
A. Pembahasan 

1. Keadaan sanitasi tempat produksi  tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo 

 

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). 

Pengukuran terhadap sanitasi tempat produksi dilakukan terhadap keadaan bangunan, toilet, lantai, dinding, intensitas 

cahaya, atap, ventilasi, pintu dan lokasi banguan.Menurut Masens ( 2008 ), Tempat pengolahan makanan (TPM) adalah 

penyerderhanaan dari tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TP2M) yang diberi batasan sebagai 

tempat/perusahaan dimana makanan dan minuman diproduksi, diolah, disimpan, diangkat,dijual/disajikan bagi umum dalam 

bentuk siap konsumsi. Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa bangunan belum kuat dan tidak rapat sehingga tidak 

terhindar dari vektor dan serangga pengganggu. Bangunan yang tidak kuat berisiko menimbulkan kecelakaan kerja sedangkan 

banguanan yang tidak rapat vektor menyebabkan kontaminasi vektor terhadap makanan sehingga berisiko tercemar bakteri E. 

coli, Salmonella sp, dll. Menurut Maesans (2008), Secara umum konstruksi dan rancang bangun harus aman dan memenuhi 

peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Keamanan yang berlaku, seperti memenuhi undang-undang gangguan 



dan sesuai dengan peruntukan wilayahnya (Rancangan Umum Tata Ruang), Pedoman Konstruksi Bangunan Umum, Pedoman 

Plumbing Indonesia dan lain-lain. Tersedia toilet yang bersih dengan sabun untuk mencuci tangan. Lantai tempat produksi belum 

diupayakan bersih, kering sehingga terkesan licin dan terdapat sudut konus atau bangunan dengan sudut yang kecil sehingga 

susah dibersihkan menggunakan peralatan.  

Dinding tempat produksi belum diupayakan bersih, rata dan tidak kedap air.Intensitas cahaya tempat produksi tersebar di 

ruangan dengan intensitas yang cukup yaitu > 100 Lux atau 100 lux. Ventilasi yang tersedia sesuai dengan luas ruangan yaitu > 

10% luas ruangan serta berfungsi dengan  baik. Kondisi atap tidak bocor, cukup landai, dan tidak menjadi sarang vektor. Pintu 

yang digunakan teruat dari bahan yang kuat dan membuka ke arah luar. 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. 

Lokasi bangunan terletak > 100 m  sumber pencemar. Sumber pencemaran terdekat TPS yaitu dengan jarak  > 100 m. 

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 dari sumber pencemar baik udara, partikel, 

maupun tempat perkembangbiakan vektor lalat dari tempat pengolahan dan penyajian makanan, (Masens, 2008). 



 

2. Sanitasi alat produksi tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo 

Menurut Depkes RI (2004), syarat konstruksi pencucian adalah 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), menyabun (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 (80°C) 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. 

Observasi terhadap sanitasi alat dilakukan dengan menilai sumber air bersih yang digunakan untuk mencuci, proses 

pencucian, keadaan penyimpanan alat serta hasil proses pencucuian.  Berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa sumber air 

bersih yang digunakan bersumber dari PDAM  dengan debit yang memenuhi syarat yaitu 6 liter/menit sehingga persediaan air 

selalu mencukupi kebutuhan produksi yaitu 15 m3/hari. 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 PDAM atau air sumur diupayakan harus direbus terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Proses pencucian 

menggunakan detergen khusus untuk alat makan. Peralatan terbuat dari bahan aluminum atau bahan lain yang tidak berbahaya 

untuk kontak dengan makanan. Penyimpan peralatan produksi ditempatkan pada lokasi tertutup berupa lemari peralatan sehingga 

terhindar dari kontaminasi debu atau vektor.  

Proses pencucian dilakukan pada 2 (dua) buah bak dengan 1 (satu) bak pembilas. Hal ini selain dapat mempermudah 

proses pencucian dapat menghindari kontaminasi pada peralatan yang sudah bersih. Seluruh peralatan yang digunkan memiliki 

bentuk yang baik dan utuh sehingga mudah untuk dibersihkan. Peletakan peralatan dilakukan sedemikian rupa tidak di atas lantai 

atau lokasi yang kotor sehingga tidak memmungkinkan pencemaran. Keran air diupayakan mengalir pada proses pencucian 

sehingga pencucian dilakukan pada air mengalir. Hasil pencucian mampu menghilangkan seluruh noda pada peralatan sehingga 

selalu diupayakan bersih sebelum digunakan kembali.  

3. Penerapan prinsip higiene pada pengolah tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunary 

 

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). 

