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BAB V  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi 

a. Sejarah Singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

Kabupaten Badung 

Seiring dengan perkembangan sekolah yang terus meningkat dari tuntutan 

jumlah siswa dan kurikulum yang harus diajarkan maka melalui Surat Keputusan 

Nomor 0886/0/1986, tanggal 22 Desember 1986 ditandatangani oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Prof. Dr. Fuad Hassan maka 

berdirilah sekolah ini secara resmi. Pada awal berdirinya sekolah ini bernama Sekolah 

Menengah Pertama 3 Kuta, perkembangannya selanjutnya dengan perubahan secara 

nasional nama Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) menjadi Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama ( SLTP ) kemudian dari SLTP kembali lagi menjadi SMP. Seiring 

dengan pemekaran wilayah Kecamatan Kuta menjadi tiga wilayah, maka pada tahun 

2004 nama Sekolah Menengah Pertama 3 Kuta menjadi Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Kuta Selatan. Mulai berdirinya, Kepala Sekolah dijabat oleh Drs. I Wayan 

Karta, SH sampai tahun 2004 kemudian beliau pindah dan digantikan oleh Drs. I 

Nyoman Sukajaya, M.M. Kemudian Bapak Drs. I Nyoman Sukajaya, M.M pada 

tahun 2007 mendapat tugas baru sebagai Pengawas Sekolah Kabupaten Badung, 

maka untuk jabatan Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan dipegang oleh Drs. I Gusti Agung Rai Sutanaya, M.Pd ( 2007-2014 ) dan 



34 

 

kepemimpinan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan saat ini 

dipegang oleh Drs. I Ketut Kisid ( 2014- sekarang ). 

Ditinjau dari segi tempat, letaknya sangat strategis karena jauh dari keramaian 

lalu lintas dan keramaian pasar. Alam perbukitan menjadi latar yang sangat asri bagi 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan ini. Dilengkapi dengan 20 ruang 

belajar, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, ruang komputer, ruang 

UNBK, sarana olahraga, ruang OSIS dan UKS, gedung serbaguna, gudang alat, 

taman baca dan 4 kantin sekolah. 

b. Identitas Sekolah  

1) Nama Resmi Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

2) SK Pendirian 

 a) Nomor SK  : 0886/0/1986 

 b) Tanggal SK  : 22 Desember 1986 

3) NIS   : 20 036 0 

4) NSS   : 20 1 2204 06 002  

5) Alamat Lengkap Sekolah 

 a) Jalan   : Bali Cliff Resort 

 b) Desa / Kelurahan  : Ungasan 

 c) Kecamatan   : Kuta Selatan  

 d) Kabupaten  : Badung 

 e) Provinsi  : Bali 

 f) Nomor Telepon : (0361) 702225 
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c. Kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten 

Badung 

Sampel kantin sekolah yang diteliti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan Kabupaten Badung terdapat 4 sampel. Adapun diantaranya yaitu kantin 

A dan kantin B berlokasi di bagian tenggara lingkungan sekolah dengan jumlah 

pedagang disetiap kantin yaitu 1 orang, kantin C dan kantin D berlokasi di bagian 

barat daya lingkungan sekolah dengan jumlah pedagang disetiap kantin yaitu 1 orang. 

2. Hasil Observasi  

a. Kondisi bangunan dan fasilitas kantin  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada ke 4 kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 08.00 – 08.30 Wita. 

Kondisi bangunan dan fasilitas di ke 4 kantin tersebut didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Kondisi bangunan dan fasilitas di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 

No Nama Kantin Jumlah Nilai Kategori Hasil 

1 A 4 Memenuhi Syarat 

2 B 3 Tidak Memenuhi Syarat 

3 C 3 Tidak Memenuhi Syarat 

4 D 4 Memenuhi Syarat 

 

Berdasarkan pada tabel 2 mengenai pemeriksaan kondisi bangunan dan 

fasilitas pada kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan 
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jumlah sebanyak 4 kantin diperoleh 2 kantin tidak termasuk memenuhi syarat  (50%) 

yaitu pada kantin B dan C, serta 2 kantin memenuhi syarat (50%) yaitu pada kantin A 

dan D. Pemeriksaan dilakukan dengan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang 

disetiap kantin. Hasil pemeriksaan kondisi bangunan dan fasilitas pada kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan jumlah rata – rata skor 

pada kantin B dan C berjumlah 3 tergolong tidak memenuhi syarat.  

