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Wangaya Tahun 2018 

  

No Penerapan Responden 

Frekuensi Persentase (%) 

1 Memenuhi Syarat 32 97 

2 Tidak Memenuhi Syarat 1 3,0 

 Total  33 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penerapan penjamah makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya 32 orang (97%) memenuhi syarat dan 1 orang (3%) 

tidak memenuhi syarat. 

 

5. Hubungan pengetahuan dan sikap penjamah makanan dengan penerapan 

hygiene sanitasi makanan 

a. Hubungan antara pengetahuan dengan penerapan hygiene sanitasi makanan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tabulasi silang antara 

pengetahuan dengan penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD 

Wangaya Denpasar, dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10 

Tabulasi Silang Pengetahuan dengan Penerapan Hygiene dan Sanitasi Makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar Tahun 2018 

 

No Pengetahuan 

Penerapan 

Hygiene dan Sanitasi Makanan 

 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

memenuhi 

Syarat 

Total 

P 

(Value) CC 

  (n) (%) (n) (%) (n) (%)   

1 Tinggi 28 87,5 0 0 28 84,8 ,152 ,430 

2 Sedang 3 9,4 1 100 4 12,1   

3 Rendah  1 3,1 0 0 1 3,1   

 Total  32 100 1 100 33 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penjamah makanan yang 

memenuhi syarat penerapan hygiene sanitasi makanan adalah 32 orang dengan 

proporsi responden kategori pengetahuan tinggi 28 orang (87,5%), pengetahuan 

sedang 3 orang (9,4%) dan pengetahuan rendah 1 orang (3,1%). Penjamah makanan 

yang tidak memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan adalah 1 orang dengan 

kategori pengetahuan sedang. 

Berdasarkan tabel diatas, hasil analisis menggunakan uji chi-square diperolah 

nilai ρ–value  0,152 (sig > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yaitu tidak ada 

hubungan antara pengetahaun dengan penerapan hygiene sanitasi makanan. Nilai chi-

square yang diperoleh adalah 7,477. Nilai Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,430 

yang berarti tingkat hubungan antar kedua variabel sedang.  
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b. Hubungan antara sikap dengan penerapan hygiene sanitasi makanan 

Tabel 11 

Tabulasi Silang Sikap dengan Penerapan Hygiene dan Sanitasi Makanan di Instalasi 

Gizi RSUD Wangaya Denpasar Tahun 2018 
 

No Sikap 

Penerapan 

Hygiene dan Sanitasi Makanan 

 

Memenuhi 

Syarat 

Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Total 

P 

(Value) CC 

  (n) (%) (n) (%) (n) (%)   

1 Setuju 27 84,4 0 0 27 81,8 ,182 ,351 

2 Tidak Setuju  5 15,6 1 100 6 18,2   

 Total  32 100 1 100 33 100   

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penjamah makanan yang 

memenuhi syarat penerapan hygiene sanitasi makanan adalah 32 orang dengan 

proporsi responden kategori sikap setuju adalah 27 orang (81,8%) dan kategori sikap 

tidak setuju adalah 5 orang (15,6%). Penjamah makanan yang tidak memenuhi syarat 

hygiene sanitasi makanan adalah 1 orang dengan kategori sikap tidak setuju . 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square diperolah nilai ρ–value  

0,182 (sig > 0,05)sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yaitu tidak ada hubungan 

antara sikap dengan penerapan hygiene sanitasi makanan. Nilai chi-square yang 

diperoleh adalah 4,641. Nilai Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,351 yang berarti 

tingkat hubungan antar kedua variabel sedang. 
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B. Pembahasan  

1. Pengetahuan  

Pengetahaun penjamah makanan sangat penting dalam penyelenggaraan 

makanan di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan penjamah 

makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya yang termasuk kategori pengetahuan 

tinggi adalah 28 orang (84,8%) , sedangkan kategori pengetahuan sedang adalah 4 

orang (12,1%) dan kategori pengetahuan rendah adalah 1 orang (3,1%). Hasil tersebut 

dapat dikatakan baik karena paling banyak penjamah termasuk kategori pengetahuan 

tinggi. Hal ini disebabkan sebagian besar pendidikan penjamah tamat SMA/SMK 

jurusan tata boga, D I dan D III tata boga. Selain itu tingginya pengetahuan hygiene 

sanitasi makanan ini dapat dipengaruhi oleh lama kerja penjamah makanan. 

