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ABSTRAK 

Meningkatnya mahasiswa yang membutuhan jasa penyedia  pangan di 

area kampus, wajib di selaraskan dengan keamanan pangan yang harus 

diperhatikan dan dilakukan oleh penyedia jasa tersebut karena akan 

meninimbulkan masalah kesehatan bila di anggap remeh, dalam hal ini belum 

adanya acuan resmi yang berkutat dengan aturan higienitas dan sanitasi kantin 

FMIPA UII. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana 

mendeskripsikan tentang penerapan higienitas dan sanitasi di kantin FMIPAUII 

dan di dasari oleh penggabungan dua peraturan: Kepmenkes RI 

1098/MENKES/SK/VII/2003 dan Food Codex yang di keluarkan oleh WHO 

menjadi suatu acuan baru untuk kantin. Dengan membuat acuan ini dapat 

mengatahui standard sanitasi dan higienitas dari penyedia jasa tersebut dalam 

melayani konsumen, serta dapat menjadi kantin yang layak. Hasil yang di dapat 

menggunakan acuan standar yang telah dibuat dan mendapatkan poin adalah 

sebesar 412.25 yang di mana masuk dalam golongan 1   

Kata kunci: higienitas, sanitasi, peraturan, penggabungan, acuan. 
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ABSTRACT 

The increasing of students who need food service services in the university’s cafeteria 

should be aligned with the food safety corcept. The service provide should aware about the food 

safety to avoid problems related to the consumer’s health. In the cafeteria of FMIPA UII, the 

regulation related to the hygiene and the sanitation of the cafetarian is not yet available this 

reseach. This study uses a qualitative method which describes the application of hygiene and 

sanitation concepts in the FMIPAUII canteen which are based on the merger of two regulations 

the namely the Ministry of Health RI 1098/MENKES/SK/VII/2003 and the Food Codex in 2013 

released by the WHO. The marger of those regulation will be used as a standard for FMIPA UII 

cafeteria. By making this reference the hygiene and sanitation providers, as well as the feasibility 

of the cafeteria could be know. The results showed that the FMIPA UII cafeteria gets 412,25 

points and can be classified as the group 1/A this means that the FMIPA UII cafeteria has 

implemented hygiene and sanitation concepts properly, and employees understand the 

importance of hygiene and sanitation for their cafetarian. 

Keywords: hygiene, sanitation, regulation, incorporation, reference 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan suatu kampus atau 

sekolah yang meningkat pesat serta 

semakin banyaknya kebutuhan pangan 

yang perlu di sediakan untuk menunjang 

kehidupan pangan. Keperluan jasa 

penyedia makanan seperti restoran dan 

kantin sangat dibutuhkan, akan tetapi 

banyak para penyedia jasa makanan 

kurang mementingkan sanitasi maupun 

kebersihan dari tempatnya, yang akan 

beresiko timbulnya penyakit seperti diare. 

Keamanan pangan merupakan suatu hal 

yang harus dilakukan dan diperhatikan 

karena dapat berdampak pada kesehatan, 

baik bagi anak-anak maupun orang 

dewasa. Menurut data dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 

sepanjang tahun 2012, insiden keracunan 

akibat mengosumsi makanan menduduki 

posisi paling tinggi, yaitu 66,7%, 

dibandingkan dengan keracunan akibat 

penyebab lainnya, misalnya obat, 

kosmetik, dan lain-lain. Oleh karena itu 

higienitas sanitasi dalam pembuatan 

makanan sangat perlu dilakukan. 

Terdapat beberapa peraturan yang 

menerangkan masalah higiene dan 

sanitasi di tempat makan seperti KMK 

(Keputusan Mentri Kesehata) nomor 1098 

tahun 2003 tentang persayaratan higiene 

sanitasi rumah makan dan restoran, PMK 

(Peraturan Mentri Kesehatan) no 1096 

tahun 2011 tentang higiene sanitasi jasa 

boga, sera untuk peraturan international 

dari WHO (World Healty Organation) 

yang menurunkan peraturan FOOD 

CODEX. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian secara umum 

akan ditunjukkan melali diagram alir 

penelitian. Diagram alir penelitian 

menggambarkan garis besar tahapan yang 

dilakukan selama penelitian. Diagram alir 

dapat dilihat dalam gambar 2.1 dibawah 

ini: 
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Gambar 2.1 Diagram Alir 

Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan 

atau menggambarkan tentang penerapan higiene 

dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan 

dan penyediaan tempat yang layak ada di kantin 

kampus MIPA Universitas Islam Indonesia. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kriteria Penilaian Objek 

Dalam Kreteria penilaian objek pada 

peraturan standar kantin ini memiliki 5 penilaian 

yang dimana masing-masing menentukan 

karakteristik setiap objek pengamatannya, 

penilaian objek ini bedasarkan Kepmenkes no 

715 tahun 2003 tentang Higienitas dan sanitasi 

jasaboga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Penilaian objek 

 

3.2 Penentuan  Kualitas Kelayakan 

Dalam hasil akhir penilaian atau 

tingkatan yang diperoleh suatu kantin dibagi 

menjadi 4 golongan,golongan ini didapatkan 

dari total bobot dikalikan penilaian. 