Berdasarkan 6 item yang diperiksa pada kondisi bangunan dan fasilitas pada 

kantin B ada item yang kurang yaitu tidak tersedia tempat cuci peralatan makanan 

dan minuman dengan air yang mengalir, tidak tersedianya tempat cuci tangan bagi 

pengunjung kantin / warung sekolah dan tidak tersedia tempat untuk menyimpan 

makanan jadi / siap jadi yang tertutup. Pada kantin C tidak tersedia tempat cuci 

peralatan makanan dan minuman dengan air yang mengalir, tidak tersedianya tempat 

cuci tangan bagi pengunjung kantin / warung sekolah dan lokasi kantin / warung 

sekolah yang berjarak kurang dari 20 Meter dengan Tempat Penampungan Sementara 

(TPS). 

Pada kantin A dan D sudah memenuhi syarat namun masih ada 2 syarat yang 

belum terpenuhi dari kantin tersebut yaitu pada kantin A tidak tersedia tempat cuci 

peralatan makanan dan minuman dengan air yang mengalir, tidak tersedianya tempat 

cuci tangan bagi pengunjung kantin / warung sekolah. Sedangkan pada kantin D 

syarat yang belum terpenuhi yaitu tidak tersedia tempat untuk menyimpan makanan 

jadi / siap jadi yang tertutup dan lokasi kantin / warung sekolah yang berjarak kurang 

dari 20 M dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). 
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b.  Higiene penyajian kantin  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada ke 4 kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung tahun 2018. 

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 17 April 2018 pada pukul 08.00 – 08.30 Wita. 

Higiene penyajian di ke 4 kantin tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 

Higiene penyajian di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 

No Nama Kantin Jumlah Nilai Kategori Hasil 

1 A 4 Memenuhi Syarat 

2 B 3 Tidak Memenuhi Syarat 

3 C 3 Tidak Memenuhi Syarat 

4 D 4 Memenuhi Syarat 

 

Berdasarkan pada tabel 3 mengenai pemeriksaan higiene penyajian pada 

kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan jumlah sebanyak 

4 kantin diperoleh 2 kantin tidak termasuk memenuhi syarat  (50%) yaitu pada kantin 

B dan C, serta 2 kantin memenuhi syarat (50%) yaitu pada kantin A dan D. 

Pemeriksaan dilakukan dengan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang disetiap 

kantin. Hasil pemeriksaan higiene penyajian pada kantin di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan jumlah rata – rata skor pada kantin B dan C 

berjumlah 3 tergolong tidak memenuhi syarat.  

Berdasarkan 6 item yang diperiksa pada higiene penyajian kantin masih ada 

item yang kurang yaitu pada kantin B dan kantin C karena makanan jajanan yang 

dijual belum dalam keadaan tertutup dan belum bebas dari debu, lalat atau binatang 



38 

 

lainnya, tempat pengolahan / dapur / penyiapan makanan belum bersih dan belum 

memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku seperti terhindar dari debu, 

dan binatang, serta peralatan yang sudah dipakai belum dicuci dengan air yang 

mengalir / dalam 2 wadah yang berbeda dan tidak menggunakan sabun.  

