
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

4.1.1 Lokasi FMIPA UII 

Penelitian ini dilakukan pada sekitar lingkup kantin Fakultas MIPA 

Universitas Islam Indonesia yang merupakan bagian dari administrasi kampus 

pusat Universitas Islam Indonesia yang terletak di jalan Kaliurang KM 14,5 

Kabupaten Sleman Yogyakarta, koordinat 7°41'15.7"S 110°24'45.3"E. 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yang terhitung mulai dari bulan 

November 2017 hingga Januari 2018. Berikut adalah gambaran lokasi 

penelitian. 

 

Gambar 4.1. Peta lokasi FMIPA UII 
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4.1.2 Sketsa Denah Kantin 

Pada gambar sketsa dibawah ini yang dimana menampilkan tata letak 

susunan ruang makan dan dapur kantin FMIPA Universitas Islam Indonesia 

yang dimana memiliki beberapa ruangan yang dapat digunakan seperti ruang 

makan, dapur, display makan, dan kasir 

 

Gambar 4.2 Sketsa Kantin FMIPA UII 

 

4.2 Hasil Acuan Baru 

 Bawah ini adalah hasil dari komponen komponen dari indikator yang 

dinilai serta pembobotan di setiap poinnya akan dikalikan oleh besarnya nilai 

yang didapatkan memalui observasi serta didapatkan nilai skor untuk indikator 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Acuan 

No Aspek Indikator Komponen yang dinilai Bobot Nilai Skor 

1 Bangunan 

Lokasi 
Asap, bau, sprinkler, apar, area smoking dan no 

smoking 
2 3 6 

Bangunan Kokoh, rapat dari serangga dan tikus, kedap air 2 4 8 

Pembagian Ruang 

terdapatnya dapur, ruang makan, toilet, gudang 

bahan makanan, ruang administrasi, dan ruang 

karyawan 

2 3 6 

Lantai 
Bersih, kedap air, rata, anti slip, tidak ada selang, 

pipa, atau kabel yang menggangu jalan 
1 5 5 

Dinding Mudah dibersihkan, kuat, kokoh, rata,  1 5 5 

Ventilasi 
Berfungsi dengan baik, bersih, akses langsung 

keluar, memiliki blower, memiliki jaring-jaring 
2 3 6 

Pencahayaan 
Tersebar ke setiap Ruangan, tidak silau, intensitas 

cahaya 10fc 
1,5 4 6 

Atap 
Kuat segala kondisi cuaca, tidak bocor, tidak 

menjadi tempat bersarang 
2 5 10 

Langit-Langit 
Tinggi minimal 2,4 meter, rata, bersih, tidak 

berlubang 
1,5 5 7,5 

Pintu 
Rapat dari serangga, menutup dan membuka 

dengan baik, kuat 
1,5 5 7,5 

Outer Openings Mentutup lubang di sela-sela dinding dan lantai 1 4 4 

2 
Fasilitas 

Sanitasi 
Air Bersih 

Jumlah mencukupi, tidak berbau, beewarna, 

berasa,  
2 5 10 
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Pembuangan Air Limbah Mengalir dengan lancar, saluran tertutup 2 5 10 

Toilet 

Bersih, tidak berhubungan dengan dapur dan 

ruang makan, tersedia air yang cukup, 

memisahkan toilet pria dan wanita, tertutup, 

terdapat sabun, alat pengering 

1,5 5 7,5 

Tempat Sampah 
Selalu diangkut setiap 24 jam, terdapat disetiap 

ruangan, terbuat dari bahan kedap air 
1,5 5 7,5 

Tempat Cuci Peralatan 

Tersedia air dingin, panas, dan normal, kuat, 

kedap air, mudah dibersihkan, terdapat 3 bilik, 

memiliki alat pencuci spesifik 

2 3 6 

Tempat Cuci Tangan 
Tersedia air, tersedia sabun, pengering, terpisa 

dari bak pencuci lainnya 
1 5 5 

Tempat Cuci Bahan Makanan 
Tersedia air, kuat, terdapat larutan pencuci 

makanan 
2 3 6 

Loker Karyawan Bahan yang kuat 1 2 2 

Peralatan Pencegah Serangga 
Ventelasi dipasang jaring serangga, persilangan 

pipa tertutup rapat, tandon air tertutup  
1 3 3 

Tempat Penyimpanan Alat Dapur 
Rak secara vertikal dan bertingkat, memiliki 

rongga di setiap tingkatnya, kuat, bersih,  
1 3 3 

3 
Pembagian 

Ruang 

Dapur 
Bersih, memiliki kulkas, ukuran mencukupi, 

memiliki ventelasi, mudah ditata, jauh kontaminan 
2 2 4 

Ruang Makan bersih, cukup luas, westafel, terdapat asbak, 2,25 5 11,25 

Gudang Bahan Makanan aman, kuat, tidak ada bahan lain selain makanan 2 3 6 
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4 Makanan 
Bahan Makanan 

