
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai 

makhluk hidup, manusia mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan 

energi dan berbagai zat yang diperlukan tubuh. Menurut Rejeki (2015), makanan 

yang layak dikonsumsi adalah makanan yang memiliki derajat kematangan baik, 

bebas dari pencemaran, bebas dari perubahan fisik, bahan-bahan kimia yang tidak 

dikehendaki, aktivitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit, dan berbagai 

kerusakan, serta bebas dari mikro organisme dan parasit penyebab penyakit.  

       Selain dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat untuk tubuh, dalam beberapa 

kasus makanan juga dapat menyebabkan keracunan. Berdasarkan data Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebanyak 1.068 kasus keracunan nasional 

yang terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh keracunan makanan. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi terjadinya keracunan makanan adalah cara pengolahan 

makanan yang tidak sehat, perlengkapan pengolahan makanan yang tidak bersih, 

dan personal hygiene penjamah makanan yang buruk. Menurut Fatonah (2005), 

kurangnya pengetahuan dalam memperhatikan kesehatan diri dan lingkungan 

dalam proses pengolahan makanan yang baik dan sehat menjadi salah satu 

penyebab personal hygiene atau hygiene perorangan yang buruk.  

       Penjamah makanan harus memperhatikan personal hygiene dalam mengelola 

makanan agar makanan dapat memberikan manfaat yang baik. Dalam kehidupan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sehari-hari, konsep personal hygiene merupakan hal yang sangat penting dan harus 

diperhatikan. Personal hygiene sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. 

Kesehatan diri sendiri dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai individu dan kebiasaan. 

Kesehatan seseorang juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal lain seperti kebudayaan, 

sosial, keluarga, pendidikan, dan persepsi terhadap kesehatan (Adams, 2003). 

       Kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan, dan dijual oleh penjual makanan 

harus memenuhi syarat kesehatan seperti faktor lokasi dan bangunan, fasilitas 

sanitasi, peralatan, pengolahan makanan yang baik, dan kebersihan penjamah 

makanan (Depkes RI, 2010). Pedagang di kantin sekolah sebagai penjamah 

makanan sebaiknya memperhatikan kebersihan diri agar tidak menyebabkan 

kontaminasi pada makanan yang dijual. Departemen Kesehatan (2001) menyatakan 

bahwa bakteri dapat menyebabkan kontaminasi makanan melalui rambut, kulit, 

kuku, saluran nafas, tangan, bersin, meludah, menguap, dan batuk. Kebiasaan 

buruk seperti tidak mencuci tangan sebelum memegang makanan juga dapat 

menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan yang pada akhirnya dapat 

menyebabkan terjadinya keracunan makanan. 

       Penjamah makanan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 

kualitas makanan. Makanan dengan kualitas yang buruk dapat menimbulkan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berbagai penyakit. Salah satunya adalah diare. Penyakit yang berhubungan dengan 

saluran pencernaan ini masih sangat sering ditemukan di Provinsi Bali. Pada tahun 

2016, diperkirakan jumlah penemuan kasus diare adalah sekitar 88.870 orang. 

Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2014, yaitu sebanyak 87.845 

orang. Angka kesakitan diare adalah 214 per 1.000 penduduk (Profil Kesehatan 

Provinsi Bali, 2016). 

       Walaupun peran penjamah makanan sangat penting, tidak semua penjamah 

makanan memiliki pengetahuan tentang personal hygiene. Banyak penjual 

makanan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai personal 

hygiene, dan tidak terlalu memperhatikan personal hygiene dalam menjamah 

makanan. Padahal, kualitas makanan yang disajikan kepada konsumen sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan penjual makanan mengenai personal hygiene (I 

Nengah Sujaya dkk, 2009). 

       Penjual makanan di sekolah-sekolah memiliki banyak konsumen. Kantin di 

setiap sekolah selalu ramai oleh konsumen yang merupakan siswa sekolah maupun 

guru dan pegawai, salah satunya adalah SMPN 2 Gianyar. Berdasarkan 

pengamatan penulis, secara umum penjamah makanan di kantin SMPN 2 Gianyar 

masih kurang memperhatikan personal hygiene penajamah makanan. Jika dilihat, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

penjual makanan di kantin SMPN 2 Gianyar masih belum menggunakan celemek, 

dan rambut dibiarkan terurai pada saat mengolah dan menyajikan makanan. Selain 

itu, ketika mengambil makanan untuk konsumen, penjamah makanan di kantin 

SMPN 2 Gianyar juga tidak menggunakan sarung tangan plastik, penjepit 

makanan, garpu, maupun sejenisnya sehingga terjadi kontak fisik langsung dengan 

tangan penjamah makanan yang belum tentu bersih.  

       Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Gambaran Penerapan Personal Hygiene Penjamah Makanan Pada 

Kantin  SMPN2 Gianyar Tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan 

masalah, “Bagaimana Gambaran Penerapan Personal Hygiene Penjamah Makanan 

Pada Kantin SMPN 2 Gianyar?” 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk mengetahui gambaran penerapan personal hygiene penjamah 

makanan di kantin SMPN 2 Gianyar. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk menilaia penerapan personal hygiene penjamah makanan di kantin 

SMPN 2 Gianyar 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai aplikasi dan pengembangan masalah personal hygiene sebagai 

dasar penelitian selanjutnya di kantin SMPN 2 Gianyar. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi sebagai sarana masukan kepada penjamah makanan 

agar tercipta personal hygiene yang baik di kantin SMPN 2 Gianyar. 

 

 

 

 