Pada kantin A dan D sudah memenuhi syarat namun masih ada 2 syarat yang 

belum terpenuhi dari kantin tersebut yaitu pada kantin A karena tempat pengolahan / 

dapur / penyiapan makanan belum bersih dan belum memenuhi syarat kesehatan 

sesuai ketentuan yang berlaku seperti terhindar dari debu, dan binatang, serta masih 

menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai. Sedangkan 

pada kantin D syarat yang belum terpenuhi yaitu karena makanan jajanan yang dijual 

belum dalam keadaan tertutup dan belum bebas dari debu, lalat atau binatang lainnya, 

tempat pengolahan / dapur / penyiapan makanan belum bersih dan belum memenuhi 

syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku seperti terhindar dari debu, dan 

binatang. 

c. Penyimpanan peralatan dan makanan kantin  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada ke 4 kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung tahun 2018. 

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 18 April 2018 pada pukul 08.00 – 08.30 Wita. 

Kondisi penyimpanan peralatan dan makanan di ke 4 kantin tersebut didapatkan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4 

Penyimpanan peralatan dan makanan di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 

No Nama Kantin Jumlah Nilai Kategori Hasil 

1 A 4 Memenuhi Syarat 

2 B 4 Memenuhi Syarat 

3 C 4 Memenuhi Syarat 

4 D 4 Memenuhi Syarat 

 

Berdasarkan pada tabel 4 mengenai pemeriksaan penyimpanan peralatan dan 

makanan pada kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan 

jumlah sebanyak 4 kantin seluruhnya termasuk memenuhi syarat (100%).  

Pemeriksaan dilakukan dengan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang disetiap 

kantin. Pada seluruh kantin sudah memenuhi syarat namun masih ada 2 syarat yang 

belum terpenuhi dari kantin tersebut yaitu pada seluruh kantin tempat penyimpanan 

makanan yang dijual pada warung / kantin belum terlindung dari debu dan tempat 

penyimpanan makanan yang dijual pada warung / kantin belum terhindar dari 

serangga dan hewan lain. 

d. Intensitas cahaya kantin 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada keempat kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten tahun 2018. 

Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 19 April 2018 pada pukul 

08.45 – 09.20 Wita. Intensitas cahaya di ke 4 kantin tersebut didapatkan hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 5 

Intensitas cahaya di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

Kabupaten Badung Tahun 2018. 

 

No 
Kantin Yang 

Diukur 
Hasil Katagori Hasil Persyaratan 

1 Kantin A 51 lux Tidak memenuhi syarat 

100 lux 
2 Kantin B 35 lux Tidak memenuhi syarat 

3 Kantin C 100 lux Memenuhi syarat 

4 Kantin D 160 lux Tidak memenuhi syarat 

  

Berdasarkan pada tabel 5 mengenai pemeriksaan intensitas cahaya pada kantin 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dengan jumlah sebanyak 4 

kantin. Pemeriksaan dilakukan dengan alat lux meter disetiap kantin. Hasil 

pemeriksaan intensitas cahaya pada kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan dengan jumlah rata – rata skor yaitu kantin A mendapatkan skor 51 lux, 

kantin B mendapatkan skor 35 lux, kantin C mendapatkan skor 100 lux, kantin D 

mendapatkan skor 160 lux. Dari empat kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

2 Kuta Selatan tersebut mendapatkan hasil yaitu terdapat 3 kantin termasuk dalam 

kategori tidak memenuhi syarat (75%) dan 1 kantin termasuk dalam kategori 

memenuhi syarat (25%). 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di atas, maka hal – hal 

yang  dibahas yaitu sebagai berikut : 
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1. Bangunan dan fasilitas di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan  

Berdasarkan hasil pemeriksaan bangunan dan fasilitas di kantin Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dibandingkan dengan Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No.1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang pedoman 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, persyaratan bangunan kantin/warung 

sekolah didapatkan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang disetiap kantin, 

dimana diantaranya kantin A mendapatkan skor 4, kantin B mendapatkan skor 3, 

kantin C mendapatkan skor 3, kantin D mendapatkan skor 4. Dari empat kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan tersebut terdapat dua kantin 

termasuk tidak memenuhi syarat dan dua kantin yang memenuhi syarat. Pemeriksaan 

bangunan dan fasilitas kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

yang termasuk katagori tidak memenuhi syarat ada dua, salah satunya yaitu pada 

kantin B tidak tersedia tempat cuci peralatan makanan dan minuman dengan air yang 

mengalir, tidak tersedianya tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin / warung 

sekolah dikarenakan sulit untuk mendapatkan air karena air PDAM disekolah sering 

macet dan tidak ada dana sehingga sulit untuk membuat tempat mencuci tangan / 

wastafel, serta tidak tersedia tempat untuk penyimpanan makanan jadi / siap jadi yang 

tertutup.  

