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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 bahan-

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 Nomor 

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 40
0
C 80

0
C dan air dingin yang bertekanan 15 psi 
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(1,2kg/cm
2
). 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 

dengan
1
/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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


