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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Kantin merupakan tempat atau bangunan dimana segenap warga sekitar 

lingkunganya dapat membeli pangan jajanan, baik berupa pangan siap saji maupun 

pangan olahan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta 

Nomor 140 Tahun 2013 tentang standar penyelenggaraan kantin sekolah sehat 

mendeskripsikan, kantin sekolah adalah tempat atau bangunan yang berada di 

lingkungan sekolah, sebagai usaha penyediaan pangan jajanan yang dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan 

penyajian pangan jajanan. Kantin sekolah mempunyai peranan yang penting dalam 

mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan sehari-

hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah. Kantin sekolah dapat 

menyediakan makanan sebagai pengganti makan pagi dan makan siang di rumah 

serta camilan dan makanan yang sehat, aman dan bergizi.  

Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang 

diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat. Makanan tersebut harus bersih, 

tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba berbahaya 

bagi kesehatan. Selain itu makanan juga tidak boleh terkontaminasi oleh bakteri 

yang berasal dari orang yang mengelolanya, agar makanan tidak menjadi sumber 

penyakit. Makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit bawaan 

makanan (foodborne disease) seperti penyakit diare, hepatitis A, tipus, radang 

tenggorokan, disentri dan lain-lain. Menurut laporan Riset Kesehatan Nasional 

(RISKESDAS) tahun 2013 penyakit diare di Indonesia memiliki prevalensi sebesar 

3,5 persen. Sedangkan penyakit hepatitis A di Indonesia terjadi sebesar 19,3 persen 

dari seluruh penduduk. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian foodborne 

disease karena ketidaksesuaian suhu, rendahnya praktik higiene perorangan, 

kontaminasi mikroorganisme, buruknya sanitasi lingkungan pengolahan, 

ketidaktepatan cara pengolahan, serta makanan berasal dari sumber yang berisiko. 

(McSwane, 2006). 
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Pengelola kantin memiliki tanggung jawab dalam ketersediaan makanan yang 

sehat, aman dan bergizi untuk di konsumsi setiap konsumennya. Serta menjadi 

peran utama dalam pemilihan makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Zeviara 

Adhisty (2014) mengemukakan bahwa penilaian kantin sehat pangan jajanan anak 

sekolah di kota Depok terdapat sebelas kantin yang menunjukkan kantin tidak sehat 

karena masih banyak mengandung cemaran bakteri dan bahan berbahaya. Sebelas 

kantin ini masih perlu pembinaan dari keseluruhan warga didalam sekolahnya, baik 

sekolah maupun pengelola kantin. Salah satu faktor masih terdapat kantin tidak 

sehat yaitu rendahnya pengetahuan pengelola kantin (Adhisty, 2014).  

Kantin yang sehat menjadi syarat utama yang harus dimiliki baik sekolah 

maupun universitas. Pengelola kantin sehat harus memiliki pengetahuan mengenai 

gizi seimbang, cara pengolahan pangan yang baik, keamanan pangan dan praktek 

higiene perorangan dan sanitasi makanan. Pengetahuan tentang gizi seimbang dan 

beragam diperlukan dalam menyusun menu sehari-hari, sehingga konsumen 

tercukupi kebutuhan gizi dan tidak bosan mengonsumsinya. Pengetahuan cara 

pengolahan pangan yang baik diperlukan dalam memilih cara-cara pengolahan 

yang tepat, pemilihan bahan baku dan bahan tambahan untuk menghasilkan 

makanan yang bergizi dan aman. Pengetahuan tentang keamanan pangan 

diperlukan untuk mengenali bahaya-bahaya dalam pangan dan menentukan cara 

pencegahannya. Pengetahuan tentang higiene perorangan dan sanitasi makanan 

diperlukan untuk mencegah masuknya bakteri dan bahan kimia berbahaya ke dalam 

pangan, serta sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi oleh kantin untuk 

mewujudkan sarana kantin sehat. 