Sedangkan pada kantin C termasuk tidak memenuhi syarat karena tidak 

tersedia tempat cuci peralatan makanan dan minuman dengan air yang mengalir, tidak 

tersedianya tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin / warung sekolah, serta lokasi 

kantin / warung sekolah yang berjarak kurang dari 20 Meter dengan Tempat 
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Penampungan Sementara (TPS). Adapun dua kantin lainnya dikatakan memenuhi 

syarat karena pada kantin A tersedia tempat untuk penyimpanan bahan makanan, 

tersedia tempat untuk penyimpanan makanan jadi/siap jadi yang tertutup, tersedia 

tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum, serta lokasi kantin yang 

berjarak lebih dari 20 Meter dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

Sedangkan pada kantin D dikatakan memenuhi syarat karena tersedia tempat cuci 

peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir, tersedianya tempat cuci 

tangan bagi pengunjung kantin / warung sekolah, tersedia tempat untuk penyimpanan 

bahan makanan, serta tersedia tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum.  

Menurut Sarah Syafirah Hasil penelitiannya menunjukkan sebesar 66,7% dari 

penjamah pada 3 bulan terakhir mengalami minimal 1 jenis penyakit menular dan 

pada 2 minggu terakhir terdapat 44,4% penjamah yang mengalami minimal 1 jenis 

penyakit menular. Pada saat penelitian berlangsung, masih dijumpai penjamah sakit 

yang masih bekerja. Pekerja sakit, meskipun hanya pembawa harus diliburkan dari 

pekerjaannya serta kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan makanan. 

Kebiasaan mencuci tangan sebelum menjamah makanan dan setelah kontak dengan 

benda lain tergolong sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya 

diketahui bahwa 66,7% penjamah selalu mencuci tangan sebelum menjamah 

makanan dan 55,6% dari penjamah mencuci tangan setelah kontak dengan benda lain. 

Kebiasaan mencuci tangan memakai sabun merupakan salah satu cara pencegahan 

penyebaran berbagai jenis penyakit, misalnya ISPA, diare, pneumonia, infeksi cacing 

dan lain-lain.  
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Menurut Sarah Syafirah tahun 2012 pada penelitian ini hanya sedikit kantin 

sekolah dasar yang memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat. Masih 

ditemukannya penggunaan kardus dan kantong plastik sebagai tempat penampungan 

sampah, serta ditemukan banyak tempat sampah yang tidak memiliki tutup. Dampak 

yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya persyaratan bangunan dan fasilitas tersebut 

dapat mempengaruhi kualitas kebersihan dan manfaat dari makanan tersebut bagi 

penjamah kantin. Bagi pihak pengelola kantin diharapkan untuk selalu menjaga 

kebersihan makanan dengan menyiapkan tempat untuk penyimpanan makanan jadi 

atau siap jadi yang tertutup sehingga makanan tersebut dalam keadaan bersih dan 

bebas dari binatang vektor, dan bagi pihak sekolah diharapkan untuk menyediakan 

dan memfasilitasi kantin sekolah untuk kenyamanan bersama. 

