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DESCRIPTION OF SANITATION FOOD STALLSRICE  

LAWAR IN GUWANG VILLAGE SUKAWATI  

DISTRICT GIANYAR REGENCY 

IN 2018 

Abstract 

One of the most well known traditional Balinese cuisine in foreign countries is 
lawar. This food is commonly served in households or sold widely in food stalls 

as lawar. Lawar is made of mixed of meat, with grated coconut, young 
jackfruit,young papaya, long bean,vegetables and Balinese natural spices. Besides 

consumed as tasted Balinese traditional food, this food isalso affordable in prices, 
so it makes senseif lawar becomes a favorite food among the people. Guwang 
Village with 278,5 Ha wide, geographicallybelong to high land area with50 m  to 

100 m heighabove sea level and it has tropical climate with a temperature of 32º C 
up to 36º C. The research on the sanitation of five foodar rice stalls in Guwang 

Village Sukawati District Gianyar Regency in 2018, shows that all of those five 
food stalls have qualified sanitation, but only four of them have qualified in 
facilities sanitation and one does not qualify.  

 
Keywords: sanitation, facilities, food stalls 
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GAMBARAN KEADAAN SANITASI WARUNG MAKAN  

NASI LAWAR DI DESA GUWANG KECAMATAN  

SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR  

TAHUN 2018 

Abstrak 

Salah satu masakan tradisional Bali yang dikenal luas di manca negara adalah 
lawar. Makanan ini sering dibuat di rumah tangga atau dijual secara luas di 

warung makan dengan sebutan lawar. Lawar dibuat dari campuran daging, kelapa 
parut, nangka muda, pepaya muda,kacang panjang, sayuran, dan bumbu alami 

khas Bali. Selain menjadi makanan tradisional Bali yang rasanya enak, harganya 
juga terjangkau sehingga tidak menutup kemungkinan lawar menjadi makanan 
favorit kalangan manapun.Desa Guwang dengan wilayah 278,5 Ha, secara 

geografis Desa Guwang termasuk daerah dataran dengan ketinggian 50 m sampai 
100 m dari permukaan laut dan beriklim tropis, dengan temperatur 32º C dan 

maksimum 36º C. Penelitian keadaan sanitasi lima warung makan nasi lawar di 
Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tahun 2018, menunjukkan 
hasil keadaan sanitasi lokasi bangunan lima warung makan memenuhi syarat. 

Keadaan fasilitas sanitasi empat warung makan memenuhi syarat dan satu warung 
makan tidak memenuhi syarat. 

Kata kunci : sanitasi, fasilitas, warung makan 
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RINGKASAN PENELITIAN 

GAMBARAN KEADAAN SANITASI WARUNG MAKAN  

NASI LAWAR DI DESA GUWANG KECAMATAN  

SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR  

TAHUN 2018 

Oleh : Ni Putu Novita Sari (NIM. P07133015027) 

Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan 

Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Rumah makanadalah tempat usaha 

komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat 

usahanya. Restoran adalah usaha jasa pangan bertempat di bangunan yang 

permanen dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 

penyajian dan penjulan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.  

Salah satu masakan tradisional Bali yang dikenal luas di manca negara 

adalah lawar. Makanan ini sering dibuat di rumah tangga atau dijual secara luas di 

warung makan dengan sebutan lawar. Lawar dibuat dari campuran daging, kelapa 

parut, nangka muda, pepaya muda,kacang panjang, sayuran, dan bumbu alami 

khas Bali. Selain menjadi makanan tradisional Bali yang rasanya enak, harganya 

juga terjangkau tidak menutup kemungkinan lawar menjadi makanan favorit 

kalangan manapun. Terdapatlima warung makan nasi lawar di Desa Guwang 

ternyata baru satu warung makan yang tercatat di UPT Kesmas Sukawati I.  

Tujuan penelitian: untuk mengetahui keadaan sanitasi lokasi bangunan dan 

keadaan fasilitas sanitasi warung makan nasi lawar di Desa Guwang yang meliputi 

lokasi, bangunan, pembagian ruang, lantai, dinding, ventilasi, pencahayaan, atap, 

langit- langit, pintu, air bersih, pembuangan air limbah, toilet, tempat sampah, 

tempat mencuci tangan, tempat mencuci peralatan, tempat mencuci bahan 

makanan, peralatan mencegah masuknya serangga tikus, dapur, dan ruang makan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Tempat 

penelitian di warung makan nasi lawar Desa Guwang, waktu penelitian dari bulan 

Pebruari sampai Juni 2018. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder, 

pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi. Pengolahan data 

penelitian yaitu data dikumpulkan, diolah, disajikan dalam bentuk tabel. Teknik 
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analisa data untuk mengetahui keadaan sanitasi warung makan dilakukan 

penggabungan nilai 30 komponen sanitasi lokasi bangunan dan 30 komponen 

fasilitas sanitasi, ada 60 komponen yang dinilai dengan kategori 1-30 tidak 

menuhi syarat dan 31-60 memenuhi syarat.  

 Hasil penelitian keadaan sanitasi warung makan nasi lawar di Desa 

Guwangdidapatkan keadaan sanitasi lokasi bangunan lima warung makan yaitu 

Warung A, Warung B, Warung C, Warung D, dan Warung E memenuhi syarat. 

Keadaan fasilitas sanitasi empat warung makan yaitu Warung A, Warung C, 

Warung D, Warung E memenuhi syarat, dan satu warung makan yaitu Warung B 

tidak memenuhi syarat. 

 Peneliti menyarankan kepada pemilik warung makan agar tetap menjaga 

mutu keadaan sanitasi dan memiliki peralatan mencegah masuknya serangga dan 

tikus, mengingat bahaya penyakit yang ditularkan oleh serangga dan tikus. 

Kepada petugas kesehatan puskesmas agar memperbaharui catatan tempat 

penjualan makanan di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

 

Daftar bacaan : 14 bacaan (tahun 2003 s/d tahun 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul 

“Gambaran Keadaan Sanitasi Warung Makan Nasi Lawar di Desa Guwang 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun 2018” tepat pada waktunya dan 

sebatas pengetahuan, kemampuan penulis. 

 Karya Tulis Ilmiah ini dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Menyelesaikan Pendidikan Diploma III Poltekkes DenpasarJurusan Kesehatan 

LingkunganProgram DIII Reguler.Atas terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini 

tidak terlepas dari dorongan semua pihak, dan dalam kesempatan ini penulis  ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH selaku Direktur Politeknik 

Kesehatan Denpasar. 

2. I Nyoman Sujaya, SKM.,MPH selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan 

Politeknik Kesehatan Denpasar. 

3. I Nyoman Purna,S.Pd.,M.Si selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Karya Tulis 

Ilmiah dapat terselesaikan. 

4. Nengah Notes, SKM.,M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang juga 

senantiasa memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah dapat terselesaikan. 

5. Bapak Cokorda Rai, SH selaku Perbekel Desa Guwang. 

6. Bapak I Putu Suwendra, S.Kom selaku Sekertaris Desa Guwang yang telah 

membantu menyediakan data yang penulis perlukan. 



x 
 

7. Bapak dr. I Made Udayana, S.Ked selaku Kepala UPT Kesmas Sukawati I. 

8. Ida Bagus Made Soba Manuaba selaku petugas kesehatan lingkungan UPT 

Kesmas Sukawati I yang telah membantu menyediakan data yang penulis 

perlukan. 

9. Bapak/Ibu pemilik warung makan nasi lawar di Desa Guwang Sukawati yang 

telah membantu menyediakan data yang penulis perlukan. 

10. Keluarga, teman-teman dan semua pihak yang membantu dalam 

menyelesaikan penyusunan KaryaTulis Ilmiah. 

