
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Higiene dan Sanitasi 

Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan 

sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan 

piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan 

makanan secara keseluruhan (Depkes RI, 2004). Hygiene adalah suatu usaha 

pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan 

atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada (Widyati, 2002). 

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan 

kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia (Widyati, 2002). 

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi 

kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan air yang bersih 

untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi 

sampah agar tidak dibuang sembarangan (Depkes RI, 2004). Hygiene dan sanitasi 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena erat kaitannya. 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). 

B. Hygiene Sanitasi Makanan  

Sanitasi makanan adalah untuk mencegah kontaminasi makanan dengan 

zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan diperlukan penerapan 



sanitasi makanan.Sanitasi makanan adalah usaha untuk mengamankan dan 

menyelamatkan makanan agar tetap bersih, sehat dan aman. 

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang 

diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan dikelola dengan baik dan benar 

agar bermanfaat bagi tubuh.Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya 

adalah mengelola makanan dan minuman berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip 

hygiene sanitasi makanan (Depkes RI, 2004). 

Sop buah adalah buah segar jenis jajanan dengan bahan dasar dari buah-

buahan yang banyak dikomsumsi oleh masyarakat luas karena kandungan gizi dan 

vitaminya yang sangat baik bagi kesehatan. Buah segar jenis jajanan yang 

diproduksi tanpa pengolahan pemasakan /pemanasan, buah segar dibersihkan 

dengan air minum (air mengalir ), dipotong-potong dadu sesuai selera, 

mengunakan santan sebagai sop (kuah), gula dan susu cair (susu bendera) 

digunakan sebagai pemanis ditambah sari gula proses ini rentan dengan 

pencemaran secara fisik, kimia, biologi baik dalam tahap pemilihan bahan baku 

sampai tahap penyajian. Untuk itu perlu diperhatikan aspek hygiene sanitasi. 

Hygiene sanitasi makanan dan minuman adalah upaya mengendalikan 

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

dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.Persyaratan hygiene 

sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah 

makan dan restoran, personel dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan 

bakteriologis, kimia dan fisika (Depkes RI, 2004). 

 

C. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 



Tempat pengolahan makanan (TPM) adalah penyerderhanaan dari 

tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TP2M) yang di 

beri batasan sebagai tempat/perusahaan dimana makanan dan minuman di 

produksi, diolah, disimpan, diangkat,dijual/disajikan bagi umum dalam bentuk siap 

konsumsi(Ready to eat food). Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum 

yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat banyak, maka TPM 

memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau 

penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkannya. Dengan 

demikian kualitas makanan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPM harus 

memenuhi syarat-syarat kesehatan.Salah satu syarat kesehatan TPM yang penting 

dan mempengaruhi kualitas hygiene sanitasi makanan tersebut adalah faktor lokasi 

dan bangunan TPM. Lokasi dan bangunan yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

akan memudahkan terjadinya kontaminasi makanan oleh mikroorganisme seperti 

bakteri, jamur, virus dan parasit serta bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan 

risiko terhadap kesehatan.  

(Masens,2008 )Adapun persyaratan tempat pengolahan makanan (TPM) antara 

lain.  

1. Lokasi 

Lokasi TPM harus jauh dan terhindar dari pencemaran yang diakibatkan 

antara lain oleh bahan pencemar seperti banjir, udara (debu, asap, serbuk, bau), 

bahan padat (sampah, serangga, tikus) dan sebagainya. Bangunan harus dibuat 

dengan cara yang terlindung dari sumber pencemar seperti tempat pembuangan 

sampah umum, WC umum, pengolahan limbah dan sumber pencemar lainnya 



yang diduga dapat mencemari hasil produksi makanan. Pengertian jauh dari 

sumber pencemaran adalah sangat relatif tergantung kepada arah pencemaran 

yang mungkin terjadi seperti arah angin dan aliran air.Secara pasti ditentukan 

jarak minimal adalah 500 meter, sebagai batas kemampuan terbang lalat rumah 

atau mempunyai dinding pemisah yang sempurna walaupun jaraknya berdekatan. 

2. Konstruksi 

Secara umum konstruksi dan rancang bangun harus aman dan memenuhi 

peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Keamanan yang berlaku, 

seperti memenuhi undang-undang gangguan (Hinder Ordoonantie) dan sesuai 

dengan peruntukan wilayahnya (Rancangan Umum Tata Ruang), Pedoman 

Konstruksi Bangunan Umum, Pedoman Plumbing Indonesia dan lain-lain. 