2. Higiene penyajian di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan  

Berdasarkan hasil pemeriksaan higiene penyajian di kantin Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dibandingkan dengan Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No.1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang pedoman 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, persyaratan bangunan kantin/warung 

sekolah didapatkan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang disetiap kantin, 

dimana diantaranya kantin A mendapatkan skor 4, kantin B mendapatkan skor 3, 

kantin C mendapatkan skor 3, kantin D mendapatkan skor 4. Dari empat kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan tersebut terdapat dua kantin 

termasuk tidak memenuhi syarat dan dua kantin yang memenuhi syarat.  
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Pemeriksaan higiene penyajian di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan yang termasuk katagori tidak memenuhi syarat ada dua, yaitu pada 

kantin B dan kantin C karena makanan jajanan yang dijual belum dalam keadaan 

tertutup dan belum bebas dari debu, lalat atau binatang lainnya, tempat pengolahan / 

dapur / penyiapan makanan belum bersih dan belum memenuhi syarat kesehatan 

sesuai ketentuan yang berlaku seperti terhindar dari debu, dan binatang, peralatan 

yang sudah dipakai belum dicuci dengan air yang mengalir / dalam 2 wadah yang 

berbeda dan tidak menggunakan sabun.  

Adapun dua kantin lainnya dikatakan memenuhi syarat karena pada kantin A 

makanan jajanan yang dijual sudah dalam keadaan tertutup atau bebas dari debu, lalat 

atau binatang lainnya, peralatan yang sudah dipakai sudah dicuci dalam 2 wadah yang 

berbeda dan dengan menggunakan sabun, peralatan yang digunakan untuk mengolah 

dan menyajikan makanan jajanan sudah sesuai dengan peruntukannya, penyaji 

makanan disekolah sudah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum 

memasak dan dari toilet. Sedangkan pada kantin D dikatakan memenuhi syarat 

karena peralatan yang sudah dipakai sudah dicuci dengan air yang mengalir dengan 

menggunakan sabun, peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan 

makanan makanan jajanan sudah sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan 

kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai, penyaji makanan 

disekolah sudah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum memasak dan 

dari toilet.  

Menurut Nurmala Sari, dkk tahun 2012 didalam hasil penelitiannya yaitu 

bahan makanan yang dijual mengalami perjalanan yang panjang dan luas, kita tidak 
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mengetahui darimana sumber makanan tersebut berasal sehingga dapat 

mempengaruhi kualitasnya. Pemilihan bahan baku oleh penjamah makanan berasal 

dari pasar tradisional yang diawasi oleh pemerintah. Dalam pengadaan/pemilihan 

bahan makanan tersebut mereka mengutamakan kualitas, karena tidak terlihat busuk 

ataupun rusak. Semuanya juga memperhatikan masa kadaluarsa dalam memakai 

bahan tambahan makanan dan membeli di pasar tradisional yang diawasi pemerintah.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden yang sudah memiliki 

pengetahuan mengenai hygiene dan sanitasi makanan dan praktik penjamah makanan 

dalam kategori sedang dimungkinkan karena berhasil menjawab pertanyaan dengan 

benar tentang beberapa hal seperti : penyakit yang dapat ditimbulkan oleh pengolahan 

makanan yang tidak bersih, praktik penyimpanan bahan makanan yang baik serta 

pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan dan dalam praktiknya responden 

telah melakukan hal-hal tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya 

persyaratan higiene penyajian tersebut dapat menimbulkan pencemaran makanan. 

Bagi pihak pengelola kantin sebaiknya lebih memperhatikan higiene penyajian 

makanan dan diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan makanan dengan 

menyiapkan tempat untuk penyimpanan makanan jadi atau siap jadi yang tertutup 

sehingga makanan tersebut dalam keadaan bersih dan bebas dari binatang vektor. 