kondisi baik, sumber resmi, terdaftar di Depkes.RI 

untuk kemasan 
2,25 5 11,25 

Makanan Jadi kondisi baik untuk dikonsumsi 1,5 5 7,5 

5 Pengolahan Proses Pengolahan Makanan 
menggunakan pakaian sesuai SOP pekerja, 

menggunakan peralatan yang benar 
7,5 5 37,5 

6 
Tempat 

Penyimpanan 

Penyimpanan Bahan Makanan 
bersih, rapi, aman, tertutup 

2,25 3 6,75 

Penyimpanan Makanan Jadi 2 4 8 

Wadah Makanan rata, bersih, tidak rusak 2 5 10 

7 
Penyajian 

Makanan 
Cara  Penyajian 

masakan masih hangat, makanan diletakan pada 

wadah yang bersih 
7,5 5 37,5 

8 Peralatan 

Ketentuan Peralatan 

cara mencuci, mengeringkan, dan penyimpanan 

dalam keadaan benar, peralatan dalam keadaan 

baik, dan bersih 

1,5 5 7,5 

Alat Pemotong 
bersih, kuat, tidak retak, tidak  terkelupas, bebas 

dari kotoran, dan sisa makanan,  
2 3 6 

Kebersihan Alat Kain 
selalu di bersihkan, selalu di keringkan, selalu di 

ganti 2-3 bulan 
2,5 4 10 

Alat Pel 
selalu dibersihkan dan di keringkan menggantung 

minimal 15cm dari lantai 
1,5 2 3 

9 Tenaga Kerja 

Pengetahuan Tenaga Kerja kualitas makanan, rasa 7,25 5 36,25 

Pakaian Kerja bersih, selalu diganti setiap hari, rapi,  7 4 28 

Pemeriksaan Kesehatan mendapat kan asuransi, pengecekan kesehatan 7,25 2 14,5 
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Personal Higiene 

bersih, rapi, menggunakan sarung tangan, mencuci 

tangan, menutup mulut dan kepala, menggunakan 

alat yang benar,  

7,25 5 36,25 

BOBOT TOTAL 100   412,3 



 

4.3 Kondisi Bangunan Kantin MIPA UII 

Dalam penilaian ini menggunakan objek pengamatan sebagai penilaian yang di mana 

memiliki 39 objek yang akan di nilai dan di total berikut adalah objek yang akan di analisis 

tersebut. 

 

4.3.1 Lokasi 

Standar yang tepat pada objek lokasi adalah terletak jauh dari pencemar seperti tempat 

sampah umum, WC umum, asap kendaraan, dan lainnya. Tidak berada pada arah angin dari 

sumber pencemaran yaitu dari timbunan sampah, kendaraan, debu, dan sebagainya. Serta lokasi 

memiliki tempat pemisah antara tempat tidak merokok dan tempat merokok. Pada saat di 

lapangan kondisi kantin dalam proses pembangunan kantin baru pada jarak 5 meter dari kantin 

utama, pihak kantin juga telah memisahkan tempat perokok dan yang tidak merokok, Arah 

angin juga tidak menjadi masalah di karenakan lokasi kantin MIPA UII berada di basement 

gedung MIPA UII. dengan ini memberi nilai 3 dengan keterangan lingkungan, untuk objek 

lokasi di karenakan sumber pencemaran debu di sebabkan oleh proyek pembangunan kantin 

baru hanya berjarak 5 meter dari kantin, walaupun kantin MIPA UII tertutup. 

a.          b.  

Gambar 4.3 Lokasi kantin (a. kondisi luar kantin, b. Konstruksi kantin baru) 

 

4.3.2 Bangunan 

Berdasarkan fisik bangunan ada kriteria yang di gunakan dalam objek ini, kantin terpisah 

dengan ruang kelas dan kantor. Bangunan memiliki konstruksi yang kokoh sehingga tahan dari 

berat beban dan cuaca. Permukaan dinding yang halus dan kedap air sehingga mudah untuk 

dibersihkan dan bagian lantai kantin sudah menggunakan keramik. seluruh bangunan kantin 



 

belum memenuhi persyaratan teknis dalam konstruksi bangunan karena kantin belum memiliki 

alat pemadam kebakaran yang mudah dijangkau. Dalam hasil observasi yang di dapatkankan 

adalah kantin telah terpisah dari kantor dan kelas, bahan bangunan telah kokoh dan kuat, 

Terdapat sprinkle di setiap berbagai ruangan di kantin, permukaan dinding maupun lantai telah 

halus dan rata, lantai telah berkeramik sedangkan bagian luar telah menggunakan bahan paving 

block untuk bagian lantainya. Sehingga secara keseluruhan nilai 4 di berikan untuk objek 

bangunan. 

a.  b.  

Gambar 4.4 Ruang kantin (a. Kondisi Lantai, b Pondasi kantin) 

 

4.3.3 Pembagian Ruang 

Kantin MIPA terdiri dari dapur dan ruang makan, terdapat juga ruang penyimpanan 

bahan makanan dan gudang peralatan. Kantin juga memiliki toilet dengan jarak 9 meter dari 

kantin, Untuk Ruang administrasi menjadi satu dengan ruang makan. Akan tetapi kantin MIPA 

tidak memiliki ruang khusus untuk karyawan. Dalam hal ini kami memberi nilai 3 dikarenakan 

tidak adanya ruang penyimpanan alat kebersihan serta ruang karyawan tidak ada. 

      a..       b.  

Gambar 4.5. Pembagian Ruang (a. toilet, b. dapur) 

 

 



 

4.3.4 Lantai 

Dalam objek lantai hal yang perlu di perhatikan adalah lantai yang memiliki permukaan 

yang rapat air, halus, dan mudah dibersihkan. Serta tidak adanya kabel, selang yang dapat 

mengganggu jalan. Dalam hasil Observasi hasil penilaian yang kami berikan adalah 5 sangat 

baik di karenakan semua hal yang telah di sebutkan di peraturan tidak memiliki kekurangan.  