Konstruksi bangunan TPM harus kuat, aman dan terpelihara sehingga mencegah 

terjadinya kecelakaan dan pencemaran.Konstruksi tidak boleh retak, lapuk, tidak 

utuh, kumuh atau mudah terjadi kebakaran.Selain kuat konstruksi juga harus 

selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan bebas dari barang-barang sisa atau 

bekas yang ditempatkan secara tidak teratur. 

3. Halaman 

Halaman TPM diberi papan nama perusahaan yang mencantumkan 

nomor pendaftaran/Laik hygiene sanitasi makanan di tempat yang mudah dilihat. 

Halaman harus selalu kering dan terpelihara kebersihannya, tidak banyak 

serangga (lalat, kecoa) dan tikus serta tersedia tempat sampah yang memenuhi 

syarat kesehatan, serta tidak terdapat tumpukan barang-barang yang tidak teratur 

sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga dan tikus.Saluran 



pembuangan air kotor di halaman (yang berasal dari dapur dan kamar mandi) 

harus tertutup dan tidak menjadi tempat jalan masuknya tikus ke dalam bangunan 

TPM.Oleh sebab itu pada setiap lubang/saluran yang berhubungan dengan bagian 

dalam bangunan harus dilengkapi dengan jeruji (screen) yang ukurannya tidak 

bisa dilalui oleh tikus.Pembuangan air hujan harus lancar sehingga tidak 

menimbulkan genangan-genangan air di permukaan tanah. 

4. Lantai 

Lantai dibuat sedemikian rupa sehingga selalu bersih, kering, tidak 

mudah rusak, tidak lembab, tidak ada retakan atau celah tidak licin dan tahan 

terhadap pembersihan yang berulang-ulang.Dibuat miring ke arah tertentu dengan 

kelandaian yang cukup (1-2%) sehingga tidak terjadi genangan air, serta mudah 

untuk dibersihkan.Untuk itu bahannya harus kuat, rata, kedap air dan dipasang 

dengan rapi.Pertemuan antara lantai dengan dinding sebaiknya dibuat conus (tidak 

membuat sudut mati) dengan tujuan agar sisa-sisa kotoran mudah dibersihkan dan 

tidak tertinggal/ menumpuk di sudut-sudut lantai. 

5.  Dinding 

Permukaan dinding harus rata dan halus, berwarna terang dan tidak 

lembab dan mudah dibersihkan.Untuk itu dibuat dari bahan yang kuat, kering, 

tidak menyerap air, dipasang rata tanpa celah/retak.Dinding dapat dilapisi 

plesteran atau porselen agar tidak mudah ditumbuhi oleh jamur atau kapang. 

Keadaan dinding harus dipelihara agar tetap utuh, bersih dan tidak terdapat debu, 

lawa-lawa atau kotoran lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran pada 

makanan. Permukaan dinding yang sering terkena percikan air misalnya di tempat 



pencucian dan tempat peracikan dipasang porselin atau logam anti karat setinggi 2 

(dua) meter dari lantai. Tinggi 2 meter sebagai batas jangkauan tangan dalam 

posisi berdiri, sehingga bilamana dinding pada jangkauan tersebut dipasang 

porselin, dapat mudah dibersihkan. 

6. Atap dan langit-langit 

Atap dan langit-langit berfungsi sebagai penahan jatuhnya debu dan 

kotoran lain, sehingga tidak mengotori makanan yang sedang diolah. Atap tidak 

boleh bocor, cukup landai dan tidak menjadi sarang serangga dan tikus.Langit-

langit harus terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, bebas dari retakan dan 

lubang-lubang dan tidak menjadi sarang serangga dan tikus.Tinggi langit-langit 

minimal adalah 2,4 meter di atas lantai, makin tinggi langit-langit, makin baik 

persyaratannya, karena jumlah oksigen ruangan semakin banyak. 

7. Pintu dan jendela 

Pintu di ruangan pengolahan harus dapat ditutup sendiri dan membuka 

ke arah luar.Jendela, pintu dan lubang ventilasi dimana makanan diolah harus 

dilengkapi dengan kawat kassa yang dapat dibuka dan dipasang.Semua pintu dari 

ruang tempat pengolahan makanan dibuat menutup sendiri atau dilengkapi 

peralatan anti lalat, seperti kawat kasa, tirai plastik, pintu rangkap dan lain-

lain.Setiap bagian bawah pintu sebaiknya dilapisi logam setinggi 36 cm, untuk 

mencegah masuknya tikus.Jarak pintu dengan lantai harus cukup rapat dan tidak 

lebih dari 5 mm. 

Pintu dapur dibuat membuka kearah luar dengan maksud agar : 



a. Mencegah masuknya lalat, karena pada saat pintu dibuka terjadi dorongan 

angin sehingga lalat menjauh dari pintu. Sebaliknya kalau pintu membuka ke 

dalam, pada saat pintu dibuka terjadi sedotan udara yang membantu menarik 

lalat masuk ke dalam ruangan. 

b. Untuk memudahkan penyelamatan diri pada waktu keadaan darurat seperti 

kebakaran dan sebagainya. Pada waktu panik, pintu langsung terdorong 

membuka ke arah luar.  