Penambahan pengetahuan dapat diperoleh melalui kursus, pelatihan, penyegaran 

tentang sanitasi dan hygiene perorangan, karena yang diperlukan adalah keterampilan 

(Djarismawati, 2004). Pengetahuan tenaga pengolah mengenai higiene dan sanitasi 

dapat mempengaruhi penerapan higiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan 

untuk terjaminnya keamanan pangan. Higiene dan sanitasi yang tidak memadai dalam 

tahapan produksi dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya jasad renik 

pembusuk dan patogen dalam makanan (Hapsari, 2012). 

Berdasarkan hasil tersebut terdapat beberapa pertanyaan dengan skor terendah 

yaitu pertanyaan tentang pengertian hygiene. Dari 33 orang, hanya 10 orang (30%) 

menjawab dengan benar pengertian hygiene. Sedangkan untuk pertanyaan pengertian 

sanitasi, hanya 22 orang (66%) menjawab benar.  Hal ini disebabkan karena 

penjamah kurang memahami perbedaan pengertian antara hygiene dengan sanitasi. 
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Penjamah menganggap bahwa pengertian hygiene dan sanitasi adalah sama. Hal ini 

dapat mempengaruhi personal hygiene penjamah makanan, seperti yang terlihat di 

Instalasi Gizi bahwa penjamah tidak menggunakan masker, tidak menggunakan slop 

tangan pelastik sekali pakai dan sering berbicara pada saat melakukan pekerjaan. Hal 

ini akan berdampak pada kualitas makanan yang dihasilkan. Maka dari itu, sebaiknya 

penjamah makanan sering diberikan penyuluhan mengenai hygiene sanitasi makanan 

dan diberikan pelatihan hygiene sanitasi serta penjamah sebaiknya difasilitasi dengan 

sertifikat hygiene sanitasi makanan.  

Selain itu, pertanyaan tentang suhu penyimpanan telor, susu dan olahannya juga 

mendapat skor terendah. Dari 33 orang hanya 9 orang (40%) menjawab dengan 

benar. Hal ini disebabkan karena di Instalasi Gizi untuk penyimpanan telor disimpan 

pada suhu ruangan, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, penyimpanan 

telor, susu dan olahannya jika akan digunakan dalam waktu 1 minggu atau kurang 

disimpan pada suhu -5
o
C s/d 0

o
C. Hal ini akan berdampak pada kualitas bahan 

makanan yang disimpan, telor akan menjadi cepat busuk dan tidak bisa digunakan 

dalam pengolahan makanan. Bila telor akan digunakan dalam waktu 1 minggu atau 

kurang sebaiknya disimpan pada suhu yang tepat yaitu -5
o
C s/d 0

o
C maka akan 

memperlambat pertumbuhan mikroba sehingga memperlambat pembusukan.  

 

2. Sikap  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sikap penjamah makanan Instalasi Gizi di 

RSUD Wangaya Denpasar terbilang cukup baik, karena 27 orang (81,8%) dengan 
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kategori sikap setuju dan 6 orang (18,2%) dengan kategori sikap tidak setuju.  Namun 

bila ditinjau dari setiap pernyataan pada kuesioner sikap, terdapat pernyataan negatif 

yang disetujui oleh penjamah makanan pada pernyataan tersebut seperti pernyataan 

pengolah makanan diperbolehkan mengobrol saat melakukan pengolahan makanan 

dan penjamah makanan yang menderita penyakit menular diperbolehkan tetap ikut 

melakukan pengolahan makanan. Selain pernyataan negatif tersebut, terdapat 

beberapa pernyataan dengan skor terendah yaitu pernyataan mengenai pemeriksaan 

kesehatan penjamah dilakuakan setiap 1 tahun dua kali, dari 33 orang yang menjawab 

setuju 24 orang (72%). Hal ini disebabkan karena penjamah makanan di Instalasi Gizi 

dilakukan pemeriksaan setiap 1 tahun sekali saja. Selain itu, pernyataan tentang setuju 

atau tidak penjamah makanan wajib memeiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi 

makanan, dari 33 orang yang menjawab setuju adalah 24 orang (72%).  Hal ini tidak 

sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 

2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, disebutkan bahwa setiap penjamah 

makanan harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 (dua) 

kali dalam 1 (satu) tahun bekerja dan tenaga penjamah makanan yang bekerja pada 

jasaboga harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat, 

dan tidak menderita penyakit menular.  