     

  Gambar 4.6. Kondisi Lantai Dapur 

 

4.3.5 Dinding 

Dalam hal objek dinding hal yang diperhatikan adalah  bagian permukaan halus, kedap 

air dan mudah dibersihkan serta di area masak di lapisi bahan yang tahan minyak panas dan air 

di bagian dindingnya. Pada ruang makan kebersihan dinding selalu dijaga dengan selalu di 

bersihkan.Dalam hal ini kami member nilai 5 dikarenakan semua komponen yang di nilai telah 

di lakukan oleh pihak pengelola kantin. 

.        

Gambar 4.7. Kondisi Dinding Ruang Makan 

 

 

 



 

 4.3.6 Ventilasi 

Objek ini adalah hal wajib di setiap bangunan, bangunan serta ruangan harus memiliki 

ventilasi untuk dapat menjaga kenyamanan. Komponen yang terdapat di ventilasi adalah: 

ventilasi memiliki bahan yang mudah dilepas untuk dibersihkan, memiliki blower (kipas 

penghisap) serta memiliki jaringyang dimana sebagai penahan debu. Penilaian objek ventilasi 

adalah 3 di karenakan ventilasi tidak memiliki jaring pengikat debu dan serangga, dan tidak 

memiliki kipas penghisap. Akan tetapi jumlah ventelasi telah lebih dari cukup untuk di ruang 

makan serta di ruang masak. 

.     

Gambar 4.8. Ventelasi ruang makan  

 

 4.3.7 Pencahayaan 

Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaandan 

pembersihan serta melakukan pekerjaan secara efektif. Pencahayaan dilakukan pemeriksaan 

secara berkala.Ruangan pengolahan makanan dan tempat cuci tangan sedikitnya 10fc (100 lux) 

pada titik 90 cm dari lantai dalam hal ini komponen yang di perlukan adalah pencahayaan 

minimal 108 lux pada tempat makan, serta 215 lux pada area makan, dan 540 lux pada area 

dapur. Pada objek ini diberikan nilai 4 di karenakan lampu tidak memakai pelindung.karena 

dalam komponen yang dinilai tidak terdapat pelindung lampu. Pentingnya pelindung ini disebut 

IP (Ingress Protection) perlindungan terhadap benda padat seperti debu, percikan air, dan sidik 

jari mulai jarak diameter terluar dari 50 mm. 



 

a.     b.  

c.  

Gambar 4.9. Pencahayaan (a. pencahayaan dapur, b. kasir, c. display makanan) 

 

4.3.8 Atap 

Atap memiliki fungsi sebagai penghalang dan melindungi dari debu, serangga, cuaca. 

Pada kantin MIPA tidak memiliki kebocoran atap dan lubang pada atap tersebut, serta tidak 

menjadi sarang serangga maupun tikus. Dalam objek ini atap diberikan nilai 5 di karenakan 

dalam hal tersebut tidak memiliki kekurangan yang merugikan sekitarnya. 

 

4.3.9 Langit-langit 

Fungsi dari langit-langit adalah: penghalang kotoran dari atap turun ke bawah tinggi 

minimal 2,4 meter,serta tidak memiliki lubang dan bersih. Keadaan langit-langit di kantin MIPA 

bersih dan tidak memiliki lubang serta tidak ada kebocoran akibat hujan. Untuk objek ini diberi 

nilai 5 dikarenakan langit-langit tidak memiliki hal yang merugikan. 



 

 

Gambar 4.10. Langit-langit Kantin 

 

4.3.10 Pintu 

Pintu memiliki fungsi sebagai: akses keluar masuk, sirkulasi udara dan pembatas antar 

ruangan. Pintu pada bangunan yang dipergunakan untuk memasak harusmembuka ke arah luar 

dan dapat menutup sendiri (self closing). Selain itu, setiap bagian bawah pintu sebaiknya dilapisi 

logam setinggi 36 cm untuk mencegah masuknya tikus dan jarak pintu dengan lantai harus rapat 

dan tidak boleh lebih 5 mm.  Indikator pintu diberikan nilai 5 dikarenakan terdapat akses pintu 

logam saat masuk ke kantin. 

 

4.3.11 Outer Opening 

Outer Opening disini adalah celah atau lubang di sela-sela lantai dan dinding atau 

langit-langit dan dinding. dalam hal ini kami member nilai 4 di karenakan tidak ada komponen 

yang buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.12 Rekapitulasi Hasil Bangunan 

Pada analisis hasil survei dalam indikator bangunan yang terdiri beberapa objek di 

dapatkan hasil sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Objek Bangunan 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Bangunan 

Lokasi 2 3 6 5 
10 

Bangunan 2 4 8 5 10 

Pembagian 

Ruang 
2 3 6 5 

10 

Lantai 1 5 5 5 5 

Dinding 1 5 5 5 5 

Ventilasi 2 3 6 5 10 

Pencahayaan 1,5 4 6 5 7,5 

Atap 2 5 10 5 10 

Langit-Langit 1,5 5 7,5 5 7,5 

Pintu 1,5 5 7,5 5 7,5 

Outer 

Openings 
1 4 4 5 

5 

Total 71 Total 87.5 

 

4.4 Kondisi Fasilitas Sanitasi Kantin FMIPA 

4.4.1 Air Bersih 

Kegunaan air bersih di kantin adalah untuk proses masak-memasak dan untuk sarana 

mencuci, ketersediaan air bersih harus mecukupi untuk sebagai sarana memasak dan 

mencuci.Kualitas air bersih harus memenuhi syarat sesuai dengan 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 sarana air bersih diberikan nilai 5 

dikarenakan telah sesuai dengan persyaratan tersebut 

 



 

4.4.2 Pembuangan Air Limbah 

Pembuangan limbah cair melalui westafel yang di bawa ke selokan di bagian depan 

kantin dalam hal ini air limbah dapat mengalir dengan lancar dan tidak tersumbat, dan terdapat 

perangkat lemak di dalam westafel untuk menyaring kotoran padat agar tidak masuk ke dalam 

pipa karena dapat berdampak tersumbatnya aliran pembuangan air limbah. Dalam hal ini objek 

diberikan nilai 5 di karenakan tidak ada komponen yang buruk. 