Salah satu faktor untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah 

pengelolaan makanan harus memenuhi syarat hygiene perorangan dan sanitasi 

makanan, sehingga upaya hygiene perorangan dan sanitasi makanan perlu 

dilakukan demi terciptanya kualitas makanan dikonsumsi aman dan terhindar dari 

penyakit. Untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap 

makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar 

makanan tersebut aman dikonsumsi, pemerintah melaksanakan program Higiene  

Sanitasi Pangan (HSP). Keberhasilan program Higiene Sanitasi Pangan adalah 

menurunnya angka kejadian luar biasa keracunan makanan (Dirjen PPPL,2013). 
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Kasus keracunan makanan cukup banyak terjadi di Indonesia. Pada tahun 

2014 Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menginformasikan telah 

terjadi 43 kasus insiden keracunan makanan di berbagai wilayah Indonesia. Salah 

satu kejadian keracunan makanan disebabkan oleh pangan jajanan sebanyak 15 

insiden keracunan dengan jumlah korban 468 orang serta 1 insiden keracunan 

akibat jasa boga dengan jumlah korban 748 orang (BPOM, 2014). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2012) menunjukan bahwa terdapat 52,8 

persen makanan di kantin Universitas X Depok terkontaminasi oleh bakteri 

Escherichia Coli di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan personal hygiene 

penjamah makanan dan faktor lainnya. 

Higiene perorangan yaitu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan subjeknya. Hygiene perorangan membahas tentang cara 

menjaga kebersihan diri dan persyaratan performansi seorang pengolah dan pelayan 

makanan (Budiwati, 2013). Aspek hygiene perorangan dalam pengelolaan makanan 

berkaitan dengan kebersihan diri pengelola yang mencakup semua segi kebersihan 

diri pribadi pengelola kantin meliputi mandi secara teratur, mencuci tangan dengan 

seksama menggunakan sabun dan air bersih, merawat kuku tetap pendek dan 

menjaga kuku tetap bersih, dan selalu menggunakan peralatan memasak seperti 

celemek, memakai penutup kepala saat mengelola makanan. Sanitasi makanan 

adalah suatu upaya melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, meliputi 

sanitasi pengolahan makanan, sanitasi peralatan pengolahan makanan dan 

bangunan pengolahan makanan. Beberapa metode yang dapat dilakukan untuk 

memengaruhi pengetahuan pengelola kantin melalui promosi kesehatan. 

Promosi kesehatan merupakan upaya yang dilakukan terhadap masyarakat 

sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

mereka sendiri (Notoadmodjo, 2010). Promosi kesehatan didukung dengan 

beberapa media. Media promosi kesehatan yaitu semua upaya untuk menampilkan 

pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator baik melalui media 

cetak, elektronik dan media luar ruangan. Beberapa pendukung tersebut bisa 

diterapkan dengan ceramah dan penayangan video. (Astuti, 2012) 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta memiliki kantin 

berjumlah 32 kantin yang terbagi antara 24 di kampus Pondok Labu dan 8 di 
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kampus Limo, berdasarkan observasi awal peneliti masih terdapat kantin yang tidak 

menerapkan hygiene perorangan dan sanitasi makanan yang baik, contohnya pada 

saat menyajikan makanan secara bersamaan juga memegang peralatan pengolahan 

makanan yang kotor, pengelola kantin tidak mencuci tangan setelah memegang 

uang dari konsumen, tidak memakai peralatan untuk memasak seperti celemek, 

penutup kepala dan ada beberapa pengelola yang sedang menangani makanan 

kemudian bersin atau batuk, pengelola tersebut tidak menutup mulutnya. Hasil dari 

observasi awal peneliti menyimpulkan bahwa pengelola kantin UPN “Veteran” 

Jakarta perlu diberikan pengetahuan mengenai kantin sehat yang meliputi hygiene 

perorangan, sanitasi makanan dan menu gizi seimbang berupa pemberian promosi 

kesehatan melalui penyuluhan menggunakan metode ceramah dengan bantuan 

media elektronik berupa penanyangan video mengenai perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

Penyuluhan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara 

menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga masyarakat tidak saja sadar, 

tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu ajuran yang ada 

hubungan dengan kesehatan. Metode ceramah merupakan penyampaian informasi 

dan pengetahuan secara lisan kepada objek yang ingin di berikan pesan dengan 

menggunakan alat bantu atau media dalam penyampaian pesan. Berdasarkan latar 

belakang dari data yang ada serta hasil pengamatan awal peneliti, maka peneliti 

ingin mengkaji mengenai pengaruh promosi kesehatan terhadap peningkatan 

pengetahuan pengelola kantin sehat di UPN “Veteran” Jakarta tahun 2018. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Pada tahun 2014 telah terjadi 43 kasus insiden keracunan makanan di 

berbagai wilayah Indonesia. Salah satu kejadian keracunan makanan disebabkan 

oleh pangan jajanan sebanyak 15 insiden keracunan dengan jumlah korban 468 

orang serta 1 insiden keracunan akibat jasa boga dengan jumlah korban 748 orang. 

