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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang 

menitikberatkan 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 diproduksi, selama dalam proses pengolahan, 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
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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 



4 
 

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. 

 


