
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses terjadinya penyakit disebabkan antara interaksi host, agent dan 

environment, Budiarto (2001). Environment atau faktor lingkungan meliputi air, 

udara, tanah, termasuk makanan yang menjadi media penularan penyakit. Dalam 

kegiatan proses produksi makanan dan minuman tindakan hygiene dan sanitasi yang 

merupakan bagian dari kesehatan lingkungan juga analisis bahaya dan titik 

pengendalian kritis (HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point) merupakan 

salah satu upaya yang penting untuk menghindari pencemaran terhadap hasil 

produksi (Jaya, 2012). Terdapat enam prinsip hygiene dan sanitasi yang harus 

diperhatikan dalam proses pengolahan makanan dan minuman yaitu pemilihan bahan 

baku, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan 

jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan jadi (Depkes RI, 2004). 

Dalam kehidupannya, makhluk hidup membutuhkan makanan, karena dari 

makanan manusia mendapatkan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh untuk dapat 

bekerja dengan optimal. Makanan yang kita makan bukan saja harus memenuhi nilai 

gizi dan mempunyai bentuk yang menarik, akan tetapi juga harus aman dalam arti 

tidak mengandung mikroorganisme dan bahan kimia yang dapat menyebabkan 

penyakit, (Depkes RI, 2004).  



Peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan diselenggarakan melalui 15 

macam kegiatan, salah satunya adalah pengamanan makanan dan minuman. Upaya 

pengamanan makanan dan minuman akan lebih ditingkatkan untuk mendukung 

peningkatan dan pemantapan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya 

guna. Semua itu merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari makanan dan 

minuman yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Hygiene sangat erat kaitannya 

dengan sanitasi hal  tersebuttidak dapat dipisahkan satu sama lain, misalnya hygiene 

sudah baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya tidak mendukung karena 

tidak cukup tersedia air bersih, maka mencuci tangan tidak sempurna (Depkes RI, 

2004). 

Hygiene Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor 

makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan(Depkes RI, 2006).  

Oleh karena itu, Penerapan hygiene dan sanitasi makanan tidak hanya meningkatkan 

kualitas makanan namun dapat mencegah Food borne desease atau penyakit menular 

melalui makanan. 

Tahu merupakan sumber gizi yang terjangkau oleh semua kalangan 

masyarakat.Selain itu olahan makanan berbahan dasar kedelai ini juga sangat disukai 

oleh masyarakat luas.Tahu memiliki kandungan-kandungan gizi yang tinggi. Bahkan 

Kalsium yang tekandung didalam tahu setara dengan kandungan kalsium susu yaitu 

sebanyak 124 mg. Jenis makanan ini juga merupakan sumber protein yang 

berkualitas tinggi, dan mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta 



menyembuhkan diare. Namun cara pembuatan dan penyimpanan tahu sangat 

mempengaruhi kualitas jenis makanan tersebut. Cita rasa tahu dan kecepatan 

perubahan bau sangat tergantung oleh kualitas kedelai sebagai bahan pokoknya. 

Tahu diketahui memiliki kelemahan, yaitu kandungan air yang tinggi sehingga 

menyebabkan tahu mudah rusak karena ditumbuhi oleh mikroba(Suprapti,2005). 

Berdarsarkan hasil observasi industri rumah tangga bapak Sunaryo belum 

memiliki sertifikasi hygiene dan sanitasi Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kesehatan sehingga belum memiliki sertifikat Kualitas Hygiene dan 

Sanitasi IRT, selain itu berdasarkan wawancara terhadap pekerja belum mengetahui 

penerapan prinsip hygiene sanitasi meliputi lokasi pengolahan dan kebersihan 

pembuat tahu. Guna mengidentifikasi sumber pencemar pada industi tahu  maka 

dilakukan penelitian sehingga meningkatkan kualitas produksi tahu di lokasi 

penelitian. Berdasarkan latar belakng tersebut peneliti mengangkat judul “Tinjauan 

Higiene Sanitasi Dan Kualitas Bakteriologis Tahu di Industri Rumah Tangga Tahu 

Sunaryo’’ 

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana keadaan Hygine 

Sanitasi dan Kualitas Bakteriologis Tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 



 Tujuan umum penelitian ini adalah  untuk mengetahui keadaan Hygine 

Sanitasi dan Kualitas Bakteriologis Tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui keadaan sanitasi tempat produksi  tahu di Industri Rumah 

Tangga Tahu Sunaryo 

b. Untuk mengetahui sanitasi alat produksi tahu di Industri Rumah Tangga Tahu 

Sunaryo 

c. Untuk mengetahui penerapan prinsip higiene pada pengolahtahu di Industri 

Rumah Tangga Tahu Sunaryo 

d. Untuk mengetahui keadaan hygiene dan sanitasi di  industri rumah tangga tahu 

Sunaryo 

e. Untuk mengetahui kualitas bakteriologis tahu di Industri Rumah Tangga Tahu 

Sunaryo 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat praktis 

a. Diharapkan menjadi bahan informasi kepada masyarakat tentang hygiene sanitasi 

industri tahu 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan institusi yang terkait dengan 

upaya hygiene sanitasi dan kualitas bakteriologis pada tahu yang diteliti. 

2.Manfaat Teoritis 



a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kesehatan lingkungan khususnya 

dalam upaya hygiene sanitasi industri rumah tangga. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber refrensi dalam 

bidang penyehatan makanan dan minuman khususnya bidang sanitasi industry 

rumah tangga.  

 

 

 

 