Penulis menyadari bahwa KaryaTulis Ilmiahini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan KaryaTulis Ilmiah sehingga bermanfaat bagi kita semua. 

 

Denpasar, Juni 2018 

  

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT 

 

 Yang bertandatangan di bawah ini, saya MahasiswaProgram Studi  

DIIIJurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Denpasar Tahun Akademik 2018 

Nama   : Ni Putu Novita Sari 

NIM   : P07133015027 

Program Studi  : DIII  

Jurusan  : Kesehatan Lingkungan 

Tahun Akademik : 2018 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Karya Tulis Ilmiah yang berjudul GAMBARAN KEADAAN SANITASI 

WARUNG MAKAN NASI LAWAR DI DESA GUWANG 

KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 

adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.  

2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam karya tulis 

ilmiah ini. Maka saya bersedia menerima sanksi dan 

mempertanggungjawabkan dihadapan Tim Dosen 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagimana 

mestinya. 

        Denpasar, Juni 2018 

      

       

 

       



xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL........................................................................................ i 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. iii 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. iv 

ABSTRAK ........................................................................................................... v 

RINGKASAN PENELITIAN  ............................................................................ vii 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix 

SURAT BEBAS PLAGIAT ............................................................................... xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiv 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................     1 

A. Latar Belakang ............................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .......................................................................................... 3 

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 3 

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .........................................................................     5 

A. Pengertian Sanitasi  ....................................................................................... 5 

B. Ruang Lingkup Sanitasi  ............................................................................... 5 

C. Warung Makan .............................................................................................. 6 



xiii 
 

D. Tujuan SanitasiWarung Makan  .................................................................... 6 

E. Persyaratan Lokasi dan Bangunan  ............................................................... 7 

F. Persyaratan Fasilitas Sanitasi  ....................................................................... 8 

G. Makanan  ....................................................................................................... 11 

H. Lawar Bali  .................................................................................................... 12 

BAB III KERANGKA KONSEP .......................................................................   16 

A. Kerangka Konsep .......................................................................................... 16 

B. Variabel dan Definisi Operasional ................................................................. 17 

BAB IV METODE PENELITIAN ......................................................................   19 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................... 19 

B. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................................ 19 

C. Unit Analisis ................................................................................................... 19 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  ........................................................... 19 

E. Pengolahan dan Analisis Data ....................................................................... 20 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN...............................................................   23 

A. Hasil  ............................................................................................................ 23 

B. Pembahasan  ................................................................................................. 26 

BAB VISIMPULAN DAN SARAN ..................................................................34 

A. Simpulan ........................................................................................................ 34 

B. Saran  ............................................................................................................ 34 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 35 

LAMPIRAN......................................................................................................... 37 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                          Halaman 

1. Definisi Operasional ..................................................................................... 17 

2. Data TPM di Desa Guwang Tahun 2016  .....................................................   23 

3. Hasil Pengamatan Sanitasi Lokasi Bangunandan Fasilitas Sanitasi  ............ 24 

4. Hasil Rekapitulasi Keadaan Sanitasi Warung Makan di Desa Guwang  ...... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                 Halaman  

1. Kerangka Konsep  ...................................................................................16 

2. Peta Lokasi Penelitian ..............................................................................36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



xvi 
 

DAFTAR SINGKATAN/SIMBOL 

  

0C : Derajat Celcius 

% : Persen 

cm : Centimeter  

cm2 : Centimeter persegi 

Ha : Hektar Are 

Kesmas : Kesehatan Masyarakat 

KK : Kepala Keluarga 

kg : Kilogram 

MENKES : Menteri Kesehatan 

m : Meter 

m2 : Meter persegi 

NO : Nomor 

psi : Pounds per Squre Inchi (besaran nilai satuan tekanan) 

RI : Republik Indonesia 

SK : Surat Keputusan 

TPM : Tempat Penjualan Makanan 

UPT : Unit Pelaksana Teknis 

WC : Water Closet 

WHO : World Health Organization 

WM : Warung Makan 

 

 



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                Halaman  

1. Formulir Observasi Keadaan Sanitasi Warung Makan  ................................37 

2. Dokumentasi Penelitian ................................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang 

menit ikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan 

dan minuman dari segala bahaya yang dapat menganggu kesehatan masyarakat 

konsumen. Pengawasan sanitasi makanan perlu dilakukan mulai dari sebelum 

makanan d ip roduks i, se lama da lam proses pengo lahan, penyimpanan, 

pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk 

dikonsumsikan kepada masyarakat konsumen. Sanitasi makanan bertujuan untuk 

menjamin makanan yang disajikan aman bagi konsumen, dan mencegah 

terjadinya keracunan makanan (Prabu, 2008). 

Dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan 

Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Rumah makanadalah tempat usaha 

komersial yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat 

usahanya. Restoran adalah usaha jasa pangan bertempat di bangunan yang 

permanen dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan, 

penyajian dan penjulan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.  

Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan kasus keracunan massal yang 

terjadi di Banjar Cangi, Batuan Kaler, Sukawati, Gianyar, Bali, Rabu 

(1/11/2017).Sebanyak 125 orang warga yang mengalami keracunan makanan 

karena mengkonsumsi makanan yang sudah basi. Korban mengalami pusing dan 

mual-mual kemudian muntah-muntah (Sucipto, 2017). 

http://bali.tribunnews.com/tag/gianyar


2 
 

Kasus keracunan yang terjadi di Banjar Mudita, Sukawati, Gianyar, Sabtu 

(17/3/2017). Sebanyak 104 orang warga mengalami diare, muntah-muntah, dan 

sakit kepala secara massal setelah mengkonsumsi nasi bungkus saat Pangrupukan 

Nyepi,Jumat(16/3/2017) seusai prosesi pengarakan ogoh-ogoh. Setelah hasil 

pemeriksaan, ditemukan bakteri Escherichia Coli pada 14 sampel alat masak dan 

makanan(Gunawan, 2018). 

Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar telah menetapkan kasus keracunan makanan 

di Desa Bukian, Payangan, Gianyar, Bali, Sabtu (5/11/2017). Sebanyak 41 orang 

wargamengalami diare setelah mengkonsumsi olahan "lawar" atau salah satu 

makanan tradisional Bali yang dihidangkan saat upacara pernikahan (Putri, 2012). 

Salah satu masakan tradisional Bali yang dikenal luas di manca negara 

adalah lawar. Makanan ini sering dibuat di rumah tangga atau dijual secara luas di 

warung makan dengan sebutan lawar. Lawar dibuat daricampuran daging, kelapa 

parut, nangka muda dan pepaya muda, kacang panjang, sayuran dan bumbu 

alamikhas Bali. Selain menjadi makanan tradisional Bali yang rasanya enak, 

harganya juga terjangkau tidak menutup kemungkinan lawar menjadi makanan 

favorit kalangan manapun (Bagus, 2016). 

Warung makan nasi lawar merupakan tempat yang menyediakan menu 

nasi lawar juga komoh, serapah, sate, soto, disamping itu juga disediakan aneka 

minuman dan makanan ringan. Warung makan nasi lawar di Desa Guwang setiap 

hari sering dikunjungi masyarakat konsumen rata-rata 80-100 orang perhari. 