8. Pencahayaan 

Intensitas pencahayaan disetiap ruang kerja harus cukup terang untuk 

melakukan pekerjaan.Setiap ruangan kerja seperti gudang, dapur, tempat cuci 

peralatan dan tempat cuci tangan, internsitas pencahayaan sedikitnya 10 foot 

candle pada titik 90 cm dari lantai.Pencahayaan harus tidak menyilaukan dan 

tersebar merata, sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan bayangan. Upaya 

yang dapat dilakukan adalah dengan cara menempatkan beberapa lampu dalam 

satu ruangan. Pencahayaan dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (foot 

candle meter). 

9. Ventilasi/Penghawaan 

Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan 

ventilasi yang dapat menjaga keadaan nyaman. Suhu nyaman berkisar antara 28oC 

– 32oC. Sejauh mungkin ventilasi harus cukup untuk mencegah udara ruangan 

tidak terlalu panas, mencegah terjadinya kondensasi uap air atau lemak pada 

lantai, dinding atau langit-langit, dan membuang bau, asap dan pencemaran lain 

dari ruangan. 



Ventilasi dapat diperoleh secara alamiah dengan membuat lubang penghawaan 

yang cukup. Lubang penghawaan bisa berupa lubang penghawaan tetap dan 

lubang penghawaan insidental (misalnya jendela yang bisa dibuka dan ditutup). 

Jumlah lubang penghawaan minimal 10% dari luas lantai. Aliran ventilasi yang 

dipersyaratkan adalah minimal 15 kali per menit. Bila ventilasi alamiah tidak 

dapat memenuhi persyaratan maka bisa dibuat ventilasi buatan berupa ventilasi 

mekanis, misalnya kipas angin, exhauser fan, AC. 

10. Ruangan Pengolahan Makanan 

Luas ruangan dapur pengolahan makanan harus cukup untuk orang 

bekerja dengan mudah dan efisien, mencegah kemungkinan kontaminasi makanan 

dan memudahkan pembersihan.Ruang pengolahan makanan tidak boleh 

berhubungan langsung dengan jamban dan kamar mandi, dan dibatasi dengan 

ruangan antara.Luas lantai dapur yang bebas dari peralatan sedikitnya 2 (dua) 

meter persegi untuk setiap orang pekerja. 

11. Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan 

Terbuat dari bahan yang kuat, tidak berkarat dan mudah 

dibersihkan.Pencucian peralatan harus menggunakan bahan 

pembersih/deterjen.Bak pencucian peralatan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) bak 

pencuci yaitu untuk merendam (Hushing), mencuci (washing) dan membilas 

(rinsing). Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak harus menggunakan 

larutan Kalium Permanganat (PK) 0,02% satu sendok teh dalam satu ember ukuran 

10 liter atau disiram air mendidih (80oC) dalam beberapa detik atau menggunakan 

larutan zat kaporit 50 ppm. Satu sendok makan dalam ember ukuran 10 



liter.Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat 

yang terlindung dari kemungkinan pencemaran oleh serangga, tikus dan hewan 

lainnya. 

 

 

 

12. Tempat cuci tangan 

Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dengan tempat cuci peralatan 

maupun bahan makanan yang dilengkapi dengan air kran, saluran pembuangan 

tertutup, bak penampungan, sabun dan pengering.Jumlah tempat cuci tangan 

disesuaikan dengan banyaknya karyawan, sebagai berikut:1-10 orang : 1 buah, 

dengan tambahan 1 (satu) buah untuk setiap penambahan 10 orang atau kurang. 

Tempat cuci tangan diletakkan sedekat mungkin dengan pintu masuk, sehingga 

setiap orang yang masuk dapur pertama kali adalah mencuci tangan. 

13. Air bersih 

Air bersih harus tersedia dengan cukup untuk seluruh kegiatan 

pengelolaan makanan. Kualitas air bersih harus memenuhi syarat Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor : 416/Menkes/Per/IX/1990. Air bersih secara fisik 

adalah jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan bebas kuman 

penyakit.Untuk air biasa harus direbus terlebih dahulu sebelum digunakan. 

14. Jamban dan peturasan 

TPM harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat 

kesehatan serta memenuhi pedoman plumbing Indonesia.Jamban harus dibuat 



dengan leher angsa dan dilengkapi dengan air penyiraman dan untuk pembersih 

badan yang cukup serta tissue dan diberi tanda/tulisan pemberitahuan bahwa 

setiap pemakai harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan 

jamban. 

