
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik 

yang diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan baku 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,dan pembuatan 

makanan atau minuman. (UU RI No.18,2012)  

 Higiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan individu subjeknya. Untuk mencegah kontaminasi makanan dengan 

zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan diperlukan penerapan 

sanitasi makanan. (Depkes RI,2006) 

 Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan 

kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman 

dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari  makanan 

diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan, 

sampai pada saat dimana makanan dan minuman  tersebut siap untuk dikonsumsi 

kepada masyarakat atau konsumen. Sanitasi makanan ini bertujuan untuk 

menjamin keamanan dan kemurnian makanan, mencegah konsumen dari penyakit, 

mencegah penjualan makanan yang akan merugikan pembeli mengurangi 

kerusakan, atau pemborosan makanan.(Sumantri,2015) 

 Faktor fisik terkait dengan kondisi ruangan yang tidak mendukung 

pengamanan makanan seperti sirkulasi udara yang kurang baik, temperatur 
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ruangan yang panas dan lembab, dan sebagainya. Untuk menghindari kerusakan 

makanan yang disebabkan oleh faktor fisik maka perlu diperhatikan susunan dan 

kontruksi dapur serta tempat penyimpanan makanan. (Sumantri,2015)  

 Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh faktor kimia karena adanya 

zat-zat kimia yang digunakan untuk mempertahankan kesegaran bahan makanan, 

obat-obat penyemprot hama, penggunaan wadah bekas obat-obat pertanian untuk 

kemasan makanan, dan lain-lain. Sanitasi makanan yang buruk disebabkan oleh 

faktor mikrobiologi karena adanya kontminasi oleh bakteri, virus, jamur, dan 

parasit. Akibat buruknya  sanitasi makanan dapat timbul gangguan kesehatan pada 

orang yang mengonsumsi makanan tersebut. (Sumantri,2015) 

 Tempe merupakan makanan yang terbuat biji kedelai atau beberapa bahan 

lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai 

“ragi tempe”. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses 

penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna.(BSN,2012) 

 Dari hasil penelitian (Suhartono, 2008) Pengambilan data dilakukan di lokasi 

pabrik tempe yaitu di Kecamatan Sumber Jaya sebanyak 3 pengrajin, Way 

Tenong sebanyak 1 pengrajin, Balik Bukit sebanyak 7 pengrajin dan Pesisir 

Tengah sebanyak 4 pengrajin. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umumnya 

pengendalian sanitasi lingkungan di sekitar pabrik setiap skala usaha masih buruk 

dengan rata-rata capaian 28.57%. Faktor yang memperburuk kondisi sanitasi  

lingkungan di sekitar pabrik adalah ketiadaan tempat sampah tertutup, tempat 

pembuangan limbah, dan pencegahan binatang. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pada umumnya pengendalian kondisi higiene disetiap skala usaha cukup 

baik dengan rata-rata  capaian 60.95%, Sedangkan penyebab kurang baiknya 
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higiene karyawan adalah kurangnya pelatihan/pembinaan, ketiadaan pakaian 

kerja, dan penggunaan tutup kepala. Proses produksi yang dilakukan pengrajin 

tempe secara umum sudah baik.  

 Bahan pangan jarang sekali dijumpai dalam keadaan steril, sekalipun ada 

beberapa bahan pangan yang dapat membatasi pertumbuhan beberapa jenis 

mikroorganisme. Hampir semua bahan pangan dicemari oleh berbagai 

mikroorganisme terutama dari lingkungan sekitarnya seperti udara, air tanah, 

debu, kotoran, ataupun bahan organik  yang telah busuk. Walaupun demikian, 

berdasarkan pengalaman nampak bahwa hanya sebagian saja dari berbagai 

pencemar di atas yang berperan sebagai pencemar mikroba awal, yang akan 

berkembang pada bahan pangan sampai jumlah tertentu. Dengan kata lain, 

populasi mikroorganisme yang berada pada suatu bahan pangan, pada umumnya 

bersifat sangat spesifik dan tergantung pada jenis bahan pangan dan kondisi 

tertentu dari penyimpanannya.(Suardana,2009).  

 Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan di Industri Tempe UD. 

Andika Panguripan terdapa 10 orang karyawan dalam bekerja karyawan belum 

menerapkan hygiene sanitasi dalam mengolah makanan yaitu karyawan tidak 

menggunakan alat pelindung diri, alat produksi terlihat kotor, lantai tidak kedap 

air , serta tempat tinggal karyawan menjadi satu dengan bangunan industri tempe 

UD Andika Panguripan. Dengan  melihat permasalahan tersebut penulis 

berkeinginan melakukan penelitian mengenai  “Gambaran Personal Higiene Dan 

Keadaan Sanitasi Industri Tempe UD. Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, 

Kecamatan Denpasar Utara” 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan tersebut diatas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran  Personal Higiene Dan 

Keadaan Sanitasi Industri Tempe UD. Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, 

Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2019 ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui Gambaran Personal Higiene dan Keadaan Sanitasi Industri 

Tempe UD. Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui keadaan sanitasi pada industri tempe UD. Andika  

Panguripan di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. 

b. Untuk mengetahui personal higiene karyawan pada industri tempe UD. 

Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.  

c. Untuk mengetahui keadaan bangunan dan fasilitas sanitasi pada industri 

tempe UD. Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar 

Utara. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

pemilik industri pembuatan tempe bahwa pentingnya higiene dan sanitasi saat 

pembuatan tempe,  serta dapat meningkatkan informasi dan pengtahuan  
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mengenai higiene  sanitasi bagi pemilik industri rumah tangga pembuatan tempe 

UD. Andika Panguripan. 

2. Manfaat teoritis 

 Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam 

bidang kesehatan mengenai serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan personal higiene 

dan sanitasi di industri tempe UD. Andika Panguripan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