Warung makan tidak hanya memberi kepuasan bagi masyarakat konsumen, akan 

tetapi dapat berdampak negatif apabila sanitasi warung makan buruk 

kemungkinan terjadi resiko keracunan makanan dan penularan penyakit. 
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Terdapatlima warung makan nasi lawar di Desa Guwang ternyata baru 

satu warung makan yang tercatat di UPT Kesmas Sukawati I. Berdasarkan 

pengamatan awal yang peneliti lakukan di Warung Sukla yang terletak di Jalan 

Raya Guwang, fasilitas sanitasi warung makan tersebut belum memadai. Tidak 

terdapat sarana prasarana seperti pembuangan air limbah, toilet, tempat cuci 

tangan untuk konsumen, peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus. Untuk 

mencegah terjadinya resiko penularan penyakit dan keracunan melalui makanan 

bagi masyarakat konsumen. Berdasarkan permasalah ini, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang keadaan sanitasi warung makan nasi lawar di 

wilayah Guwang. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diambil dalam karya tulis ilmiah ini adalah “Bagaimanakah Gambaran Keadaan 

Sanitasi Warung Makan Nasi Lawar di Desa Guwang Kecamatan Sukawati 

Kabupaten Gianyar Tahun 2018 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui Gambaran Keadaan Sanitasi Warung Makan di Desa Guwang 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui keadaan sanitasi lokasi dan bangunan warung makan nasi 

lawar di Desa Guwang 

b. Untuk mengetahui keadaan fasilitas sanitasi warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan penulis 

di bidang ilmu sanitasi yang berkaitan dengan warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktismanfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukkan 

berupa informasi kepada pengelola warung makan agar terwujud sanitasi 

tempat makan yang baik di Desa Guwang, sehingga dapat menghasilkan 

makanan yang aman dikonsumsi bagi masyarakat konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Sanitasi 

Pengertian Sanitasi adalah lingkungan cara menyehatkan lingkungan hidup 

manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi adalah 

sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan 

bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan baha n-

bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang 

diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, dengan 

kata lain pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi 

menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan 

(Rocket, 2017). 

Selain itu, ada beberapa pengertian sanitasi menurut para ahli yang di 

antaranya adalah menurut Hopkins bahwa sanitasi merupakan cara pengawasan 

terhadap berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan. Tak jauh 

berbeda, Azrul Anwar mengatakan bahwa sanitasi merupakan cara pengawasan 

oleh masyarakat terhadap faktor- faktor lingkungan yang mungkin berpengaruh 

pada kesehatan masyarakat. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga 

dikatakan bahwa sanitasi adalah usaha dalam membina serta menciptakan suatu 

kondisi yang baik dalam bidang kesehatan, terutama untuk kesehatan masyarakat.  

 
B. Ruang Lingkup Sanitasi 

Ruang lingkup sanitasi meliputi beberapa hal diantaranya : 

1. Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. 

http://rocketmanajemen.com/kategori/bisnis/
http://rocketmanajemen.com/kategori/pengertian/
http://rocketmanajemen.com/kategori/bisnis/
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2. Melindungi setiap orang dari faktor- faktor lingkungan yang dapat 

menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. 

3. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular. 

4. Mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja. 

 
C. Warung Makan 

Warung makan adalah tempat usaha yang mempunyai ruang lingkup 

kegiatan menyediakan makanan dan minuman untuk umum. Salah satu upaya 

penyehatan makanan dan minuman yang dilakukan adalah pengawasan sanitasi 

warung makan. Dalam persyaratan kesehatan lokasi warung makan usaha harus 

jauh dari sumber pencemaran, bahan makanan dan minuman dalam kondisi baik 

dan tempat penyimpanan bahan minuman harus selalu dalam keadaan bersih serta 

bebas dari serangga dan tikus (Putri, 2012) 

 

D. Tujuan Sanitasi Warung Makan 

Adapun tujuan dari sanitasi warung makan adalah : 

1. Agar makanan dan minuman yang dihasilkan restoran dan rumah makan 

dalam keadaan bersih dan aman dikonsumsi 

2. Mencegah terjadinya gangguan penyakit dan keracunan yang ditimbulkan 

atau disebabkan oleh pengotoran makanan dan minuman selama proses 

pengolahan dan penyajian 

3. Meningkatkan higiene perseorangan penjamah makanan dan perilaku sehat 

penjamah makanan 
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E. Persyaratan Lokasi dan Bangunan 

Persyaratan kesehatan warung makan dalam tulisan ini mengacu pada 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 (Kesmas, 2015). Tentang Persyaratan Higiene 

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Termasuk dalam persyaratan lokasi dan 

bangunan warung makan antara lain  : 

1. Lokasi. Warung makan terletak pada lokasi yang terhindar dari pencemaran 

yang diakibatkan oleh debu, asap, serangga dan tikus. Tidak berdekatan 

dengan sumber pencemar antara lain tempat pembuangan sampah umum, WC 

umum dan pengolahan limbah yang dapat diduga mencemari hasil produksi 

makanan. 

2. Konstruksi bangunan. Bangunan dan rancang bangun harus dibuat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terpisah dengan tempat 

tinggal. Pembangunan ruang minimal terdiri dari dapur, gudang, ruang 

makan, toilet, ruang karyawan dan ruang administrasi. Setiap ruangan 

mempunyai batas dinding serta ruangan satu dan lainnya dihubungkan dengan 

pintu. Ruangan harus ditata sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan 

arus tamu, arus karyawan, arus bahan makanan dan makanan jadi, serta 

barang-barang lainnya yang dapat mencemari terhadap makanan. 

a. Lantai. Lantai dibuat kedap air, rata, tidak licin dan mudah dibersihkan. 

Pertemuan lantai dengan dinding tidak boleh membuat sudut mati. 

b. Dinding. Permukaan dinding sebelah dalam harus rata, mudah dibersihkan. 

Konstruksi dinding tidak boleh dibuat rangkap, permukaan dinding yang 

terkena percikan harus dibuat kedap air atau dilapisi dengan bahan kedap air 
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dan mudah dibersihkan seperti porselin dan sejenisnya setinggi dua meter dari 

lantai. 

c. Ventilasi. Ventilasi alam harus cukup menjamin peredaran udara dengan baik, 

dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau dan debu dalam ruangan. Ventilasi 

buatan diperlukan bila ventilasi alam tidak dapat memenuhi persyaratan. 

d. Pencahayaan. Intesnsitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk 

melakukan pekerjaan pengolahan makanan secara efektif dan kegiatan 

pembersihan ruang. Disetiap ruang kerja seperti gudang, dapur, tempat cuci 

peralatan dan tempat pencuci tangan, intensitas pencahayaan sedikitnya 10 

foot candle. Pencahayaan/penerangan harus tidak menyilaukan dan tersebar 

merata sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan bayangan yang nyata. 

e. Atap. Tidak bocor, cukup landai dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga 

lainnya. 

f. Langit- langit. Permukaan rata, bewarna terang serta mudah dibersihkan. 

Tidak terdapat lubang- lubang, tinggi langit- langit dari lantai sekurang-

kurangnya 2,4 meter. 

g. Pintu. Pintu dibuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan, dapat 

ditutup dengan baik dan membuka ke arah luar. Setiap bagian bawah pintu 

setinggi 36 cm dilapisi logam, jarak antara pintu dan lantai tidak lebih dari 1 

cm. 

 

F. Persyaratan Fasilitas Sanitasi  

Persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran dalam tulisan ini 

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No mor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 Fasilitas sanitasi adalah seluruh sarana prasarana 
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yang menunjang sanitasi rumah makan (Kaltimprov, 2016). Persyaratan sanitasi 

warung makan antara lain : 

1. Air bersih harus sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia yang berlaku. Jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan 

dan tersedia pada setiap tempat kegiatan. 

2. Pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran 

terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, misalnya 

memakai saluran tertutup, septik tank dan riol. Saluran air limbah dari dapur 

harus dilengkapi perangkap lemak. 