   

Gambar 4.11. Saluran pembuangan limbah kantin 

 

4.4.3 Toilet 

Toilet kantin yang baik adalah selalu dalam keadaan bersih, letaknya tidak terhubung 

langsung ke ruang makan dan dapur, tersedianya air bersih, tersedianya sabun serta alat 

pengering, serta memisahkan antara toilet pria dan wanita. Dalam indikator toilet ini memberi 

nilai 5 atau sangat baik di karenakan toilet selalu dalam keadaan bersih dan letaknya dekat 

dengan kantin. 

a.     



 

b.  

Gambar 4.12. Kondisi toilet (a. pintu toilet, b. kondisi toilet)  

 

 

4.4.4 Tempat Sampah 

Fungsi tempat sampah adalah tempat pembuangan sisa makanan, bungkus makanan, 

bahan makanan yang tidak digunakan lagi. Terdapat tiga tempat sampah yang tersebar di dalam 

kantin serta petugas kantin selalu membuang sampah bila telah terlihat penuh. Dalam objek 

tempat sampah diberi nilai 5 atau sangat baik di karenakan ketersedian tempat sampah dan 

selalu diangkut setiap 24jam 

a.  b.  c.  

Gambar 4.13. Tempat sampah (a.area toilet, b. dapur, c. ruang makan) 

 

4.4.5 Kuisioner Kelengkapan Tempat Sampah 

Tempat sampah dalam area kantin khususnya dalam area tempat makan sangat di 

perlukan untuk membuang sisa makanan, sisa bungkusan dari makanan dan minuman. Dalam 

hasil kuisioner ini di dapatkan 7% responden sangat kesusahan atau hampir tidak menemukan 

tempat sampah di area kantin, 41% responden cukup kesusahan menemukan tempat sampah, 

45% responden tidak kesusahan menemukan tempat sampah, serta 7% responden sangat tidak 



 

kesusahan dalam menemukan tempat sampah yang dimana tempat sampah dapat dengan  udah 

di akses. 

 

Gambar 4.14. Grafik akses tempat sampah 

 

4.4.6 Tempat  Pencuci Peralatan 

Dalam tempat cuci perlatan ini memiliki tempat yang sangat spesifik yang di mana 

terdapat tiga bilik pecucian; air panas, air dingin, air biasa. Serta memiliki kriteria seperti: bahan 

yang kuat, air yang mencukupi, serta memiliki sikat untuk peralatan tersebut. Dalam objek ini 

memberi nilai 3 di karenakan kantin tidak memiliki tiga bilik bak pecucian, air panas, serta 

tempat mencuci mereka menjadi satu dengan tempat cuci bahan lainnya. 

 

Gambar 4.15. Tempat cuci peralatan 
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4.4.7 Tempat Cuci Tangan 

Kriteria objek tempat cuci tangan adalah memiliki air yang cukup, tersedianya sabun, 

alat pengering. Penilaian objek ini adalah 5 dikarenakan memiliki tempat yang bersih 

tersedianya sabun cuci tangan. 

 

 

Gambar 4.16. Tempat cuci tangan 

 

4.4.8 Hasil Kuisioner Tempat Cuci Tangan 

Fasilitias penunjang seperti wastafel sangat di butuhkan yang dimana untuk sarana 

mencuci tangan bagi konsumen akan tetapi ada banyak restoran, rumah makan, bahkan kantin 

yang menganggap fasilitas ini tidak terlalu penting bahkan tidak merawatnya, dalam 29 

reponden menjawab fungsi dari wastafel pada kantin MIPA UII masih berfungsi dengan baik 

apa tidak?. Dalam pertanyaan kuisoner ini 14% responden menjawab sangat tidak baik, dan 45% 

responden menjawab tidak baik, serta 31% responden menjawab baik, sisanya menjawab sangat 

baik. Dalam hal ini westafel pada kantin MIPA memang terpisah dari ruang makan yang 

letaknya berada di toilet dekat kantin tersebut yang berjarak 5 -8 meter dari kantin.  

 



 

 

Gambar 4.17. Grafik kondisi westafel kantin 

 

4.4.9 Tempat Mencuci Bahan Makanan 

Kriteria untuk tempat pecucian bahan makanan adalah memiliki air yang cukup, air 

mengandung larutan anti hama, terbuat dari bahan yang kokoh serta terpisah dariwestafel dan 

tempat cuci alat. Dalam objek memberi nilai 3 dikarenakan tempat mencuci bahan makanan 

menjadi satu dengan tempat cuci peralatan serta air tidak mengandung larutan anti hama. 