Penggolongan ini mengacu dengan peraturan 

Kepmenkes No.1098 tahun 2003, perhitungan 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Lingkungan Perilaku

1 Sangat buruk

 Kondisi dimana kantin dalam 

keadan rusak namun masih di 

gunakan

Kondisi dimana pekerja 

tidak memahami kebersihan 

diri

2 buruk

Kondisi dimana kantin 

memiliki cacat akan tetapi 

masih tetap di gunakan

Kondisi dimana pekerja 

sedikit memahami 

memahami kebersihan diri 

namun tidak dilakukan

3 cukup

Kondisi dimana kantin 

memiliki sedikit cacat dan 

bangunan dan peralatan 

tersebut masih dapat di 

gunakan dengan jangka 

waktu sebentar

Kondisi dimana personal 

sedikit memahami 

kebersihan diri dan sedikit 

menerapkannya 

4 baik

Kondisi dimana kantin dalam 

kondisi baik dan layak 

digunakan 

Personal  memahami 

kebersihan diri serta sedikit 

menerapkannya

5 baik sekali

Kondisi semua bagian kantin 

sangat baik dan dapat 

digunakan dalam jangka 

waktu lama

Kondisi dimana personal 

memahami dan menerapkan 

kebersihan diri

Nilai Kategori
Keterangan
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𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 × 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎𝑛 

Untuk nilai cukup atau nilai tengah 301-400 

di dapatkan dari : 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 3 (𝑐𝑢𝑘𝑢𝑝) × 100 = 300 

 

Tabel 1. Penggolongan hasil kantin 

GOLONGAN PENILAIAN KETERANGAN 

A 401-500 

Kreteria kantin dari 

segi sanitasi 

pelayanan dan 

makanan itu 

sendiri telah sangat 

memuaskan  

B 301-400 

Kreteria kantin dari 

segi komponen 

yang di nilai itu 

sendiri telah 

sempurna tapi ada 

beberapa objek 

yang masih perlu 

di perhatikan 

C 201-300 

Dalam hal ini 

Kantin cukup 

berbenah diri 

dengan 

memperbaiki 

beberapa item 

objek nya  

D 100-200 

Kreteria ini sangat 

lah buruk bagi 

kantin yang di 

mana kantin harus 

segera membenah 

diri dari segala 

aspek 

 

3.3 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 lampiran 3 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 
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Tabel 2. 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% 

 

Grafik 1. Rekapitulasi objek 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian ini maka dapat 

ditarik kesimpulan : 

 

1 Kantin FMIPA UII telah melakukan 

kebersihan sanitasi dan higienitas 

dengan baik yang di mana para 

karyawan kantin telah mengerti dan 

menerapkan kebersihan kantin 

secara rutin. 

2 Hasil penilaian dari peraturan 

standar yang telah di analisis 

mendapatkan hasil cukup 

memuaskan yang dimana kantin 

FMIPA UII mendapatkan hasil 

Golongan A  

3 Hasil perhitungan menggunakan 

peraturan standar yang telah dibuat 

dan mendapatkan poin adalah 

sebesar 412.25/82,45% dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 
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4.2 Saran 

Untuk Kantin: 

1. Pekerja mendapatkan tunjangan 

kesehatan dan pemeriksaan rutin 

setiap beberapa bulan. 

2. Membuat jadwal konstruksi 

pembangunan kantin baru diluar jam 

kuliah. 

3. Membuat cerobong asap di dapur 

untuk proses pembuangan asap dari 

hasil memasak. 

4. Menambahkan alat kebersihan 

seperti sula, tissu, sikat untuk 

penunjang kebersihan kantin 

5. Membuat loker karyawan. 

6. Menambahkan pengatur suhu 

ruangan di area dapur dan tempat 

makan. 

7. Menambahkan kipas / blower ntuk 

membuang udara di dalam dapur dan 

area makan secara cepat. 
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