3. Toilet. Toilet tidak berhubungan langsung dengan dapur, ruang persiapan 

makanan, ruang tamu dan gudang makanan. Toilet untuk wanita terpisah 

dengan toilet untuk pria, begitu juga toilet pengunjung terpisah dengan toilet 

untuk tenaga kerja. Toilet dibersihkan dengan deterjen dan alat pengering 

seperti kain pel, tersedia cermin, tempat sampah, tempat abu rokok dan sabun. 

Lantai dibuat kedap air, tidak licin mudah dibersihkan. Air limbah 

dibuangkan ke septik tank, riol atau lubang peresapan yang tidak mencemari 

air tanah. Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air. Tersedia tempat 

cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran 

pembuangan. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam 

keadaan cukup dan peturasan harus dilengkapi dengan air yang mengalir. 

4. Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan air 

penggelontoran yang cukup serta sapu tangan kertas (tissue). Jumlah toilet 

untuk pengunjung dan tenaga kerja. 

http://toko-alkes.com/
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5. Tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah 

berkarat, mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa-

sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk. Jumlah dan 

volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan 

pada setiap tempat kegiatan. 

6. Disediakan juga tempat pengumpul sampah sementara yang terlindung dari 

serangga dan hewan lain dan terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh 

kendaraan pengangkut sampah. 

7. Tempat mencuci tangan. Jumlah tempat cuci tangan untuk tamu disesuaikan 

dengan kapasitas tempat duduk dengan satu tempat cuci tangan untuk 1 - 60 

orang. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering. 

Apabila tidak tersedia fasilitas cuci tangan dapat disediakan : sapu tangan 

kertas yang mengandung alkohol, lap basah dengan dan air hangat. Tersedia 

tempat cuci tangan khusus untuk karyawan dilengkapi dengan sabun dan alat 

pengering, yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya karyawan yaitu 

satu tempat mencuci tangan untuk 1 - 10 orang karyawan, penambahan satu 

buah tempat mencuci tangan untuk setiap penambahan kurang lebih 10 orang. 

Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai 

oleh tamu atau karyawan. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang 

mengalir, bak penampungan yang permukaannya halus, mudah dibersihkan 

dan limbahnnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup. 

8. Tempat mencuci peralatan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat 

dan mudah dibersihkan. Air untuk keperluan pencucian dilengkapi dengan air 

panas dengan suhu 400C 800C dan air dingin yang bertekanan 15 psi 
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(1,2kg/cm2). Tempat pencucian peralatan dihubungkan dengan saluran 

pembuangan air limbah. Bak pencucian sedikitnya terdiri dari tiga bilik/bak 

pencuci yaitu untuk mengguyur, menyabun, dan membilas. 

9. Tempat mencuci bahan makanan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak 

berkarat dan mudah dibersihkan, bahan makanan dicuci dengan air mengalir 

atau air yang mengandung larutan kalium permangat 0,02%. Tempat 

pencucian dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah. 

10. Peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus tempat penyimpanan air 

bersih harus tertutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga 

termasuk juga nyamuk Aedes aegypti serta Aedes albopictus. Setiap lubang 

pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah masuknya serangga 

(kawat kasa berukuran 32 mata per inchi) dan tikus (teralis dengan jarak 2 

cm). Setiap persilangan pipa dan dinding harus rapat sehingga tidak dapat 

dimasuki serangga. 

11. Dapur. Luas dapur 40% dari ruang makan. Permukaan langit – langit rata, 

warna terang dan mudah dibersihkan. Dapur bersih bebas dari serangga, tikus, 

dan biantang pengganggu. Dilengkapi dengan penyimpanan makanan (kulkas, 

freezer, termos panas), cerobong asap, saluran pengumpul lemak. 

12. Ruang makan. Meja, kursi, taplak dalam keadaan bersih. Lantai, dinding, 

langit – langit harus selalu bersih warna terang. Dilengkapi fasilitas mencuci 

tangan yang memadai. 

 

G. Makanan 

Menurut WHO makanan adalah semua substansi yang diperlukan tubuh, 

kecuali air dan obat-obatan dan substansi yang dipergunakan untuk pengobatan. 
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Menurut Departemen Kesehatan makanan dan minuman adalah semua bahan, 

baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan manusia 

kecuali air dan obat-obatan. Makanan yang kita makan bukan saja harus 

memenuhi gizi dan mempunyai bentuk yang menarik, akan tetapi juga harus aman 

dalam arti tidak mengandung mikroorganisme dan bahan-bahan kimia yang dapat 

menyebabkan penyakit (H.Anwar, 2010). 

Dalam pencegahan timbulnya penyakit pada manusia dengan pengendalian 

faktor- faktor disekitar lingkungan manusia merupakan tanggung jawab setiap 

orang. Kesadaran masyarakat dalam hal ini masih rendah, misalnya ada kejadian 

penyakit disebabkan oleh makanan yang timbul dari suatu keluarga itu sendiri. 

Akan tetapi bila suatu makanan itu diperjualbelikan secara meluas maka 

dampaknya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya usaha 

sanitasi makanan agar keadaan lingkungan menjadi sehat sehingga makanan 

terhindarkan dari pencemaran yang mengakibatkan kesakitan pada 

manusia(H.Anwar, 2010). 

 

H. Lawar Bali 

Lawar merupakan makanan tradisional Bali yang digunakan untuk banten, 

sajian, juga telah dijual secara luas di warung makan dengan merek lawar Bali. 

Lawar Bali yang sudah sangat terkenal di daerah Bali bahkan ke mancanegara, 

banyak para wisatawan yang berkunjung ke Bali dan hanya untuk wisata kuliner 

lawar Bali.  

Lawar adalah masakan yang dibuat dari campuran daging, kelapa parut, 

nangka muda, pepaya muda,kacang panjang, sayuran, dan bumbu alami khas Bali. 

Kadang-kadang di beberapa jenis lawar diberikan unsur yang dapat menambah 
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rasa yaitu darah dari daging itu sendiri. Darah tersebut dicampurkan dengan 

bumbu-bumbu tertentu sehingga menambah cita rasa lawar tersebut. Lawar tanpa 

bahan pengawet hanya bertahan setengah hari, bisa dikatakan lawar merupakan 

makanan yang tidak dapat bertahan lama apalagi kondisi terbuka rasa dan kualitas 

lawar akan berubah seketika. Selain menjadi makanan tradisional Bali yang 

rasanya enak, harganya juga terjangkau tidak menutup kemungkinan lawar 

menjadi makanan favorit kalangan manapun(Bagus, 2016). 

Lawar adalah yang terkenal dan salah satu masakan yang selalu 

dihidangkan bila ada upacara adat. Spesifiknya selalu mencampur masakan lawar 

dengan daging dan darah mentah sehingga kelihatan merah. Masakan ini 

umumnya disenangi orang-orang Bali, namun dunia modern pada masa kini dan 

mengingat juga kesehatan serta untuk tidak mengecewakan para tamu yang ingin 

pula mencicipi rasa lawar dalam kegiatan upacara adat Bali yang sering diadakan. 

Maka lawar diolah sedemikian rupa sehingga rasanya tetap enak dan tidak merah 

yaitu dengan mematangkan daging dan darah tersebut dengan air panas yang 

meluap- luap sehingga warna merah dan kuman-kuman yang ditakuti menjadi 

hilang (Surayin, 2007). 