 

4.4.10 Loker Karyawan 

Kriteria loker karyawan yang baik adalah memiliki tempat sendiri, berbahan kuat dan 

aman, serta jumlahnya cukup dengan jumlah karyawan. Dalam objek ini memberi nilai 2 

dikarenakan tidak ada loker karyawan yang memadai, para karyawan meletakan tasnya di dapur. 

 

4.4.11 Peralatan Pencegah Masuknya Serangga dan Tikus 

Pelaratan pencegah masuknya serangga dan tikus adalah cara pencegahan untuk tidak 

masuknya serangga dan tikus masuk ke dalam area kantin, setiap lubang vetilasi di pasang 

kawat anti serangga, di persilangan pipa, serta sela dinding yang tertutup rapat, dan tandon air 

harus tertutup rapat. Dalam indikator ini memberi nilai 3 di karenakan ventelasi tidak 

menggunakan jaring maupun kaca. 
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.     

Gambar 4.18. Kondisi ventilasi terbuka  

 

4.4.12 Tempat Penyimpanan Alat Kebersihan 

Tempat penyimpanan alat kebersihan ini memiliki beberapa karakter yang dimana 

memiliki tempat yang bersih, alat kebersihan menggantung menimal 15cm dari lantai, tidak 

terkontaminasi debu serta memiliki ruangan khusus. Dalam objek ini memberi nilai 3 di 

karenakan peralatan kebersihan memiliki ruang khusus yang berada di WC akan tetapi pihak 

kantin juga hanya menaruh di dalam dapur setelah mencuci alat kepersihan tersebut seperti alat 

pel dan sapu.  

a.    b.  

c.  

Gambar 4.19. Penyimpanan alat kebersihan (a. penyimpan sapu menggantung, b. alat penggiring 

air, c. yempat penyimpanan yang salah) 



 

4.4.13 Rekapitulasi Fasilitas Sanitasi 

Pada analisis hasil survei dalam indikator fasilitas sanitasi yang terdiri beberapa objek di 

dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Rekaputilasi fasilitas sanitasi 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Fasilitas 

Sanitasi 

Air Bersih 2 5 10 5 
10 

Pembuangan Air 

Limbah 
2 5 10 5 

10 

Toilet 1.5 5 7.5 5 7.5 

Tempat Sampah 1.5 5 7.5 5 7.5 

Tempat Cuci Peralatan 2 3 6 5 10 

Tempat Cuci Tangan 1 5 5 5 5 

Tempat Cuci Bahan 

Makanan 
2 3 6 5 

10 

Loker Karyawan 1 2 2 5 5 

Peralatan Pencegah 

Serangga 
1 3 3 5 

5 

Tempat Penyimpanan 

Alat Dapur 
1 3 3 5 

5 

Total 60 Total 75 

 

4.5 Kondisi Dapur dan Area Makan Kantin FMIPA 

4.5.1 Dapur 

Dalam objek ini adalah inti setiap masakan dan minuman di buat dapur juga harus 

memadai untuk menunjang kualitas masakan dan sanitasi di katin tersebut. Dapur memiliki 

kreteria antara lain: dapur harus selalu bersih, memiliki fasilitas penyimpanan bahan makanan 

mentah maupun masak seperti kulkas, tersedianya penyimpanan bahan makanan panas, 

memiliki temperature udara, memiliki cerobong asap, memiliki tempat pisau, alat masak, alat 

makan yang tertutup, terpampangnya tulisan pesan-pesan higiene bagi penjamah dan karyawan 

kantin tersebut. Dalam objek ini memberi nilai 2 di karenakan beberapa karakter atau fasilitas 

tidak dimiliki oleh kantin tersebut dan tempat yang lumayan sempit untuk bekerja, cerobong 

asap dan barang yang bertumpuk. Gambar dapat dilihat pada gabbar 4.4.3 point b 

 



 

4.5.2 Ruang Makan 

Tempat ruang makan adalah tempat dimana konsumen menyantap makanan yang telah 

di sediakan oleh dapur, kriteria yang di nilai adalah kebersihan yang selalu terjaga, tersedia alat 

pencuci tangan, tersedia tempat peragaan yang tertutup, serta memiliki kursi dan meja yang 

cukup. Objek ini diberi nilai 5 di karenakan tidak ada komponen yang buruk. Untuk Gambar 

dapat dilihat pada gambar 4.6 

 

4.5.3 Kuisioner Ruang makan 

Sering melihat mahasiswa perokok di area kantin semakin banyak juga sampah dari 

rokok tersebut seperti puntung rokok dan abu rokok. Dalam hal ini perlu adanya fasilitas yang di 

berikan seperti asbak rokok untuk membuang puntung rokok tersebut. 29 responden tersebut 

memiliki tanggapan beragam yang di mana 31% responden hampir tidak pernah melihat asbal 

rokok yang berada di meja konsumen, 31% responden lainnya jarang melihat asbak berada di 

meja konsumen, serta 27% responden terkadang melihat asbak, dan 10% responden sering 

melihat asbak berada di meja konsumen.  