15.  Kamar mandi 

TPM harus dilengkapi dengan kamar mandi dengan air kran mengalir 

dan saluran air limbah yang memenuhi pedoman plumbing. Jamban kamar mandi 

harus mencukupi kebutuhan paling sedikit 1 (satu) buah untuk 1-10 orang, dengan 

penambahan 1 (satu) buah untuk setiap 20 orang.Kamar mandi dianjurkan tanpa 

bak mandi, tetapi menggunakan shower (pancuran).Sehingga dapat mencegah 

pertumbuhan larva nyamuk penular penyakit.Kalau ada kamar mandi harus 

dikuras seminggu sekali. 

16.  Tempat sampah 

Tempat sampah untuk menampung sampah sementara dibuat dari bahan 

yang kuat, kedap air dan 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 

produksi sampah pada setiap kegiatan. Sampah harus sudah dibuang dalam waktu 

1 x 24 jam dari TPM. Kantong sampah yang telah penuh di tempatkan di tempat 

yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.(Masens,2008). 

 

D. Higiene dan Sanitasi Penjamah Makanan  

Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan 

dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, 



pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.Higiene tenaga penjamah 

makanan dengan tujuan untuk mewujudkan penyehatan perorangan yang layak 

dalam penyelenggaraan makanan. Sedangkan sumber utama penularan penyakit 

bawaan makanan adalah pencemaran bahan makanan, dimana peran manusia 

sebagai vektor pembawa kuman sangat tinggi, (Depkes, 2006) 

Personal hygiene adalah cermin kebersihan dari setiap individu, yang 

mengarah kepada kebiasaan–kebiasaan dan kebersihan pribadi.Untuk menjaga 

personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berusaha mencegah 

datangnya penyakit yang dapat mengganggu kesehatan (Depkes, 2006). 

 

E. Syarat Tenaga Penjamah Makanan  

Menurut Depkes(2004)berdasarkan keputusan menteri kesesehatannomor 

1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman, 

Penjamah makanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus sehat dan 

bebas dari penyakit menular, secara berkala minimal dua kali setahun 

memeriksakan kesehatannya oleh dokter yang berwenang, harus menggunakan 

pakaian kerja dan perlengkapan pelindung pengolahaan makanan dapur, selalu 

mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah keluar dari kamar kecil.  

Hal yang perlu diperhatikan penjamah makanan untuk mencegah 

penularan penyakit dan atau kontaminasi mikroba patogen melalui makanan adalah 

tenaga penjamah makanan harus memiliki kesehatan yang baik.Untuk itu 

disarankan pekerja melakukan tes kesehatan, terutama tes darah, dan pemotretan 

rontgen pada dada untuk melihat kesehatan paru-paru dan saluran pernapasan 

(Purnawijayanti, 2001). 



Berdasarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 

715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan higiene dan sanitasi jasa boga tanggal 

23 Mei 2003.Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha jasa boga harus 

berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular, penjamah makanan harus 

memeriksakan kesehatn secara berkala minimal dua kali dalam setahun, penjamah 

makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan dari institusi yang 

menyelenggarakan kursus tersebut.  

Pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi pekerja sebelum diterima sebagai 

karyawan dan kepada seluruh karyawan sebaiknya dilakukan minimal sekali setiap 

tahun atau setiap enam bulan sekali.Apabila ada karyawan sakit maka harus diobati 

terlebih dahulu sebelum dipekerjakan kembali atau dengan kata lain tidak 

dipekerjakan lagi. Penderita yang menderita luka-luka terbuka, luka bakar, dan 

penyakit infeksi bacterial tidak diperkenankan untuk bekerja diruang pengolahan 

pangan. Pekerja tersebut hendaknya tidak menyentuh bahan makanan atau peralatan 

yang kemungkinan akan kontak dengan pangan dan bahan bakunya selama 

pengolahan (Fathonah, 2006).Keadaan perorangan yang perlu diperhatikan 

penjamah makanan untuk mencegah penularan penyakit dan atau kontaminasi 

mikroba patogen melalui makanan adalah sebagai berikut:  

a. Mencuci Tangan  

Hendaknya tangan selalu dicuci sebelum bekerja, sesudah menangani 

bahan makanan kotor/mentah atau terkontaminasi, setelah dari kamar kecil, setelah 

tangan digunakan untuk menggaruk, batuk atau bersin dan setelah makanan atau 

merokok.Mencuci tangan secara baik dan benar akan membunuh lebih dari 80% 



kuman di tangan. Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan 

bakteri dan virus patogen dari tubuh, feses atau sumber lain kemakanan, 

(Depkes,2004). 