 
1. Beberapa nama bumbu di Bali yang spesifik digunakan dalam masakan lawar 

adalah : 

a. Bumbu Kele I/Bumbu Hitam terdiri dari merica hitam, pala sedikit, cengkeh, 

kemiri, kencur, bawang putih, kulit kelapa dipanggang, dan semua bahan 

diulek halus lalu digoreng.  

b. Bumbu Kele II/Bumbu putih terdiri dari jahe, lengkuas, kemiri dan semua 

bahan diulek halus lalu digoreng.  
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c. Sambal mbe goreng terdiri dari bawang merah, bawang putih, terasi, garam, 

jeruk limau, lombok. Cara membuat (digoreng secara terpisah) : bawang 

merah, bawang putih, dan lombok diiris- iris kemudian digoreng. Terasi juga 

digoreng. 

 
2. Adapun cara untuk membuat lawar sebagai berikut : 

a. Lawar sapi 

1) Bahan : kulit sapi jantan, daging, darah, sambal mbe goreng, bumbu kele I, 

bumbu kele II, nangka muda, kelapa dipanggang (kulitnya diambil untuk 

bumbu kele I), ampas kelapa perasan santan. 

2) Cara membuat : 

a) Kulit sapi direbus lalu dikecek dengan kuku, jika kuku dapat masuk 

angkatlah. Kemudian daging dicincang halus, perbandingan 1 kg kulit 

dengan1/4daging. Darah dihancurkan dengan ampas kelapa. Daging cincang 

diseduh dengan air panas diberi jambu klutuk untuk menghilangkan rasa dan 

bau amis.  

b) Bumbukele I dan bumbu kele II diulek lalu digoreng dan sambal mbe goreng. 

c) Nangka muda direbus lalu dirajang halus. Kelapa panggang juga dirajang 

halus. Kalau semua sudah siap, masukkan kedalam satu baskom, taruh 

bumbu, garam, jeruk limau. Semua dicampur aduk jadi satu. Lawar sapi siap 

disajikan, harus segera dimakan agar tidak masam. Agar dapat bertahan 2 jam 

lawar diisi irisan daun muda jeruk limau atau merica muda/hijau. 
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b. Lawar babi 

1) Bahan : cara membuat lawar sama dengan lawar sapi, bumbu-bumbunya 

sama persis, hanya berbeda daging saja. Kalau babi kulit, daging cincang dan 

darah.  Ampas kelapa untuk memeras darah. 

2) Bumbu : Bumbu kele I, bumbu kele II, sambal mbe goreng, jeruk limau. 

3) Cara membuat sama seperti lawar sapi. 

c. Lawar ayam  

1) Bahan: Jejeroan ayam, kulit-kulit ayam, dan darah ayam. Ampas kelapa untuk 

memeras darah. 

2) Bumbu : Bumbu kele I, bumbu kele II, sambal mbe goreng, jeruk limau. 

3) Campurannya : Nangka muda, buah kacang, telur dadar, kecipir muda. 

4) Cara membuat : 

a) Nangka muda dan jejeroan dicincang halus. Darah dihancurkan pada ampas 

kelapa. Bahan ini dicampur jadi satu serta diisi bumbu-bumbu tersebut, 

kelapa panggang juga diisi yang sudah dicincang. 

b) Buah kacang dan telur dadar diiris- iris halus. Campurannya sama, demikian 

pula dengan kecipir. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep 

Pengawasan sanitasi warung makan perlu dilakukan secara rutin untuk 

menghindari terjadinya resiko bahaya bagi masyarakat konsumen. Penelitian ini 

dilakukan pada limawarung makan nasi lawar di Desa Guwang, untuk mengetahui 

keadaan sanitasi yang meliputi lokasi bangunan dan fasilitas sanitasi. 

Pengamatanmenggunakan formulir observasi sehingga didapatkan keadaan 

sanitasi dalam kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.  

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan bagan penelitian sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1 
Kerangka Konsep 

Hasil dibandingkan dengan Kepmenkes RI Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang higiene sanitasi rumah makan dan 

restoran 

Warung Makan 

Keadaan Sanitasi 

a. Lokasi dan bangunan 

b. Fasilitas sanitasi 

Tidak  

Memenuhi Syarat 

Memenuhi Syarat 
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B. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah keadaan sanitasi lokasi bangunan dan 

keadaan fasilitas sanitasi 

2. Definisi operasional  

Tabel 1 

 Definisi Operasional 
 

No Variabel Definisi Cara 

Pengamatan 

Skala 

1 2 3 4 5 

1 Warung 
makan  

Tempat yang 
menyediakan menu 

utama adalah nasi 
lawar, disamping itu 
juga menyediakan 

serapah, sate, soto, 
komoh dari daging 

ayam, babi, sapi, 
marlin, juga tersedia 
aneka minuman dan 

makanan ringan.  

Observasi 
menggunakan 

formulir 
observasi 

Nominal 
a. Tidak 

memenuhi 
syarat 

b. Memenuhi 

syarat 

2 Keadaan 
sanitasi   

 

Keadaan lokasi 
bangunan warung 

makan meliputi: 
lokasi, bangunan, 
pembagian ruang, 

lantai, dinding, 
ventilasi, 

pencahayaan, atap, 
langit- langit, dan 
pintu. 

Observasi 
menggunakan 

formulir 
observasi 

Nominal 
c. Tidak 

memenuhi 
syarat: dengan 
nilai 0 - 15 

d. Memenuhi 
syarat: dengan 

nilai 16 - 30 

3 Keadaanfa
silitas 
sanitasi 

Keadaan seluruh 
sarana yang 
menunjang sanitasi 

warung makan 
meliputi: air bersih, 

pembuangan air 
limbah, toilet, 
tempat sampah, 

tempat mencuci 
tangan, tempat 

Observasi 
menggunakan 

formulir 

observasi  

Nominal 
a. Tidak 

memenuhi 

syarat: dengan 
nilai 0-15 

b. Memenuhi 
syarat dengan 
nilai 16-30 
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mencuci peralatan, 
tempat mencuci 

bahan makanan, 
peralatan yang 

mencegah serangga 
dan tikus masuk, 
dapur, dan ruang 

makan 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek 

biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang 

terjadi dalam suatu populasi tertentu (Notoatmodjo, 2010).   Pada penelitian ini 

penulis akan melakukan observasi terhadap keadaan sanitasi warung makan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten 

Gianyar 

2. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Pebruari sampai Juni 2018 

 
C. Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian ini adalah keadaan sanitasi lima warung 

makan nasi lawar di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar  

tahun 2018. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

 Data yang didapatkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian menggunakan formulir observasi 
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b. Data sekunder 

 Data yang sudah ada diperoleh dari kajian buku, jurnal, penelitian 

sebelumnya, data tempat penjualan makanan dari UPT Kesmas Sukawati I, 

data profil Desa Guwang. 

2. Cara pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap sanitasi warung 

makan menggunakan lembar formulir observasi. 

b. Dokumentasi  

Menggunakan media foto bukti pelaporan yang dilakukan oleh penulis. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun alat dan bahan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Alat tulis  

b. Formulir observasi 

c. Kamera (untuk dokumentasi) 

 
E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu dikumpulkan, 

kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

a. Teknik pengolahan data 
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1) Editing adalah hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan yang telah 

disusun secara manual. Apabila terdapat data yang kurang lengkap dilakukan 

observasi ulang 

2) Tabulating adalah menjumlahkan seluruh skor pada setiap item sehingga 

didapatkan kategori yang diinginkan 

b. Teknik analisa data 

 Data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Analisa data 

secara deskriptif yaitumembandingkan data yang diperoleh dengan 

persyaratan sanitasi warung makan. Untuk mengkategorikan keadaan lokasi 

bangunan dan keadaan fasilitas sanitasi digunakan rumus interval, masing – 

masing skor tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi jumlah kelas. 