Penjamah makanan merupakan tenaga yang berhubungan langsung mulai dari 

proses hingga makanan jadi. Penjamah makanan juga dapat menjadi faktor utama 

pembawa penyakit akibat makanan sehingga penjamah harus sehat dan bebas dari 

penyakit menular, maka dari itu penjamah makanan harus melakukan pemeriksaan 

berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun (Trianti, 2017). Sertifikat hygiene sanitasi 
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makanan didapat dengan mengikuti kursus hygiene sanitasi makanan, kursus ini dapat 

diselenggarakan oleh Pusat, KKP, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota atau Lembaga yang telah terdaftar. Kurikulum kursus hygiene 

sanitasi makanan yaitu prinsip hygiene sanitasi makanan, bahan pencemar makanan, 

penyakit bawaan makanan, pencucian dan penyimpanan peralatan serta personal 

hygiene (Permenkes, 2011). Hal ini akan menambah pengetahuan dan 

memepengaruhi sikap penjamah makanaan serta mempengaruhi personal hygiene 

penjamah makanan. Penjamah makanan sebaiknya diberikan kursus hygiene sanitasi 

makanan agar mendapatkan serifikat hygiene sanitasi makanan.  

 

3. Penerapan hygiene sanitasi makanan 

Berdasarkan hasil yang di dapat penerapan penjamah makanan di RSUD 

Wangaya 32 orang (97%) memenuhi syarat dan 1 orang (3%) tidak memenuhi syarat. 

Dari hasil yang didapat penerapan hygiene penjamah makanan terbilang baik. Namun 

bila di tinjau dari pernyataan lembar observasi hasil yang didapat sebagai berikut :  

a. Ahli Gizi penyelenggaraan makanan  

Berdasarkan hasil yang di dapat, personal hygiene Ahli Gizi penyelenggaraan 

makanan tidak mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan dan berbicara pada saat 

melakukan pekerjaan, dari 10 orang hanya 2 orang (20%) yang mencuci tangan 

sebelum kegiatan dan yang tidak berbicara pada saat melakukan pekerjaan. Ahli gizi 

tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan sarung tangan plastik sekali 

pakai. Dalam penyimpanan bahan baku makanan, untuk penyimpanan telor di Instalsi 

Gizi disimpan pada suhu ruangan. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri 
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Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi 

Jasaboga, disebutkan bahwa penjamah makanan harus mencuci tangan sebelum 

bekerja, tidak berbicara pada saat bekerja, menggunakan sarung tangan plastik sekali 

pakai dan menggunakan penutup mulut pada saat bekerja. Sedangkan unutuk 

penyimpanan telor, susu dan olahannya jika akan digunakan dalam waktu 1 minggu 

atau kurang disimpan pada suhu -5
o
C s/d 0

o
C.  

Ahli Gizi penyelenggaraan makanan bertugas memilah bahan baku makanan dan 

menyimpan bahan baku makanan. Adapun tahapannya yaitu bahan baku makanan 

diterima di jalur khusus dan dilihat kualitasnya melalui cirri-ciri fisiknya yang 

meliputi warna, bentuk, kesegaran, bau, dan lain-lain. Bahan baku makanan akan 

dipisahkan berdasarkan jenisnya, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, minuman 

kemasan, dan makanan instan seperti roti, biskuit, dan lain-lain. Pemisahan bahan 

baku makanan dipisahkan menggunakan beberapa container yang berbeda-beda 

sesuai dengan jenis bahan baku makanannya dan container bahan makanan yang telah 

diterima diberi label terlebih dahulu untuk menandakan kapan bahan makanan 

tersebut diterima. Selain itu, Ahli Gizi juga membantu pengolah makanan dalam 

mempersiapkan bahan baku yang akan diolah, seperti memotong sayur-sayuran yang 

dilakukan di ruang persiapan. Pada tahap ini, sebaiknya Ahli Gizi menggunakan 

masker, mencuci tangan dengan sabun sebelum bekerja, menggunakan sarung tangan 

plastik sekali pakai dan tidak berbicara pada tahap persiapan bahan baku makanan 

karena hal ini akan menghindari pencemaran mikroba pathogen pada bahan makanan 

yang dipersiapkan.  
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b. Pengolah makanan 