Observasi terhadap variabel penerapan prinsip higiene sanitasi pada pengolah makanan dilakukan terhadap pakaian kerja 

dan perilaku pekerja. Pakaian kerja harus tersedia untuk mencegah kontaminasi pada makanan. Hasil observasi menunjukan 

pakaian pekerja tidak dalam keadaan bersih dan rapi. Pekerja menggunakan pakaian pribadi untuk bekerja. Belum ada upaya 

melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja selama 6 (enam) bulan sekali. Perlu adanya pemeriksaan kesehatan pada pekerja 

sehingga mengetahui kondisi pekerja atau bebas dari bakteri patogen. Akan tetapi apabila pekerja dalam kondisi yang sakit 

diijinkan untuk tidak bekerja. Berdasarkan hasil wawancara pekerja memahami cara mencuci tangan yang baik dan benar. 

Pengetahuan mengenai penerapan mencuci tangan sangat singnifikan mencegah kontaminasi makanan melalui tangan food 

handler. 

Menurut Depkes(2004)berdasarkan keputusan menteri kesesehatan nomor 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. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) saat bekerja belum sepenuhya diterapkan. Pekerja 



tidak menggunakan masker selama bekerja atau selama proses pembuatan tahu. Dalam mengambil bahan pembuatan tahu 

pekerja menggunakan alat bersih yang telah disediakan. Dengan tingkat pengetahauan yang kurang mengenai penerapan prinsip 

higiene sanitasi pemilik atau salah satu pekerja perlu mengikuti pelatihan atau konsultasi mengani penerapan personal higiene 

pada Industri Rumah Tangga (IRT). Perilaku pekerja menutup mulut saat bersin menggunakan sapu tangan seta tidak 

menggunakan aksesoris yang berlebihan saat memproduksi tahu. Menurut Fatonah (2006), Pemeriksaan kesehatan dilakukan 

bagi pekerja sebelum diterima sebagai karyawan dan kepada seluruh karyawan sebaiknya dilakukan minimal 1kali dalam satu 

tahun atau setiap enam bulan sekali.Apabila ada karyawan yang sakit maka harus di istirahatkan atau diobati terlebih dahulu 

sebelum dipekerjakan kembali. 

4. Keadaan higiene dan sanitasi di  Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo 

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.Berdasarkan hasil observasi  terhadap keadaana sanaitasi tempat produksi sebanyak 

tiga kali menunjukan kondisi bangunan memiliki nilai 6 (enam) atau dengan kategori baik. Berdasarkan hasil obserevasi 

menunjukan variabel sanitasi alat produksi memiliki nilai 8 (delapan) atau dalam kondisi baik. Berdasarkan hasil observasi 

terhadap penjamah (pekerja) menunjukan bahwa nilai hasil observasi adalah 5 (lima) atau berada dalam kategori sedang.  



Berdasarkan nilai tersebut menunjukan total nilai keadaan sanitasi adalah 19 (Sembilan belas) atau dalam kategori baik. 

Kendati dalam kondisi baik perlu dilakukan pengoptimalan terhadap bangunan yaitu kondisi dinding diupayakan kedap air, rata, 

dan bersih. Keadaan lantai harus diupayakan bersih, kering, licin, dan tidak konus. Pada variabel alat proses pencucian sebaiknya 

dilakukan pada air yang mengalir. Pada variabel penjamah perlu diupayakan agar penjamah menggunakan pakaian kerja yang 

lengkap dan bersih. Sebaiknya pekerja melakukan pemeriksaana kesehatan setiap enam bulan serta mengikuti pelatihan atau 

konsultasi mengenai penerapan personal hygiene. 

5. Kualitas bakteriologis tahu di Industri Rumah Tangga Tahu Sunaryo 

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%). Kondisi tahu yang mengandung banyak protein berisiko mengalami kerusakan makanan lebih cepat.  

Berdasarkan hasil obervasi menunjukan bahwa pengukuran pertama dan ketiga masih menunjukan kualitas bakteriologi 

yang belum memenuhi syarat (33,3%). Perlu pembenahan pada keadaan lantai diupayakan harus dalam kedaan bersih, kering, 

licin, dan tidak konus. Pada variabel alat proses pencucian sebaiknya dilakukan pada air yang mengalir. Pada variabel penjamah 

perlu diupayakan agar penjamah menggunakan pakaian kerja yang lengkap dan bersih sehingga tidak mempengaruhi kualitas 



dari tahu yang diolah . Sebaiknya pekerja melakukan pemeriksaana kesehatan setiap enam bulan serta mengikuti pelatihan atau 

konsultasi mengenai penerapan personal hygiene. 

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 

 