Terdapat dua kelas kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

syarat. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut : 

          
                             

 
 

1) Untuk mengetahui keadaan sanitasi lokasi dan bangunan warung makan, 

penelitian menggunakan lembar observasi yang terdapat 36 komponen yang 

dinilai. Untuk setiap pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan “Tidak” 

nilainya 0. Maka didapatkan :  

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0 - 15 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 16 - 30 
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2) Untuk mengetahui fasilitas sanitasi warung makan, penelitian menggunakan 

lembar observasi yang terdapat 24 komponen yang dinilai. Untuk setiap 

pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan “Tidak” nilainya 0. Maka 

didapatkan :  

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0 - 15 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 16 - 30 

3) Untuk menggambarkan keadaan sanitasi warung makan, yang meliputi 

keadaan sanitasi lokasi bangunan dan fasilitas sanitasi terdapat 60 komponen 

yang dinilai.  Untuk setiap pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan 

“Tidak” nilainya 0. Maka didapatkan : 

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0-30 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 31-60 

 

 Dari Hasil yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003  

Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1.  Gambaran umum 

Desa Guwang dengan wilayah 278,5 Ha, secara geografis Desa Guwang 

termasuk daerah dataran dengan ketinggian 50 m sampai 100 m dari permukaan 

laut dan beriklim tropis, dengan temperatur 32º C dan maksimum 36º C 

(Suwendra, 2017). Desa Guwang terletak membujur dari Timur ke Barat dengan 

batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Desa Celuk 

b. Sebelah Timur : Banjar Rangkan Desa Ketewel 

c. Sebelah Selatan : Desa Ketewel 

d. Sebelah Barat : Desa Batubulan Kangin 

Berdasarkan data TPM dari UPT Kesmas Sukawati I di Desa Guwang 

terdapat 73 Tempat Penjualan Makanan. 

Tabel 2 
 Data TPM di Desa Guwang Tahun 2016 

 

Industri 

Makanan 

Warung 

Makan 

Warung 

Kopi 

Pedagang 

Kaki 

Lima 

Pedagang 

Keliling 

Kantin Jumlah 

TPM 

4 1 50 4 10 4 73 

 

 Untuk mengetahui keadaan sanitasi warung makan di Desa Guwang Tahun 

2018 dilaksanakan penelitian keadaan sanitasi lokasi bangunan dan fasilitas 

sanitasi pada lima warung makan nasi lawar yaitu Warung Nagi, Warung Sukla, 

Warung Nono, Warung Surya, dan Warung Warni. 
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Warung makan nasi lawar di Desa Guwang didirikan pada tahun 1990-2017, 

yang terletak di jalan Raya Guwang , Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar 

dengan jumlah pengunjung 80-100 orang perhari. Warung makan merupakan 

suatu usaha mandiri yang dikelola oleh warga Guwang, bergerak di bidang jasa 

yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dengan menyediakan nasi 

lawar, komoh, serapah, sote, soto, dari daging ayam, sapi, babi dan marlin, 

disamping itu juga menyediakan aneka minuman dan makanan ringan. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan warung makan nasi lawar di Desa 

Guwang belum pernah dilakukan pemeriksaan tentang keadaan sanitasi. 

 
2.  Hasil pengamatan keadaan sanitasi lokasi bangunan dan fasilitas sanitasi 

Tabel 3 
Hasil Rekapitulasi Keadaan Sanitasi Lokasi Bangunan dan Fasilitas Sanitasi 

Warung Makan Nasi Lawar di Desa Guwang Tahun 2018 
 

N

o 

Nama Warung 

Makan Nasi 

Lawar 

Sanitasi Lokasi Bangunan Fasilitas Sanitasi 

Nilai Kategori Nilai Kategori 

1 A 24 Memenuhi 

Syarat 

19 Memenuhi 

Syarat 

2 B 23 Memenuhi 

Syarat 

12 Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

3 C 23 Memenuhi 

Syarat 

18 Memenuhi 

Syarat 

4 D 26 Memenuhi 

Syarat 

16 Memenuhi 

Syarat 

5 E 22 Memenuhi 

Syarat 

18 Memenuhi 

Syarat 
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 Pengamatan keadaan sanitasi lokasi dan bangunan lima warung makan 

nasi lawar dengan menggunakan lembar observasi ada 30 komponen yang dinilai, 

dengan kategori 1-15 tidak mmenuhi syarat dan 16-30 memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan keadaan sanitasi lokasi dan bangunan 

lima warung makan nasi lawar memenuhi syarat. 

 Pengamatan keadaan fasilitas sanitasi lima warung makan nasi lawar 

dengan menggunakan lembar observasi ada 30 komponen yang dinilai, dengan  

kategori 1-15 tidak memenuhi syarat dan 16-30 memenuhi syarat. Berdasarkan 

hasil pengamatan didapatkan keadaan fasilitas sanitasi empat warung makan nasi 

lawar memenuhi syarat dan satu tidak memenuhi syarat. 

 

3. Hasil pengamatan keadaan sanitasi lokasi bangunan dan fasilitas sanitasi 

warung makan nasi lawar di Desa Guwang 

Tabel 4 

Keadaan Sanitasi Lokasi Bangunan dan Fasilitas Sanitasi Warung Makan 
Nasi Lawar di Desa Guwang Tahun 2018 

 

                                                        Frekuensi  

Persentase 

(%) 

No. Kategori Lokasi dan 

Bangunan 

Fasilitas 

Sanitasi 

1 Tidak Memenuhi Syarat 0 1 20 

2 Memenuhi Syarat 5 4 80 

 Total 5 5 100 

 
 
 Pengamatan keadaan sanitasi lima warung makan nasi lawar dengan 

menggunakan lembar observasi ada 60 komponen yang dinilai (30 komponen 

keadaan sanitasi lokasi bangunan dan 30 komponen fasilitas sanitasi) dengan  

kategori 1-30 tidak memenuhi syarat dan 31-60 memenuhi syarat. Berdasarkan 
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hasil pengamatan didapatkan keadaan sanitasi lima warung makan nasi lawar 

kategori memenuhi syarat 5 (100%), dan hasil rata-rata rekapitulasi lima warung 

makan nasi lawar memperoleh nilai 40,2 kategori memenuhi syarat.  

 
B Pembahasan 

1.  Keadaan sanitasi lokasi dan bangunan 

 Hasil pengamatan menggunakan formulir observasi terdapat 30 

komponen, dengan kategori 1-15 tidak memenuhi syarat, 16-30 memenuhi syarat. 

Menunjukkan bahwa keadaan sanitasi lokasi dan bangunan lima warung makan 

nasi lawar di Desa Guwang dengan kategori memenuhi syarat 5 (100%). 

a. Lokasi 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukanlokasi lima warung makan nasi 

lawar di Desa Guwang memenuhi syarat, karena letaknya tidak berada pada arah 

angin dari sumber cemaran debu, asap, bau dan cemaran lainnya. 

b. Bangunan  

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bangunan lima warung makan 

nasi lawar di Desa Guwang memenuhi syarat, karena terpisah dengan tempat 

tinggal termasuk tempat tidur, bangunan kokoh, kuat, dan permanen, rapat 

serangga dan tikus.  

c. Pembagian ruang 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang pada pembagian ruang yaitu terdiri dari dapur dan ruang makan, 

ada toilet/jamban, ada gudang bahan makanan, ada gudang peralatan, ternyata 

hanya satu warung makan yang memiliki toilet/jamban dan lima warung makan 

tidak memiliki gudang bahan makanan, gudang peralatan. Berdasarkan Keputusan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 

persyaratan sanitasi lokasi dan bangunan warung makanpembagian ruang harus 

lengkapdan ditata sesuai fungsinya sehingga makanan tidak dicemari barang atau 

peralatan warung makan. 

d. Lantai 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lantai lima warung makan nasi 

lawar di Desa Guwang keadaannya bersih, kedap air, tidak licin, dan rata. 