 

Gambar 4.20. Grafik fasilitas asbak rokok 
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4.5.4 Kuisioner Meja Makan 

Kebersihan meja setelah atau sebelum di gunakan konsumen sangat penting yang dimana 

untuk menjaga meja untuk selalu bersih dari sisa makanan dan minuman yang tumpah atau 

berserakan. Dalam hasil kuisioner di dapatkan 3% responden yang menilai meja sangat kotor 

yang di mana tidak pernah di bersihkan, 31% responden yang menjawab meja kotor yang di 

mana jarang di bersihkan, 65% responden yang menjawab bersih yang dimana pihak kantin 

membersihkan sisa makanan sewaktu konsumen telah meninggalkan lokasi kantin 

 

Gambar 4.21. Grafik kebersihan meja 

4.5.5 Kuisioner Kelengkapan Meja Makan 

Alat pembersih untuk konsumen selain lap adalah tissue yang di mana bisa untuk 

menjadi pembersih meja. Dalam hasil dari 29 responden, 34% responden menjawab tidak 

terdapat tisu di area makan, 55% responden mengatakan tissue terkadang ada, dan sisanya 

menjawab selalu tersedia di area makan. 
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Gambar 4.22. Grafik kebersihan meja makan 

 

4.5.6 Kuisioner Kebersihan Tempat makan 

Binatang kecil yang sering terlihat hinggap di makanan dan membawa bakteri ini sangat 

berbahaya bagi konsumen semakin banyak lalat di kantin semakin buruk juga kebersihan kantin 

tersebut. Dalam hal ini 10% responden sangat jarang atau hampir tidak pernah melihat lalat di 

dalam kantin, 62% responden menjawab jarang melihat lalat yang berada di area kantin maupun 

area makan, serta 26% responden sering melihat lalat yang berada di sekitar area makan.  

 

Gambar 4.23. Grafik intensitas lalat 

4.5.7 Kuisioner Gangguan Rokok 

Dalam pertanyaan ini konsumen ditanyakan kenyamanan pada saat berkunjung ke kantin 

dan menyantap makan atau hanya sekedar duduk. Sedangkan ada konsumen lain yang perokok 

aktif yang dimana kadang mengganggu konsumen yang tidak merokok dalam hal ini 29 

responden menjawab 65% merasa sangat terganggu dengan asap rokok yang di hasilkan 621% 

responden cukup terganggu, dan 10% responden tidak terganggu sedangkan hanya 3% 

responden memilik tidak sama sekali terganggu dengan asap rokok  
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Gambar 4.24. Grafik gangguan asap rokok 

 

4.5.7 Gudang Bahan Makanan 

Gudang bahan makan adalah tempat penyimpanan bahan makanan atau tempat 

penyimpanan bahan mentah yang di mana memiliki karakteristik yaitu rapat dari serangga, 

tikus, dan hewan lainnya, serta tidak di campur dengan lainnya. Objek ini diberi nilai 3 dikarena 

pihak kantin tidak memiliki tempat penyimpanan tetap, mereka menyimpan sementara bahan 

makan di bawah tempat masak. Serta membawa makanan jadi dari rumah. 

a.     

Gambar 4.25. Penyimpanan bahan makan  

 

4.5.8 Rekapitulasi Dapur dan Area Masak 

Pada analisis hasil survei dalam indikator dapur dan area masak yang terdiri beberapa 

objek di dapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Rekapitulasi pembagian ruang 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Pembagian 

Ruang 

Dapur 2 2 4 5 
10 

Ruang Makan 2.25 5 11.25 5 11.25 

Gudang Bahan 

Makanan 
2 3 6 5 

10 

Total 21.25 Total 31.25 

 

4.6 Kondisi Bahan Makanan dan Makanan Jadi Kantin FMIPA 

4.6.1 Bahan Makanan 

Bahan makanan adalah bahan makanan mentah yang akan di masak harus dalam kondisi 

baik, bahan makan dari sumber yang baik dan resmi. Pada objek ini diberi nilai 5 di karenakan 

tidak ada komponen yang buruk serta pihak kantin selalu membersihkan bahan makanan 

sebelum digunakan menjadi makanan jadi   

 

4.6.2 Makanan Jadi 

Makanan jadi adalah hasil makanan setelah melalui proses pengolahan atau proses 

memasak, dalam hal ini kondisi makanan jadi harus baik dari bentuk, aroma, dan rasa, serta 

tidak meggunakan bahan bumbu yang rusak. Dalam hal ini kami memberi nilai 5 di karenakan 

tidak ada komponen yang buruk. 

 

4.6.3 Rekapitulasi Kondisi Bahan Makanan 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi bahan makanan yang terdiri beberapa 

objek di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Rekapitulasi bahan makanan 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Makanan 

Bahan 

Makanan 
2.25 5 11.25 5 

11.25 

Makanan 

Jadi 
1.5 5 7.5 5 

7.5 

Total 18.8 Total 18.75 



 

 

4.7 Kondisi Pengolahan Makanan Kantin FMIPA 

4.7.1 Proses Pengolahan 

Dalam proses pengolahan makanan di kantin tenaga pengelola wajib meggunakan 

seragam kerja bersih serta rapi dalam menggunakannya untuk terhindar dari kontaminasi 

makanan yang diolahnya dan penggunaan alat yang tepat dalam pembuatan makanan. Dalam 

indikator ini diberi nilai 5 di karenakan pengelola makanan selalu menggunakan pakaian kerja 

serta kantin telah memiliki perlatan memasak yang tepat. 