Cuci tangan merupakan langkah yang dapat mencegah penularan penyakit melalui 

makanan, kerena tangan yang kotor dapat menjadi media penyebaran 

mikroorganisme dari tangan ke makanan (Purnawijayanti, 2001) 

b. Sarung Tangan  

Menurut direktorat surveilan dan penyuluhan keamanan pangan deputi III-

BPOM (2003) pekerja yang menderita luka ditangan tetapi tidak infeksi masih 

diperbolehkan bekerja tetapi harus menggunakan sarung tangan (glove).Selain itu 

pekerja disarankan tidak menggunakan cat kuku jika terpaksa harus memakai cat 

kuku maka penggunaan sarung tangan karet menjadi keharusan. 

c. Masker (Penutup Mulut)  

Penutup muka dapat efektif dalam menahan kontaminasi yang berasal 

dari udara.Akan tetapi penutup muka ini tidak praktis digunakan dalam 

kebanyakan pengolahan makanan dan pekerjaan pelayanan.Penutup muka ini 

tidak nyaman dipakai, terutama dalam lingkup uap panas.Penanganan makanan 

setelah menyentuh penutup muka dapat mengkontaminasi makanan lebih besar 

dari pada mikroorganisme yang jatuh dari hidung dan mulut.Perpindahan dari 

udara biasanya kurang penting peranannya dalam mengkontaminasi makanan. 

d. Penutup Kepala/Hair cap (Topi)  

Menurut depkes (2003) berdasarkan keputusan menteri kesehatan 

Republik Indonesia nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang persyaratan higiene 



dan sanitasi jasa boga tanggal 23 Mei 2003 menyatakan bahwa semua penjamah 

makanan hendaknya memakai topi atau penutup rambut untuk mencegah jatuhnya 

rambut kedalam makanan dan mencegah mengusap/menggaruk rambut atau 

melindungi pencemaran terhadap makanan.  

Semua penjamah makanan hendaknya memakai topi untuk mencegah 

kebiasaan mengusap dan menggaruk rambut.Penutup kepala membantu mencegah 

rambut masuk ke dalam makanan, membantu menyerap keringat yang ada di dahi, 

mencegah kontaminasi staphylococci, menjaga rambut bebas dari kotoran rambut, 

dan mencegah terjeratnya rambut dari mesin. 

e. Kebersihan Pakaian, Kuku dan Perhiasan  

Menurut direktorat surveilan dan penyuluhan keamanan pangan deputi III-

BPOM (2003).pekerja harus mengenakan pakaian khusus untuk bekerja yang 

bersih dan sopan.Umunya pakaian yang berwarna terang (putih) sangat dianjurkan 

terutama untuk pekerja dibagian pengolahan, pakaian kerja yang sudah usang 

jangan dipakai kembali. Hal ini disebabkan karena dengan warna putih maka akan 

lebih mudah dideteksi adanya kotoran-kotoran yang mungkin terdapat pada baju 

dan berpotensi untuk menyebar pada produk pangan yang sedang 

diolah/diproduksi. Pekerja hendaknya memakai pakaian dengan ukuran yang pas 

tidak terlalu besar.Ukuran pakaian yang terlalu besar bisa berbahaya karena dapat 

melambai-lambai tidak terkontrol sehingga dapat berperan sebagai pembawa 

kotoran yang akan menyebabkan kontaminasi atau berbahaya bagi keselamatan 

pekerja terutama jika berdekatan dengan mesin-mesin yang bergerak atau 

mempunyai bagian yang berputar. Pekerja pengolahan pangan hendaknya tidak 



mengenakan jam tangan, kalung, anting, cincin, dan lain-lain benda kecil yang 

mudah putus dan hilang. 

f. Tidak Merokok  

Penjamah makanan sama sekali tidak diijinkan merokok selama bekerja, 

baik waktu mengolah maupun mencuci peralatan. Merokok merupakan mata 

rantai dari bibir dan tangan dan kemudian ke makanan, di samping sangat tidak 

etis (Depkes, 2006). 

F. Tahu 

 Tahu merupakan produk kedelai non-fermentasi yang disukai dan 

digemari di Indonesia seperti halnya tempe, kecap, dan tauco. Sebagai hasil 

olahan kacang kedelai, tahu merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi 