Keadaan lantai seperti itu akan menjamin keselamatan bagi para pengunjung dan 

pemilik warung makan, selain itu akan membuat lantai enak dipandang dan tidak 

menjadi tempat berkembang biaknya lumut, bakteri kuman yang merugikan dan 

membahayakan bagi kesehatan.  

e. Dinding 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang pada dinding keadaannya kedap air, rata, bersih. Terdapat satu 

warung makan yang dindingnya kotor. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan sanitasi 

lokasi dan bangunan warung makan keadaan kedap air dan rata sehingga 

mempermudah untuk membersihkan dari percikan air dan minyak yang terjadi 

pada proses pengolahan makanan. kebersihan dinding harus dijaga agar enak 

dipandang dan menghindari dari resiko penyakit. 

f. Ventilasi 

  Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang tersedia ventilasi dan berfungsi dengan baik, menghilangkan bau 

tak enak, cukup menghilangkan rasa nyaman. Terdapat empat warung makan 
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yang tidak memiliki ventilasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan sanitasi 

lokasi dan bangunan warung makan menyatakan  bahwa ventilasi alam harus 

memenuhi syarat cukup menjamin peredaran udara dengan baik karena dapat 

dirasakan pada warung makan, penghawaan dan aliran udara yang cukup baik  

membuat rasa nyaman, tidak kepanasan, menghilangkan uap, gas, asap dan debu 

dalam ruangan. Ventilasi buatan diperlukan bila ventilasi alam tidak dapat 

memenuhi persyaratan, ventilasi sangat diperlukan agar ruangan tidak pengap, 

terkait dengan food borne disease ventilasi mempengaruhi terjadinya kontaminasi, 

karena ventilasi pada tempat  makanan harus menjamin peredaran udaran yang 

baik agar udara yang ada disekitar tidak bau dan tidak ada debu dalam ruangan. 

Dampak dari ventilasi yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya 

kontaminasi pada makanan yang ada dalam ruangan. 

g. Pencahayaan/penerangan 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pencahayaan/penerangan lima 

warung makan nasi lawar di Desa Guwang tersebar merata di setiap ruangan, 

tidak menimbulkan bayangan yang nyata, dan tidak menyilaukan. Intensitas 

pencahayaan setiap ruangan berkisar 10 foot candle, harus cukup untuk 

melakukan pekerjaan pengolahan makanan secara efektif dan pembersihan 

ruangan. 

h. Atap 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atap lima warung makan nasi 

lawar di Desa Guwangtidak bocor , cukup landai dan tidak menjadi sarang tikus 

dan serangga. 
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i. Langit- langit 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang pada langit- langit tinggi minimal 2,4 meter, tidak terdapat lubang-

lubang, rata dan bersih. Terdapat satu warung makan yang langit- langit tidak rata 

dan kotor. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan sanitasi lokasi dan bangunan warung 

makan  menyatakan  bahwa langit- langit harus permukaan yang rata, berwarna 

terang dan mudah dibersihkan, memenuhi standar agar enak dipandang dan 

memberikan kenyamanan bagi pengunjung. 

j. Pintu  

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwangkeadaan pintu rapat serangga dan tikus, menutup dengan baik dan 

membuka ke arah luar, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan. 

Terdapat  tiga warung makan pintunya tidak menutup dengan baik dan  membuka 

ke arah luar, hal ini dapat menyebabkan serangga, tikus dan vektor binatang 

lainnya masuk.  

 

2. Keadaan fasilitas sanitasi 

 Hasil pengamatan menggunakan formulir observasi terdapat 30 

komponen, dengan kategori 1-15 tidak memenuhi syarat, 16-30 memenuhi syarat. 

Menunjukkan bahwa keadaan fasilitas sanitasi lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang dengan kategori memenuhi syarat (80%) dan tidak memenuhi 

syarat 1 (20%).  
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a.  Air bersih 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang pada penyediaan air menggunakan PDAM yang memenuhi 

syarat yaitu jumlah mencukupi, terdapat keran, tidak berbau, tidak berasa dan 

tidak berwarna.  

b.  Pembuangan air limbah  

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang air limbah mengalir dengan lancar, salurannya kedap air dan 

tertutup. Pembuangan air limbah ada permasalahan  yaitu air limbah dapur 

dibuang langsung ke badan air dan tidak memiliki grease trap, warung makan 

yang  tidak terdapat grease trap akan menghambat proses peresapan yang befungsi 

untuk memisahkan lemak dengan baik. Apabila lemak dan air tidak dipisahkan 

akan menyebabkan pori-pori tanah tertutup maka tanah tidak akan bisa menyerap 

limbah dan menyebabkan air limbah tergenang beresiko mengundang vektor 

penular penyakit. 

c.  Toilet 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang, empat warung makan tidak memiliki toilet. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan fasilitas sanitasi menyatakan  bahwa 

warung makan  harus terdapat toilet yang bersih, letaknya tidak berhubungan 

langsung dengan dapur atau ruang makan, toilet pria dan wanita dipisahkan, 

tersedia air bersih yang cukup, tersedia sabun dan alat pengering. 
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d.  Tempat sampah 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang sampah diangkut tiap 24 jam. Tempat sampah tidak terbuat dari 

bahan yang kedap air dan tidak mempunyai tutup, di setiap ruang tidak disediakan 

tempat sampah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan fasilitas sanitasi menyatakan  

bahwa warung makan  harus terdapat tempat sampah dibuat dari bahan yang 

kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutupdan memiliki kantong plastic 

untuk sampah yang cepat membusuk, jumlah dan volume disesuaikan sengan 

produk sampah yang dihasilkan, tersedia di setiap ruang yang memproduksi 

sampah, sampah dibuang 24 jam dari warung makan, disediakan tempat 

pengumpul sementara yang terlindung dari vektor dan letaknya mudah dijangkau 

oleh kendaraan penganggkut sampah. 

e.  Tempat mencuci tangan 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang, tiga warung makan tidak memiliki tempat mencuci tangan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan fasilitas sanitasi menyatakan  bahwa 

warung makan  harus memiliki tempat mencuci tangan beserta air bersih yang 

mencukupi, tersedia sabun dan lap pengering, bak penampungan permukaannya 

halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran tertutup.  

f.  Tempat mencuci peralatan 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan  tempat mencuci peralatan lima 

warung makan nasi lawar di Desa Guwang tersedia air dingin dan air panas yang 
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memadai, terbuat dari bahan yang kuat, aman dan halus, tempat pencuci peralatan 

dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah. 

g.  Tempat mencuci bahan makanan 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan tempat mencuci bahan makanan 

lima warung makan nasi lawar di Desa Guwangtersedia air yang cukup, terbuat 

dari bahan yang kuat, aman dan halus, akan tetapi air pencuci yang digunakan 

tidak mengandung larutan cuci hama. Bahan  makanan harus dicuci dengan air 

yang mengandung larutan Kalium Permanganat 0,02% , apabila tidak akan 

berbahaya karena kita tidak tahu dari mana sumber bahan makanan tersebut 

kemungkinan saat proses pembelian sudah terjadi kontaminasi, maka akan 

membahayakan kesehatan konsumen. 

h.  Peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus 

 Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang tidak memililki peralatan pencegah masuknya serangga dan 

tikus. Hal ini harus sesuai dengan teori Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan fasilitas sanitasi 

menyatakan  bahwa tempat penyimpanan air bersih harus tertutup untuk 

mencegah masuknya nyamuk, serangga, dan tikus, setiap lubang bangunan harus 

dipasang kawat kassa berukuran 32 mata per inchi untuk mencegah masuknya 

serangga dan dipasang teralis dengan jarak 2 cm untuk mencegah masuknya tikus, 

setiap persilangan pipa dan dinding tertutup rapat.  