 

4.7.2 Rekapitulasi Kondisi Pengolahan Makanan Kantin 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi pengolahan makanan kantin yang 

terdiri objek di dapatkan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6. Rekapitulasi pengolahan makanan 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Pengolahan 

Proses 

Pengolahan 

Makanan 

7.5 5 37.5 5 

37.5 

 

4.7.3 Kuisioner Pengolahan makanan 

Benda asing yang terdapat di dalam makanan adalah kelalaian dari penjamah makanan 

tersebut kurangnya memperhatikan kebersihan dalam membuat makanan, dalam 29 responden 

ini menjawab ada 7% responden sering sekali melihat atau menemukan benda asing dalam 

makanannya, 21% responden sering menemukan benda asing dalam pesanannya, 62% 

responden jarang menemukan benda asing yang terselip dalam makannya yang berupa batu, 

rambut, atau benda lainnya, dan hanya 10% responden yang hampir tidak pernah menemukan 

benda asing tersebut 



 

 

Gambar 4.26. Grafik gangguan benda asing 

 

4.7.4 Kuisioner Aroma Pengolahan makanan 

Bau menyengat disini adalah bau yang sangat mengganggu bagi konsumen yang 

menghirupnya terkadang bisa membuat konsumen bersin. Dalam hal ini 14% responden sering 

sekali menyium aroma menyengat dari proses memasak, 41% responden jarang mencium aroma 

yang menyengat dari proses memasak, dan 41% responden tidak pernah mencium aroma yang 

menyengat dari area dapur dalam proses memasak 

 

 

Gambar 4.27. Grafik bau saat proses memasak 
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4.8 Kondisi Tempat Penyimpanan  MakananKantin FMIPA 

4.8.1 Penyimpanan Bahan Makanan 

Dalam objek penyimpanan bahan makanan ini harus menjaga kelembapan tempat 

penyimpanan, ketebalan penyimpanan makanan, tempat penyimpanan harus terpisah dari 

makanan jadi. Dalam objek ini diberi nilai 3 dikarenakan tempat penyimpanan bahan tersebut 

diletakan di tempat terbuka. 

 

4.8.2 Penyimpanan Makanan Jadi 

Penyimpanan makanan jadi adalah tempat untuk menyimpan makanan yang siap, tempat 

penyimpanan makanan jadi harus memiliki tempat yang tertutup untuk menghindari serangga 

dan debu masuk dan mengkontaminasi makanan tersebut. Indikator penyimpanan makanan jadi 

diberi nilai 4 di karenakan tempat penyimpanan bahan makanan hanya memiliki penutup kain. 

 
Gambar 4,28. Penyimpanan makanan jadi 

4.8.3 Wadah Makan 

Wadah makan adalah tempat menaruh makanan untuk siap di hidangkan, tempat wadah 

makan ini harus bersih, mulus, dan mudah di bersihkan. Indikator ini diberikan nilai 5 di 

karenakan tidak ada komponen yang buruk serta wadah makanan selalu di jaga kebersihannya. 

 

4.8.4 Rekapitulasi Kondisi Penyimpanan makanan kantin 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi penyimpanan makanan kantin yang 

terdiri objek di dapatkan hasil sebagai berikut : 

 

 



 

Tabel 4.7. Rekapitulasi penyimpanan makanan kantin 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Tempat 

Penyimpanan 

Penyimpanan 

Bahan Makanan 
2.25 3 6.75 5 

11.25 

Penyimpanan 

Makanan Jadi 
2 4 8 5 

10 

Wadah Makanan 2 5 10 5 10 

Total 24.8 Total 31.25 

 

4.9 Kondisi Penyajian Makanan Kantin FMIPA 

4.9.1 Cara Penyajian Makanan 

Cara Penyajian makanan ke pelanggan harus makanan yang layak dan masih segar dan 

juga penyajian makan diletakan di tempat yang bersih. Objek ini diberikan nilai 5 di karenakan 

cara penyajian selalu dalam keadaan hangat dan makanan tidak terkontaminasi. 

 

4.9.2 Rekapitulasi Penyajian Makanan 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi penyajian makanan kantin yang terdiri 

objek di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8. Rekapitulasi penyajian makanan 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Penyajian 

Makanan 

Cara  

Penyajian 
7.5 5 37.5 5 

37.5 

 

4.10  Kondisi Peralatan Kantin FMIPA 

4.10.1 Ketentuan Peralatan 

Dalam kententuan peralatan ini adalah peralatan harus dalam keadaan bersih, Permukaan 

alat tidak memiliki sudut mati, mengklasifikasikan alat untuk bahan mentah dan masak, terbebas 

dari sisa makanan, tidak berkarat, dan memiliki zat berbahaya. Objek ini diberikan nilai 5 di 

karenakan alat selalu dalam keadaan bersih sebelum digunakan dan memiliki tempat untuk 

pengeringannya, alat-alat tidak memiliki karat dan sudut mati. 



 

 
Gambar 4.29. Peralatan memasak 

4.10.2 Alat Pemotong 

Dalam alat pemotong untuk bahan makanan harus bersih dari karat, sisa makanan, tidak 

terkelupas, tidak retak, dan memisahkan alat pemotong buah, sayur, dan daging. Objek ini 

diberikan nilai 3 di karenakan alat pemotong buah, sayur, dan daging kadang menjadi satu. 

 

4.10.3  Kebersihan Alat 

Kebersihan alat harus selalu di jaga kebersihannya maksimal digunakan 1 kali sehari 

yang dimana setelah kantin akan tutup harus mencuci kain lap tersebut, dan selalu mengganti 

yang baru dalam kurun waktu  tertentu. Objek ini diberikan nilai 4 di karenakan selalu ada 

pergantian kain lama dengan yang baru, dan pencucian kain pada saat kantin telah tutup. 