Berdasarkan hasil yang di dapat, personal hygiene tenaga pengolah makanan 

tidak mencuci tangan sebelum bekerja, berbicara pada saat melakukan pekerjaan, 

tidak menggunakan penutup mulut, dan tidak menggunakan sarung tangan pelastik 

sekali pakai. Hal ini akan berdampak pada makanan yang dihasilkan yaitu 

tercemarnya makanan oleh mikroba pathogen. Tercemarnya makanan oleh mikroba 

dapat melalui tangan penjamah yang tidak mencuci tangan sebelum bekerja dan dari 

percikan ludah pada saat berbicara. Faktor pendukung lain tercemarnya makanan 

adalah lingkungan sekitar, seperti vektor dan sampah. Adapun faktor lainnya yaitu 

suhu lingkungan dan kelembaban ruangan yang memungkinkan untuk mikroba 

tumbuh. Hal ini dapat dihindari dengan menjaga personal hygiene pengolah makanan 

dengan membiasakan mencuci tangan sebelum bekerja, menggunakan masker dan 

tidak berbicara pada saat melakukan pengolahan makanan. Selain itu pengoalah 

makanan tidak menggunakan sepatu tertutup dan kedap air. Hal ini akan berakibat 

pada keselamatan kerja pengolah makanan karena sepatu tertutup dan kedap air ini 

berfungsi untuk menghindari kecelakaan kerja seperti terjatuh akibat lantai licin dan 

terhindarnya tumpahan air pada saat mencuci peralatan.  

Fasilitas peralatan di Instalasi Gizi yang digunakan tidak sesuai fungsinya, 

seperti menggunakan gayung air untuk memindahkan makanan jadi ke wadah 

penyimpanan. Hal ini dilakukan oleh petuhgas pengolah makanan agar mempercepat 

pekerjaan karena tidak ada fasilitas peralatan untuk memindahkan makanan jadi ke 

wadah penyimpanan makanan dengan kapasitas besar. Kebiasan ini akan berdampak 

pada pencemaran mikroba pathogen makanan jadi yang disajikan. Pencemaran 
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mikroba tersebut dapat melalui bahan dari gayung air tersebut, karena fasilitas yang 

digunakan tidak sesuai peruntukannya. Terlebih lagi setelah digunakan alat tersebut 

diletakkan dilantai tempat pengolahan makanan begitu saja dan kemudian digunakan 

kembali.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 

Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga bahwa penjamah makanan harus 

mencuci tangan sebelum bekerja, tidak berbicara pada saat bekerja,menggunakan 

sepatu tertutup dan kedap air, menggunakan penutup mulut pada saat bekerja dan 

menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai serta menggunakan peralatan sesuai 

fungsinya. 

 

c. Penyaji makanan 

Penyaji makanan bertugas dalam pengangkutan makanan jadi, penyimpanan 

makanan jadi dan penyajian makanan jadi. Personal hygiene penyaji makanan ini 

berpengaruh terhadap kualitas makanan jadi yang akan disajikan kepada pasien.  

Berdasarkan hasil yang di dapat, personal hygiene  tenaga penyaji makanan tidak 

mencuci tangan sebelum bekerja, berbicara pada saat melakukan pekerjaan dan tidak 

menggunakan penutup mulut. Untuk penyimpanan makanan jadi yang disajikan 

sampai bermalam, seperti makanan yang akan disajikan untuk sarapan pasien. 

Makanan dimasak pada sehari sebelum disajikan dan sebelum disajikan pada hari 

berikutnya akan dimasak kembali kemudian disajikan untuk sarapan pasien. Hal ini 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 

Tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga bahwa penjamah makanan harus 
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mencuci tangan sebelum bekerja, tidak berbicara pada saat bekerja, menggunakan 

pentuup mulut dan untuk makanan yang disajikan tidak sampai bermalam.  