i.  Dapur 

Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang, dua warung makan kurang bersih, empat warung makan tidak 
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terdapat cungkup dan cerobong asap. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 persyaratan fasilitas 

sanitasi warung makan  menyatakan  bahwa luas dapur 40% dari ruang makan, 

permukaan langit – langit rata, warna terang dan mudah dibersihkan, dapur bersih 

bebas dari serangga, tikus, dan biantang pengganggu, dilengkapi dengan 

penyimpanan makanan (kulkas, freezer, termos panas), cerobong asap, saluran 

pengumpul lemak.  

j.  Ruang makan 

Berdasarkan  pengamatan yang dilakukan lima warung makan nasi lawar 

di Desa Guwang, perlengkapan  ruang makan  seperti meja, kursi, taplak dalam 

keadaan bersih,  lantai, dinding, langit – langit dalam keadaan, ukuran ruang 

makan cukup memadai, tidak berhubungan langsung dengan toilet dan tempat 

tinggal. Akan tetapi tidak dilengkapi dengan fasilitas mencuci tangan yang 

memadai.  

 
3.  Rekapitulasi keadaan sanitasi lima warung makan di Desa Guwang 

 Hasil pengamatan menggunakan formulir observasi dengan 60 komponen 

yang dinilai dengan kategori 1-30 tidak memenuhi syarat dan 31-60 memenuhi 

syarat. Menunjukkan bahwa keadaan sanitasi lima warung makan nasi lawar di 

Desa Guwang memperoleh nilai rata-rata 40,2 dengan kategori memenuhi syarat.  
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Keadaan sanitasi lokasi dan bangunan lima warung makan nasi lawar 

memenuhi syarat. 

2. Keadaan fasilitas sanitasi empat warung makan nasi lawar memenuhi syarat 

dan satu warung makan tidak memenuhi syarat.  

3. Keadaan sanitasi warung makan nasi lawar di Desa Guwang memenuhi 

syarat. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun saran sebagai berikut : 

1. Kepada pemilik warung makan nasi lawar di Desa Guwang 

 Diharapkan kepada pemilik warung makan agar tetap menjaga mutu 

keadaan sanitasi dan memiliki peralatan mencegah masuknya serangga dan tikus, 

mengingat bahaya penyakit yang ditularkan oleh serangga dan tikus. 

2.   Kepada petugas kesehatan puskesmas 

 Diharapkan kepada petugas kesehatan puskesmas agar memperbaharui 

catatan tempat penjualan makanan di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 
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Gambar 2 

PETA LOKASI PENELITIAN 
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Lampiran 1 

FORMULIR OBSERVASI KEADAAN SANITASI WARUNGMAKAN 

(Modifikasi KEPMENKES RI NO 1098/MENKES/SK/VII/2003) 

1. Nama Warung Makan    :  

2. Nama Pemilik Warung Makan :  

3. Alamat     :  

4. Tanggal Pemeriksaan   : 

No Variabel Komponen yang dinilai Ya Tidak 

A Lokasi dan bangunan 

1 Lokasi a. Tidak berada pada arah angin dari 

sumber pencemaran debu, asap, 

bau dan cemaran lainnya 

  

b. Tidak berada pada jarak < 100 

meter dari sumber pencemaran 

debu,  asap, bau dan cemaran 

lainnya 

  

2 Bangunan a. Terpisah dengan tempat tinggal 

termasuk tempat tidur 

  

b. Bangunan permanen   

c. Rapat serangga dan tikus   

3 Pembagian ruang a.  Terdiri dari dapur dan ruang 

makan 

  

b.  Ada toilet atau jamban   

c.  Ada gudang bahan makanan   

d.  Ada gudang peralatan   

4  Lantai a.  Bersih    

b.  Kedap air   

c.  Tidak licin   

d.  Rata   

5 Dinding a. Kedap air   

b. Rata   

c. Bersih    

6 Ventilasi a. Tersedia dan berfungsi baik   

b. Menghilangkan bau tak enak   

c. Cukup menjamin rasa nyaman   

7 Pencahayaan a. Tersebar merata di setiap ruangan   

  b. Tidak menyilaukan    

8 Atap  a. Tidak menjadi sarang tikus dan   
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serangga 

b. Tidak bocor   

c. Cukup landai   

9 Langi-langit a. Tinggi minimal 2,4 meter   

b. Rata dan bersih    

c. Tidak terdapat lubang-lubang   

10 Pintu  a. Rapat serangga dan tikus   

b. Menutup dengan baik dan 

membuka arah luar 

  

c. Terbuat dari bahan yang kuat dan  

mudah dibersihkan 

  

B Fasilitas sanitasi 

11 Air bersih a. Jumlah mencukupi   

b. Terdapat keran    

c. Tidak berbau, tidak berasa dan 

tidak berwarna 

  

12 Pembuangan air 

limbah 

a. Air limbah mengalir dengan lancar   

b. Terdapat grease trap   

c. Saluran kedap air dan tertutup   

13 Toilet a. Bersih   

b. Letaknya tidak berhubungan  

langsung dengan dapur atau ruang 

makan 

  

c. Tersedia air bersih yang cukup   

14 Tempat sampah 

 

 

a. Sampah diangkut tiap 24 jam   

b. Di setiap ruang penghasil sampah 

tersedia tempat sampah 

  

c. Dibuat dari bahan kedap air dan 

    mempunyai tutup 

  

15 Tempat mencuci 

tangan 

a. Tersedia air cuci tangan yang  

mencukupi 

  

b. Tersedia sabun dan lap/tissue   

c. Mudah dibersihkan dan limbahnya 

dialirkan ke saluran tertutup 

  

16 Tempat mencuci 

peralatan 

a. Tersedia air dingin yang cukup 

memadai 

  

b. Tersedia air panas yang cukup 

memadai 

  

c. Terbuat dari bahan yang kuat, aman  

dan halus 

  

17 Tempat mencuci a. Tersedia air pencuci yang cukup   
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bahan makanan b. Terbuat dari bahan yang kuat, 

aman, dan halus 

  

c. Air pencuci yang dipakai 

mengandung larutan cuci hama 

  

18 Peralatan 

pencegahan 

masuknya serangga 

dan tikus 

a. Setiap lubang ventilasi dipasang 

kawat kassa serangga 

  

b. Setiap lubang ventilasi dipasang 

terali tikus 

  

c. Persilangan pipa dan dinding 

tertutup rapat 

  

19 Dapur  a.  Bersih   

b. Ada fasilitas penyimpanan 

makanan (kulkas, freezer, thermos 

panas) 

  

c. Ada cungkup dan cerobong asap   

20 Ruang makan a. Perlengkapan ruang makan selalu 

bersih 

  

b. Ukuran ruang makan cukup 

memadai 

  

c. Tersedia fasilitas cuci tangan yang 

memadai 

  

Keterangan  : 

Ya  nilainya 1 

Tidak  nilainya 0 

Jumlah nilai tertinggi 60  

Jumlah nilai terendah 0 

Pembagian kelas 2 kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat 

          
                              

            
 

          
    

 
 

             

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0-30 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 31-60 
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Lampiran 2 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi keadaan sanitasi Warung Nagi 

 

 

 

 

 

 

Observasi keadaan sanitasi Warung Sukla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi keadaan Sanitasi Warung Nono 
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Observasi keadaan sanitasi Warung Surya 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi keadaan sanitasi Warung Warni 
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