karena tahu mempunyai mutu protein nabati terbaik karena mempunyai komposisi 

asam amino paling lengkap dan diyakini memiliki daya cerna yang tinggi (sebesar 

85% -98%). Kandungan gizi dalam tahu, memang masih kalah dibandingkan lauk 

pauk hewani, seperti telur, daging dan ikan. Namun, dengan harga yang lebih 

murah, masyarakat cenderung lebih memilih mengkonsumsi tahu sebagai bahan 

makanan pengganti protein hewani untuk memenuhi kebutuhan gizi.Pada tahu 

terdapat berbagai macam kandungan gizi, seperti protein, lemak, karbohidrat, 

kalori dan mineral, fosfor, vitamin B-kompleks seperti thiamin, riboflavin,  

vitamin E, vitamin B12, kalium dan kalsium (yang bermanfaat mendukung 

terbentuknya kerangka tulang). Dan paling penting, dengan kandungan sekitar 

80% asam lemak tak jenuh tahu tidak banyak mengandung kolesterol, sehingga 

sangat aman bagi kesehatan jantung. Bahkan karena kandungan hidrat arang dan 



kalorinya yang rendah, tahu merupakan salah satu menu diet rendah kalori (Tri 

Margono,dkk,1993 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Komposisi Kimia Palam 100 g Tahu 

Komposisi Satuan Jumlah 

Energi Kal 68 

Air Gr 84.8 

Protein Gr 7.8 

Lemak Gr 4.6 

Karbohidrat gr  1.6 

Kalsium Mg 124.0 

Fosfor Mg 63.0 

Besi Mg 0.8 

Vitamin b1 Mg 0.06 

Vitamin b2 Mg 0.02 

Niacin Mg 0.4 
Sumber :Direktorat Gizi Depkes RI 2003  

 

G. Proses Pengolahan Tahu 

1. Penyortiran  

Siapkan biji kedelai yang tua.Biji-biji tersebut perlu disortir agar 

nantinya memperoleh produk tahu kualitas baik. Caranya, biji-biji kedelai 

diletakkan pada tampah kemudian ditampi(Suwardji,1999). 

2. Pencucian dan Perendaman  



Kedelai dicuci berulang kali dengan menggunakan air bersih untuk 

menghilangkan debu dan kotoran dari kacang kedelai. Proses selanjutnya 

dilakukan perendaman yang bertujuan untuk melunakkan struktur selulernya 

sehingga mempermudah dan mempercepat penggilingan. Biasanya kedelai 

direndam dalam air sebanyak 3 kali berat sampai bobot menjadi sekitar 2.2 kali 

bobot kedelai kering. Lama perendaman kedelai antara 8-12 jam(Suwardji,1999). 

 

3. Pengupasan Kulit  

Pengupasan kulit ini dilakukan dengan cara : kedelai diremas-remas 

dalam air, kemudian dikuliti dan terjadilah keping-keping kedelai. 

4. Penggilingan  

Kedelai yang telah bersih dan ditiriskan lalu digiling dengan disertai 

penambahan air kira-kira 1-1.5 kali berat kedelai basah (berat setelah direndam). 

Tujuan penggilingan adalah untuk memperkecil ukuran partikel sehingga dapat 

mengurangi waktu pemasakan dan memberikan fasilitas untuk melakukan 

ekstraksi susu kedelai (Shurtleff dan Aoyagi 2001). 

5. Pemasakan  

Kedelai yang telah digiling kemudian dimasak. Menurut Shurtleff dan 

Aoyagi (2001), pemasakan ini dimaksudkan untuk menginaktifasi trypsin 

inhibitor, meningkatkan nilai gizi dan kualitas kedelai, mengurangi rasa mentah 

dan beany pada susu kedelai, menambah keawetan produk akhir, dan merubah 

sifat protein kacang kedelai sehingga mudah dikoagulasikan. Pemasakan 

dilakukan pada suhu 100°C selama 10-15 menit (Sarwono dan Saragih 



2003).Pada saat pemasakan bubur kedelai ditambahkan air untuk memperoleh 

rendemen yang baik. Penggunaan jumlah air dalam pemasakan perlu 

diperhatikan, dimana air yang terlalu sedikit akan menyebabkan sari kedelai yang 

terekstrak juga sedikit. Sedangkan bila air yang digunakan terlalu banyak, akan 

membuat energi dan waktu untuk ekstraksi sari kedelai semakin besar. 

Perbandingan berat kedelai kering dan air yang baik adalah sebesar 1:10 

(Shurtleff dan Aoyagi 2001). Selama proses pemasakan dilakukan pengadukan 

secara kontinyu untuk mencegah terjadinya kegosongan. 

6. Penyaringan dan Ekstraksi Susu Kedelai  

Bubur kedelai disaring dengan penyaring yang umum digunakan oleh 

para pembuat tahu, yaitu kain blacu berwarna putih. Hasil penyaringan ini adalah 

ekstrak susu kedelai, sedangkan ampas akan tertinggal dalam kain penyaring. 

Untuk mendapatkan sari kedelai yang lebih banyak, ampas dapat dicuci 

kemudian disaring kembali.(Shurtleff dan Aoyagi 2001). 