Hal yang harus dilakukan bila dilihat dari personal hygiene penyaji makanan 

yang kurang baik adalah membiasakan penyaji untuk mencuci tangan dengan sabun 

sebelum melakukan pekerjaan, menggunakan masker dan tidak berbicara pada saat 

melakukan pekerjaan. Kebiasaan ini akan menghindari tercemarnya makanan oleh 

mikroba pathogen melalui tangan dan melalui percikan ludah yang keluar pada saat 

petugas berbicara.  

Penyimpanan makanan jadi sebaiknya tidak sampai bermalam untuk 

menghindari kerusakan pada makanan. Bila makanan jadi rusak akan memungkinkan 

tercemarnya makanan oleh mikroba pathogen dan dapat memicu terjadinya foodborne  

disease. Foodborne disease adalah penyakit akibat makanan yang terkontaminasi 

oleh mikroorganisme atau racun (Herman, dkk 2015).  

 

4. Hubungan antara pengetahuan dengan penerapan hygiene sanitasi 

makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square diperolah nilai ρ–value 

0,152 (sig > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yaitu tidak ada hubungan 

antara pengetahaun dengan penerapan hygiene sanitasi makanan. Nilai chi-square 

yang diperoleh adalah 7,477. Nilai Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,430 yang 

berarti tingkat hubungan antar kedua variabel sedang.  

Nilai ρ–value 0,152 didapat dengan melihat sig pada Fisher’s Exact Test karena 

dari data yang didapat pada tabel terdapat angka 0 (nol) dapat dilihat pada lampiran 6.  
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Hal ini menunjukkan data tersebut tidak memenuhi syarat uji chi-square sehingga 

untuk melihat sig menggunakan sig pada Fisher’s Exact Test (Riyanto, Agus 2010). 

 Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian Helsa (2015) disebutkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan penerapan hygiene 

dan sanitasi makanan dengan ρ–value 1,000 (sig>0,05). Penelitian Zulpikar, dkk 

(2017) disebutkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

hygiene sanitasi makanan dan minuman pada penjamah makanan dengan ρ–value 

1,000 (sig>0,05). Penelitian Rindjani (2016) disebutkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan ρ–value 0.147 (sig>0,05) antara pengetahuan dengan 

praktek hygiene sanitasi.  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (Notoadmodjo, 2007). 

Pengetahuan penjamah makanan dapat dipengaruhi oleh lama kerja, kebiasaan 

berprilaku dan penyuluhan mengenai hygiene sanitasi.  

 

5. Hubungan antara sikap dengan penerapan hygiene sanitasi makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya Denpasar 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square diperolah nilai ρ–value 

0,182 (sig > 0,05) sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, yaitu tidak ada hubungan 

antara sikap dengan penerapan hygiene sanitasi makanan. Nilai chi-square yang 

diperoleh adalah 4,641. Nilai Coefficient Contingency (CC) yaitu 0,351 yang berarti 

tingkat hubungan antar kedua variabel sedang. 
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Nilai ρ–value 0,182 didapat dengan melihat sig pada Fisher’s Exact Test karena 

dari data yang didapat pada tabel terdapat angka 0 (nol) dapat dilihat pada lampiran 6.  

Hal ini menunjukkan data tersebut tidak memenuhi syarat uji chi-square sehingga 

untuk melihat sig menggunakan sig pada Fisher’s Exact Test (Riyanto, Agus 2010). 

 Hasil ini sejalan dengan penelitian Mulyani, R (2014) disebutkan bahwa tidak 

ada hubungan antara sikap dengan perilaku hygiene pengolah makanan ρ–value 0,562 

(sig>0,05). Sikap merupakan salah satu komponen dalam pembentukan penerapan 

hygiene sanitasi. Beberpa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap meliputi 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting dan media masa, yang 

dapat mengakibatkan respon yang tidak sama pada setiap orang.  

 

6. Kelemahan penelitian  

Penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Pada kuesioner dan 

lembar observasi tersebut tidak dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas sehingga 

kuesioner yang digunakan belum valid. Uji validitas adalah ketepatan atau 

kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. Sedangkan uji reliabilitas adalah uji 

yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran 

yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten jika pengukuran tersebut diulang.  


