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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jajanan merupakan salah satu jenis makanan yang dikenal oleh masyarakat 

terutama pada anak sekolah. Jajanan ini biasanya dijual di pinggir jalan, lingkungan 

sekolah, swalayan, dan lain-lain. Anak sekolah cenderung untuk mengonsumsi 

makanan yang dijual dilingkungan sekolah maupun kantin, sehingga kebersihan dan 

kehigienisan sangatlah ditentukan oleh pedagang. Dalam Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) “Makanan yang berada di wilayah Indonesia, baik dari 

hasil produksi sendiri maupun impor kemudian diedarkan harus sesuai dengan 

ketentuan keamanan makanan untuk mencegah gangguan kesehatan akibat cemaran 

bahan kimia maupun biologis”. Tetapi pada kenyataan di lapangan para pedagang 

kurang memperhatikan keamanan maupun kebersihan dari makanan yang dijualnya 

(Romadhon, 2016). 

Dalam ruang lingkup kesehatan lingkungan disekolah, kantin merupakan 

salah satu ruang lingkup yang paling penting untuk mengukur tingkat higiene dan 

sanitasi suatu sekolah. Kantin merupakan salah satu bentuk fasilitas umum, yang 

keberadaannya selain sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman juga 

sebagai tempat bertemunya segala macam masyarakat dalam pengertian mahasiswa 

maupun dosen yang berada di lingkungan kampus, dengan segala penyakit yang 

mungkin dideritanya (Amourisva, 2015). 
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Saat ini Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan hidup penduduk 

untuk mencapai derajat kesehatan dan lingkungan yang terbaik. Pemerintah mulai 

meningkatkan kualitas melalui pendidikan pembinaan kesehatan dan pendidikan 

pelestarian lingkungan hidup melalui warga sekolah. Sekolah sebagai sebuah institusi 

pendidikan berperan penting dalam usaha promosi kesehatan, hal ini karena sebagian 

besar anak usia sekolah menghabiskan 4-8 jam sehari berada di lingkungan sekolah 

(Rahayu, 2015). 

Hasil penelitian Rahayu, 2015 tentang sekolah sehat yang dilakukan oleh 

Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas tahun 2007 pada 640 SMP di 

Provinsi yang dimana, sebanyak 40% kantin belum memiliki. Sementara dari yang 

memiliki kantin 60% sebanyak 84,3% kantinnya belum memenuhi syarat kesehatan. 

Selain itu masih banyak kantin di temukan jajanan anak sekolah yang tidak 

memenuhi persyaratan mutu kebersihan, kesehatan, dan keamanan, sehingga dapat 

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi gizi dan kesehatan anak. Hasil 

pemantauan BPOM tahun 2011 menunjukkan ada 35,5% makanan jajanan anak 

sekolah tidak memenuhi syarat keamanan. 

Salah satu fungsi dari kantin adalah sebagai tempat memasak atau membuat 

dan selanjutnya dihidangkan kepada konsumen, maka kantin dapat menjadi tempat 

penyebaran segala penyakit  yang medianya melalui makanan dan minuman. Dengan 

demikian makanan dan minuman yang dijual dikantin berpotensi menyebabkan 

penyakit bawaan makanan bila tidak dikelola dan ditangani dengan baik. Oleh sebab 

itu, saat ini berbagai lembaga telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan 

pencegahan dan penanggulangan ketidakamanan pangan di sekolah (Rahayu, 2015). 
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Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung 

terletak di Jalan Bali Cliff Resort, Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten 

Badung. Adapun beberapa fasilitas diantaranya yaitu ruang belajar, perpustakaan, 

laboratorium IPA, laboratorium computer, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, bale 

gong, ruang kepala sekolah, aula, lapangan basket, lapangan voli, pura, parkira, 

maupun kantin sekolah.  Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

Kabupaten Badung banyak melewati proses seperti pembangunan fisik, penataan 

lingkungan, taman sekolah, serta kebersihan sekolah. Mengetahui hal tersebut 

sekolah tidak terlepas dari masalah higiene dan sanitasi khususnya di kantin tersebut. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, terdapat empat kantin di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung, yang dimana di antara 

kantin tersebut terbagi menjadi beberapa petak bangunan yang luasnya tidak sama. Di 

antara keempat kantin tersebut beberapa diantaranya dari segi bangunan dan lokasi 

penempatannya dapat merugikan bagi orang yang berbelanja dikarenakan sangat 

berdekatan dengan tempat penampungan sementara.  Sikap penjaga kantin yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri, tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah 

mengolah makanan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang yang 

mengkonsumsi makanan dikantin tersebut. Dengan melihat hal tersebut, tentunya 

pihak sekolah harus memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dijual 

dikantin agar terjaminnya kualitas dan mutu makanan yang dijual.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan melakukan observasi dan wawancara 

kepada penjaga kantin dan pihak sekolah mengenai sanitasi kantin dengan meliputi 
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kondisi bangunan dan fasilitas kantin, higiene penyajian makanan, penyimpanan 

peralatan dan makanan, dan pengukuran intensitas cahaya di kantin tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat adalah 

“Bagaimana gambaran sanitasi kantin sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018?” 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui sanitasi kantin sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kondisi bangunan dan fasilitas di kantin Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018.  

b. Untuk mengetahui higiene penyajian di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 

2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

c. Untuk mengetahui penyimpanan peralatan dan makanan di kantin Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

d. Untuk mengetahui intensitas cahaya di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 

2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Peneliti 

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam menelaah masalah – 

masalah yang terjadi di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan 

Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

b. Akademik 

Dapat digunakan sebagai bahan refisi bagi peneliti lebih lanjut mengenai 

gambaran sanitasi kantin sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penjaga Kantin 

Memberikan informasi sebagai sarana masukan kepada penjaga kantin dan 

pihak sekolah agar dapat tercipta sanitasi kantin yang baik di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

b. Bagi Siswa – Siswi dan Orang Yang Berbelanja di Sekolah 

Memberikan informasi kepada siswa – siswi dan orang yang berbelanja di 

sekolah tentang pentingnya kualitas sanitasi kantin sekolah di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 