7. Penggumpalan  

Setelah penyaringan adalah pengendapan susu kedelai dengan 

menambahkan penggumpal. Proses penggumpalan protein susu kedelai ini 

merupakan tahapan yang paling menentukan sifat fisik dan organoleptik dari tahu 

yang dihasilkan yakni jenis dan jumlah penggumpal serta suhu susu kedelai pada 

saat penggumpalan (Shurtleff dan Aoyagi 2001). Penggumpalan dilakukan pada 

saat suhu susu kedelai berkisar antara 70-90°C (Sarwono dan Saragih 2003) Ada 

beberapa jenis penggumpal yang biasa digunakan dalam pembuatan tahu. 

Perbedaan penggumpal akan menghasilkan tahu dengan jenis dan karakteristik 



yang berbeda. Sebagai contoh, dalam pembuatan tahu putih di Indonesia, 

pengrajin tahu lebih banyak menggunakan air tahu (whey) yang telah didiamkan 

semalam sebagai penggumpal.Sedangkan untuk jenis tahu lainnya, seperti tahu 

sutra, biasa digunakan GDL (Glucone Delta Lactone) sebagai penggumpal 

(Sarwono dan Saragih 2003). Selama proses penggumpalan perlu dilakukan 

pengadukan secara perlahan-lahan dengan arah yang tetap. Pengadukan 

dihentikan jika sudah terbentuk gumpalan. 

 

 

8. Pemisahan whey  

Setelah gumpalan (curd) terbentuk, dilakukan pengendapan hingga 

gumpalan turun ke bawah.Pengendapan ini bertujuan untuk mempermudah 

pemisahan cairan dengan curd. Cairan whey kemudian dipisahkan dari endapan 

agar proses pencetakan dapat dilakukan dengan mudah dan tahu yang dihasilkan 

mempunyai konsistensi yang lebih baik (Sarwono dan Saragih 2003). 

9. Pencetakan dan Pengepresan  

Gumpalan yang terbentuk selanjutnya dicetak dengan memasukkannya 

ke dalam cetakan yang telah dialasi kain blacu berwarna putih, lalu bagian atas 

juga ditutup dengan kain serupa dan papan.Diatas papan selanjutnya diletakkan 

pemberat hingga air tahu menetes habis dan terbentuklah tahu yang sudah 

tercetak. 

 

H.  HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Poin ) 



Penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Poin) dalam upaya 

meningkatkan keamanan pangan merupakan suatu metode manajemen keamanan 

pangan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah 

dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi hazard (bahaya) yang 

kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam rantai persediaan makanan, 

dan tindakan pengendalian ditempatkan untuk mencegah munculnya hazard 

tersebut, (montimore dan Wallace, 2001) 

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah 

terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan. Identifikasi letak suatu hazard 

yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang 

dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya. Hal ini untuk 

memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan 

untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional. , (montimore dan 

Wallace, 2001) 

Prinsip HACCP Dalam aplikasinya mengacu pada beberapa prinsip 

utama,(montimore dan Wallace, 2001) yaitu: 

1. Prinsip I: Mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan 

produksi pangan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan, 

pengolahan dipabrik dan distribusi sampai kepada titik produk pangan 

dikonsumsi. Penilaian kemungkinan terjadinya bahaya dan menentukan 

tindakan pencegahan untuk pengendaliannya. 

2. Prinsip 2: Menentukan titik atau tahap operasional yang dapat dikendalikan 

untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya 



bahaya tersebut (CCP: Critical Control Point). CCP berarti setiap tahapan di 

dalam produksi pangan dan atau pabrik yang meliputi sejak diterimanya 

bahan bakunya dan atau diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, 

disimpan dan lain sebagainya. 

3. Prinsip  3: Menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin CC 

4. Prinsip   4: Menetapkan sistem pemantauan pengendalian (monitoring) dari 

CCP 

5. Prinsip 5: Menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil 

pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. 

6. Prinsip 6: Menetapkan prosedur ferivikasi yang mencakup dari pengujian 

tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP 

berjalan efektif.  

7. Prinsip 7: Mengembangkan dokumentasi mengenai semua prosedur dan 

pencatatan. 

 

I. Bakteri Yang Umum dijumpai Pada Bahan Makanan (Bakcerial 

Foodborne Disease).  

Banyak bahan makanan diproses untuk menghentikan kegiatan enzim dan 

untuk menghancurkan penyebab timbulnya penyakit pada makanan serta jasad 

renik yang menyebabkan pembusukan, sehingga dapat memperpanjang waktu 

pemeliharaan mutu untuk beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan, bahkan 

beberapa tahun. (Lukman saksono,1986 ). 