Terdapat 52,8 persen makanan di kantin Universitas X Depok terkontaminasi oleh 

bakteri Escherichia Coli di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan personal hygiene 

penjamah makanan dan faktor lainnya. Penilaian kantin sehat pangan jajanan anak 

sekolah di kota Depok terdapat sebelas kantin yang menunjukkan kantin tidak sehat 
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karena masih banyak mengandung cemaran bakteri dan bahan berbahaya. Sebelas 

kantin ini masih perlu pembinaan dari keseluruhan warga didalam sekolahnya, baik 

sekolah maupun pengelola kantin. Salah satu faktor masih terdapat kantin tidak 

sehat yaitu rendahnya pengetahuan pengelola kantin. Kantin di UPN “Veteran” 

Jakarta kurang menerapkan hygiene perorangan dan sanitasi makanan yang baik, 

karena masih terdapat pengelola kantin yang menyajikan makanan secara 

bersamaan juga memegang peralatan pengolahan makanan yang kotor, pengelola 

kantin tidak mencuci tangan setelah memegang uang dari konsumen, tidak 

memakai peralatan untuk memasak seperti celemek, penutup kepala dan ada 

beberapa pengelola yang sedang menangani makanan kemudian bersin atau batuk, 

pengelola tersebut tidak menutup mulutnya. Oleh karena itu peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh promosi kesehatan terhadap 

peningkatan pengetahuan pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta”. 

 

I.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana gambaran karakteristik responden (umur, jenis kelamin, 

pendidikan, lama kerja) pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta ? 

b. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah promosi 

kesehatan tentang kantin sehat pada pengelola kantin di UPN “Veteran” 

Jakarta ? 

c. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah promosi 

kesehatan tentang hygiene perorangan pada pengelola kantin di UPN 

“Veteran” Jakarta ? 

d. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah promosi 

kesehatan tentang sanitasi makanan pada pengelola kantin di UPN 

“Veteran” Jakarta ? 

e. Apakah ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah promosi 

kesehatan tentang gizi seimbang pada pengelola kantin di UPN “Veteran” 

Jakarta ? 
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I.4 Tujuan Penelitian 

I.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh promosi kesehatan terhadap 

peningkatan pengetahuan kantin sehat yang meliputi hygiene perorangan, sanitasi 

makanan dan gizi seimbang pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta. 

 

I.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pada hakikatnya merupakan penjabaran dari tujuan umum. 

Setelah tujuan umum dijabarkan sebelumnya maka tujuan khusus pada penelitian 

ini, yaitu: 

a. Mengidentifikasi gambaran karakteristik responden (umur, jenis kelamin, 

pendidikan, lama kerja) pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta. 

b. Menilai pengaruh promosi kesehatan tentang pengetahuan kantin sehat 

sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan pada pengelola kantin 

di UPN “Veteran” Jakarta. 

c. Menilai pengaruh promosi kesehatan tentang pengetahuan hygiene 

perorangan sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan pada 

pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta. 

d. Menilai pengaruh promosi kesehatan tentang pengetahuan sanitasi 

makanan sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan pada 

pengelola kantin di UPN “Veteran” Jakarta. 

e. Menilai pengaruh promosi kesehatan tentang pengetahuan gizi seimbang 

sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan pada pengelola kantin 

di UPN “Veteran” Jakarta. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan 

manfaat praktis yaitu:  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dalam hal ini 
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terkait dengan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP) mengenai 

pengelola kantin sehat di UPN “Veteran” Jakarta.  

 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi UPN “Veteran” Jakarta 

dalam kegiatan promosi kesehatan terhadap peningkatan pengetahuan 

hygiene perorangan, sanitasi makanan dan gizi seimbang pengelola kantin, 

selain itu adapun manfaat lainnya yaitu dapat memberikan Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi mengenai hygiene perorangan, sanitasi makanan 

dan gizi seimbang, memberikan data dan gambaran yang jelas mengenai 

pengaruh promosi kesehatan, serta dapat dijadikan masukan untuk 

pengembangan atau pembuatan kebijakan dalam mewujudkan kantin sehat 

di UPN “Veteran” Jakarta.  
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