 

4.10.4 Alat Pel 

Kebersihan alat pel harus selalu di jaga dan selalu diperas berkali-kali setelah digunakan 

dan di letakan menggantung 15cm dari lantai. Dalam objek ini diberikan nilai 2 di karenakan 

alat pel diperas di westafel dapur, dan diletakaan di lantai. 

 



 

4.10.5 Rekapitulasi Kondisi Peralatan Kantin 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi peralatan kantin yang terdiri objek di 

dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Rekapitulasi peralatan kantin 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Peralatan 

Ketentuan 

Peralatan 
1.5 5 7.5 5 

7.5 

Alat Pemotong 2 3 6 5 10 

Kebersihan Alat 

Kain 
2.5 4 10 5 

12.5 

Alat Pel 1.5 2 3 5 7.5 

Total 26.5 Total 37.5 

 

4.11 Kondisi Tenaga Kerja Kantin FMIPA 

4.11.1  Pengetahuan Tenaga Kerja 

 

Pengetahuan  merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(over behaviour). Berdasarkan pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak tidak didasari pengetahuan 

(Notoadmodjo 2007).Dalam menunjang kantin karyawan harus memiliki pengetahuan tentang 

makan serta kebersihan kantin tersebut. Dalam objek ini diberikan nilai 5 dikarenakan semua 

karyawan selalu menjaga kebersihan kantin dan tetap menjaga rasa dari makanan tersebut dan 

mengatahui tata cara pengelolaan kantin secara tepat. 

 

4.11.2 Kuisioner Pengatahuan Tenaga kerja 

Dalam penyajian makanan harus melihat standar yang layak seperti keadaan makanan 

tidak basi, tidak berbau tidak sedap, dan lainnya. Dalam jumlah total 29 responden, sebanyak 

86% responden memilih jawaban baik, dan 7% responden memilik jawaban buruk, serta sisanya 

7% responden memilik jawaban sangat baik. Yang dimana penyajian makanan pada kantin 

MIPA UII telah baik.  



 

 

Gambar 4.30. Grafik penyajian makanan 

 

4.11.3 Pakaian Tenaga Kerja 

Pakaian tenaga kerja harus dalam keadan bersih dan minimal memiliki 2 stel pakian. 

Dalam hal ini kami memberi nilai 4 di karenakan tidak ada komponen yang buruk. 

 

4.11.3 Pemeriksaan Kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan adalah hal yang harus di lakukan di kantin yang bertaraf tinggi 

yang dimana selalu melakukan check up 6 bulan sekali, di beri vaksin, serta memiliki tunjangan 

kesehatan. Indikator ini diberikan nilai 2 dikarenakan tidak adanya cek kesehatan bahkan 

pemberian vaksin.  

 

4.11.4 Kebersihan Pribadi 

Dalam menjaga kebersihan diri adalah hal wajib yang di mana selalu mencuci tangan 

menutup rambut, berpakaian rapi. Indikator ini diberikan nilai 5 di karenakan penjamah makan 

selalu membersihkan tangan dan selalu menggunakan masker bila sakit. 
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4.11.5 Rekapitulasi Kondisi Tenaga Kerja Kantin 

Pada analisis hasil survei dalam indikator kondisi tenaga kerja kantin yang terdiri objek 

di dapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10. Rekapitulasi tenaga kerja 

Aspek Indikator Bobot Nilai Skor 
Nilai 

sempurna 

Skor 

Sempurna 

Tenaga 

Kerja 

Pengetahuan Tenaga 

Kerja 
7.25 5 36.25 5 

36.25 

Pakaian Kerja 7 4 28 5 35 

Pemeriksaan 

Kesehatan 
7.25 2 14.5 5 

36.25 

Personal Higiene 7.25 5 36.25 5 36.25 

Total 115 Total 143.75 

 

4.12 Data Hasil Penilitian 

4.12.1 Hasil Akhir Penilaian Objek 

Dalam hasil akhir penilaian hasil akhir objek penelitian ini dikategorikan menjadi 

beberapa golongan yang dimana setiap golongan memiliki nilai standar dan keterangan yang 

penjelasan golongan tersebut dan data hasil akhir terdapat di tabel 6 dengan memiliki hasil poin 

sebesar 412.25. Hasil ini di kategorikan sebagai golongan A, yang dimana besar poin golongan 

A adalah 401-500. Hasil akhir dapat di setiap objek dapat dilihat pada table 4.52 yang dimana 

setiap nilai dijadikan dalam bentuk persen (%) dengan skala 1%-100%. Serta dapat dilihat dalam 

bentuk grafik pada gambar 4.54 yang dimana Setiap objek memiliki nilai yang cukup 

memuaskan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.11. Rekapitulasi penilaian objek 

Objek Nilai (%) 

Bangunan 81 

Fasilitas Sanitasi 86 

Pembagian Ruang 68 

Makanan 100 

Pengolahan 100 

Tempat Penyimpanan 79 

Penyajian makanan 100 

Peralatan 71 

Tenaga Kerja 80 

 

 

Gambar 4.31. Grafik rekapitulasi objek 
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4.12.2 Karakter Responden 

Karakteristik responden pada penelitian ini dikelompokanusia dan jenis kelamin. Hasil 

analisa dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 

 

Gambar 4.32. Grafik jenis kelamin 

Dalam grafik ini memiliki jumlah responden yaitu 29 orang mahasiswa dari Fakultas 

MIPA UII yang terdiri dari 11 laki-laki dan 18 perempuan, serta memiliki umur yang beragam 

dar 17 tahun sampai 23 tahun yang dimana umur terbanyak pada 21 tahun. 
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