Industri-industri pengolah bahan pangan mempunyai perhatian ekonomis yang 

cukup besar terhadap mutu mikrobiologis dari hasil produk olahanya. Produk-



produk yang sudah dikenal jelek mutunya atau pernah menyebabkan penularan 

penyakit akhirnya akan ditolak konsumen, biasanya diikuti dengan akibat yang 

fatal dari aspek ekonomi suatu perusahaan. (Buckle,dkk,2007). 

Ada beberapa jenis bakteri yang sering dijumpai pada bahan makanan antara lain : 

( suardana, dan swacita, 2009). 

1. Salmonellosis 

Salmonellosis terjadi akibat infeksi oleh bakteri Salmonela sp. Yang 

terjadi atas beberapa ratus serotipe. Seluruh serotipe tersebut memiliki potensi 

yang sama besar sebagai egen penyebab penyakit. Masa inkubasinya berkisar 

antara 6-48 jam dengan gejala sakit berupa sakit perut,diare,rasa mual, 

kedinginan,demam, dan sakit kepala. Salmonela dapat berasal dari ekskreta 

manusia maupun hewan, dan air yang terkontaminasi oleh limbah. 

2. Staphylococcus 

Intoksikasi Staphylococcus disebabkan oleh toksin yang dihasilkan oleh 

bakteri Staphylococcus aureus dalam makanan yang dikontaminasinya.  

Intoksikasi Staphylococcus tergantung pada kondisi kesehatan seseorang, yang 

meliputi mual, muntah, dan diare.Habitat utama Staphylococcus adalah selaput 

membran hidung dan kulit baik manusia, maupun hewan. Banyak orang memiliki 

kebiasaan yang kurang baik yaitu menyentuh bagian dalam hidungnya. 

Tampadidasari tindakan ini dapat memindahkan bakteri Staphylococcus ke 

tangan, dan dan selanjutnya disebarkan lagi ke makanan melalui penanganan yang 

tidak benar. 

3. Clostridium Perfringeng 



Penyebab foodborne disease ini adalah bakteri Clostridium Perfringeng 

yang bersifat anaerobik, dapat tumbuh dan berkembang biak dengan sedikit atau 

tampa kehadiran oksigen.Clostridium Perfringeng  dapat ditemukan dalam bentuk 

sel vegetatif atau bentuk spora. Relatif  tahan terhadap proses pemanasan dan 

pengeringan, terutama bentuk spora yang tetap berada dalam keadaan dorman 

(tidak aktif) dalam makanan, tanah, dan debu, sebelum mencapai induk semang 

atau media perantara yang tepat.Clostridium Perfringeng terdapat didalam usus 

besar manusia atau hewan, organisme ini berada dalam bentuk spora dan 

dikeluarkan bersama feses ke tanah, atau kesistem pembuangan. 

 

 

4. Campylobacteriosis 

Campylobacteriosis disebabkan oleh Campylobacter jejuni dengan 

gejala berupa demam, sakit kepala, dan pegal linu diikuti dengan diare (kadang-

kadang disertai dengan darah ), sakit perut, dan rasa mual. Biasanya gejala timbul 

sekitar 2-10 hari setelah infeksi, dan bertahan antara 1-10 hari. 

Campylobacteriosis dapat ditemukan pada daging segar atau daging setengah 

masak, dan dapat juga ditemukan pada air minum atau air bersih yang tidak diolah 

secara baik dan benar. 

5. Listeriosis 

Listeriosis biasa ditemukan dalam usus manusia dan hewan, dalam susu 

dan lingkungan pengolahan makanan. Listeriospi bersifatis disebabkan oleh 

Listeria monocytogenes. Kasus ini jarang terjadi terjadi, tetapi bersifat fatal. 



Gejala pada orang dewasa menyerurjadi secarpai gejala influenza, yang terjadi 

secara tiba-tiba meliputi : demam, kedinginan, sakit kepala, nyeri punggung, dan 

kadang-kadang disertai sakit perut dan diare. Komplikasi Listeriosis dapat berupa  

meningitis, atau  meningoenchepalitis yang menyebabkan kerusakan pada jaringan 

disekitar otak atau tulang belakang, dan septichemia. 

6. Hermorrhagic colites 

Hermorrhagic colites  disebabkan oleh Escherichia coli  0157:H7. 

Beberapa galur Escherichia coli  seringkali diasosiasikan dengan air yang telah 

terkontaminasi oleh feaces dan sejak lama telah diketahui menjadi penyebab diare. 

Bakteri ini memproduksi toksin yang dapat menyebabkan hermorrhagiccolitis.  

Komplikasi yang mungkin terjadi adalah infeksi saluran kemih yang dapat 

menyebabkan gagal ginjal akut. Gejala tersebut biasanya muncul 3-4 hari setelah 

mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, dan bertahan hingga 10 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