Sedangkan bagi pihak sekolah diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap 

kantin dan melakukan penyuluhan secara berkala kepada penjamah kantin mengenai 

pentingnya higiene penyajian dengan cara pembagian pamphlet dan penempelan 

poster. 
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3. Penyimpanan peralatan dan makanan di kantin Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Kuta Selatan  

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyimpanan peralatan dan makanan di kantin 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dibandingkan dengan Menurut 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang pedoman 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, persyaratan bangunan kantin/warung 

sekolah didapatkan 6 pertanyaan pada masing – masing pedagang disetiap kantin, 

dimana diantaranya kantin A mendapatkan skor 4, kantin B mendapatkan skor 4, 

kantin C mendapatkan skor 4, kantin D mendapatkan skor 4. Dari empat kantin di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan tersebut termasuk kantin yang 

memenuhi syarat. Pemeriksaan peralatan dan makanan seluruhnya dikatakan 

memenuhi syarat karena seluruh kantin tersebut menggunakan peralatan dan 

penyimpanan makanan yang dijual dikantin sudah lolos uji Standar Nasional 

Indonesia, makanan jajanan yang disajikan dalam kemasan sudah dalam keadaan baik 

dan tidak kadaluarsa, tempat penyimpanan makanan yang dijual pada kantin / warung 

sekolah sudah terpelihara dan dan dalam keadaan bersih, serta tempat penyimpanan 

makanan yang dijual pada kantin/ warung sekolah sudah terhindar dari bahan kimia 

berbahaya dengan cara ditutup untuk menghindari cemaran yang terjadi.  

Menurut Sarah Syafirah tahun 2012 didalam hasil penelitiannya diketahui 

bahwa hanya 33,3% kantin telah memenuhi syarat pencucian peralatan. Penggunaan 

peralatan sekali memakai oleh 77,8% kantin sudah memenuhi syarat. Kondisi 

peralatan penyajian pada seluruh kantin SDN Kecamatan Mulyorejo telah memenuhi 

syarat. Pada saat observasi dilakukan, ditemukan satu sekolah yang menggunakan 
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styrofoam sebagai wadah penyajian mie rebus atau goreng. Berdasarkan kajian di 

Jepang oleh sebuah Divisi Keamanan Pangan, residu styrofoam pada makanan sangat 

berbahaya, karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrinologi dan 

reproduksi manusia.  

Dampak yang ditimbulkan apabila tidak terpenuhinya penyimpanan peralatan 

dan makanan yaitu pencemaran makanan dan keracunan pada makanan. Bagi pihak 

pengelola kantin sebaiknya menjaga tempat penyimpanan makanan agar terlindung 

dari debu, dan terhindar dari serangga dan hewan lain. Sedangkan bagi pihak sekolah 

diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap kantin sekolah. 

4. Intensitas cahaya di kantin Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan  

Berdasarkan hasil pemeriksaan intensitas cahaya di empat kantin di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan dibandingkan dengan Menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No.1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang pedoman 

penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, persyaratan bangunan kantin/warung 

sekolah yaitu dari empat kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta Selatan 

tersebut terdapat tiga kantin termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat dan satu 

kantin termasuk dalam kategori memenuhi syarat. Jumlah rata – rata skor yaitu kantin 

A mendapatkan skor 51 lux, kantin B mendapatkan skor 35 lux, kantin C 

mendapatkan skor 100 lux, kantin D mendapatkan skor 160 lux.  

Menurut Nurmala Sari, dkk tahun 2012 didalam penelitiannya yaitu Kondisi 

Lokasi dan Bangunan di kantin Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Rantau Utara 
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Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2012. Lokasi dan bangunan pada kantin – kantin di 

sekolah menengah atas di kecamatan Rantau Utara Kabupaten Rantau Utara telah 

memenuhi syarat kesehatan, dimana lokasi kantin tidak berada dekat dengan sumber 

pencemaran (> 100 m) jadi terhindar dari pencemaran debu, asap, bau. Bangunannya 

sendiri kokoh dan permanen namun tidak semua bangunan kantin permanen karena 

ada beberapa kantin yang mempunyai bangunan semi permanen yang setengah dari 

bangunan terbuat dari papan. Ventilasi sendiri tersedia serta pencahayaannya yaitu 

100 lux dan berfungsi dengan baik. Untuk atap semua kantin tidak bocor dan tidak 

menjadi sarang tikus dan serangga, Sedangkan langit- langit juga cukup rata dan 

bersih namun masih ada terdapat lubang - lubang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


