
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan gizi di rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan 

penunjang yang mempunyai tugas mendukung upaya penyembuhan 

penderita dalam waktu sesingkat mungkin. Makanan yang memenuhi 

kebutuhan gizi dan termakan habis akan mempercepat penyembuhan dan 

memperpendek hari rawat. Penyelenggaraan makanan yang higienis dan 

sehat  menjadi  prinsip dasar penyelenggaraan makanan di rumah sakit 

karena pelayanan makanan rumah sakit diperuntukkan untuk orang sakit  

dengan ancaman  penyebaran kuman pathogen yang tinggi. Makanan yang 

tidak dikelola dengan baik dan benar oleh penjamah makanan dapat 

menimbulkan dampak negatif seperti penyakit dan keracunan akibat bahan 

kimia, mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta dapat pula menimbulkan 

alergi (Depkes RI, 2001). 

Rumah Sakit  merupakan tempat umum yang memberikan pelayanan 

medis melalui pendekatan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Upaya 

untuk menunjang pelayanan medis bagi pasien yang diselenggarakan oleh 

rumah sakit, diperlukan pengolahan makanan yang baik dan memenuhi 

syarat hygiene sanitasi makanan, yaitu dengan pengendalian faktor yang 

memungkinkan terjadinya kontaminasi yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan kuman dan bertambahnya bahan aditif pada makanan dan  

minuman  yang berasal dari proses pengolahan makanan dan minuman yang 

disajikan di rumah sakit,  agar tidak menjadi mata rantai penularan penyakit 

dan gangguan kesehatan (Djarismawati dkk, 2004) 
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Penyelenggaraan makanan di rumah sakit harus optimal dan sesuai 

dengan mutu pelayanan standar kesehatan serta indikasi penyakit pasien 

(Depkes RI, 2005).Penyelenggaraan makanan yang kurang memenuhi syarat 

kesehatan (tidak saniter dan higienis) selain memperpanjang proses 

perawatan, juga dapat menyebabkan timbulnya infeksi silang (cross infection) 

atau infeksi nosokomial (infeksi yang didapatkan di rumah sakit), yang di 

antaranya dapat melalui makanan (Iskak, 2006). Data tentang terjadinya 

infeksi nosokomial khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

makanan di rumah sakit belum tercatat, akan tetapi timbulnya infeksi 

nosokomial secara umum diketahui angkanya tergolong tinggi. Angka infeksi 

nosokomial tahun 2007 di Jakarta sebesar 41,1%, di Surabaya 73,3%, dan 

Yogyakarta kurang lebih 5,9% (Hasyim, 2007). 

Pengolahanmakanan yang baik dan benar padadasarnya adalah 

mempunyai pengetahuan tentang mengolah makanan berdasarkan kaidah-

kaidah dan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi makananmeliputi 

pengetahuan,sikap,dan prilaku manusia dalammenaati azas kesehatan, azas 

kebersihan, azas keamanandalam menangani makanan sehingga 

menghasilkanmakananyangbersih,sehat, aman, bermanfaat sertatahan 

lama(Depkes, 2003).Usaha pengolahan makanan yang tidakdiimbangi 

dengan peningkatan higiene dan sanitasipengelolaan makanan akan 

mengakibatkanrisikoterjadinyagangguan kesehatan seperti penyakit bawaan 

makanan (food borne disease)dan kejadian luar biasa(KLB)keracunan 

makanan(Djaja, 2004dalam Mardiahtahun 2005). 

Upaya hygiene dan sanitasi makanan pada dasarnya meliputi orang 

yang menangani makanan, tempat penyelenggaraan makanan, peralatan 
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pengolahan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian makanan 

(Purnomo, 2009 dalam Afriyenti, 2002). Penyelenggaraan makanan yang 

hygiene dan sehat menjadi prinsip dasar penyelenggaraan makanan institusi. 

Makanan yang tidak dikelola dengan baik dan benar oleh penjamah makanan  

dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyakit dan keracunan akibat 

bahan kimia, mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta dapat pula 

menimbulkan alergi. 

Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat 

bekerjasesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan 

orang disekeliling. Dalam menyediakan perlindungan terhadap bahaya, 

prioritas pertamaseorang pimpinan perusahaan adalah melindungi 

pekerjanya secara keseluruhan ketimbang secaraindividu. Penggunaan alat 

pelindung diri hanya dipandang perlu jika metode-metodeperlindungan yang 

lebih luas ternyata tidak praktis dan tidak terjangkau (Ridley,2004). 

Faktor kebersihan pengelola makanan yang biasa disebut hygiene 

personal merupakan prosedur menjaga kebersihan dalam pengelolaan 

makanan yang aman dan sehat. Prosedur menjaga kebersihan merupakan 

perilaku bersih untuk mencegah kontaminasi pada makanan yang ditangani. 

Prosedur yang penting bagi pekerja pengolahmakanan adalah pencucian 

tangan, kebersihan dan kesehatan diri. Di Amerika Serikat 25% dari semua 

penyebaran penyakit melalui makanan, disebabkan  pengolah makanan yang 

terinfeksi dan hygiene personal yang buruk (Hiasinta, 2001). 

Terdapat 4 (empat)  faktor yang memungkinkan terjadinya penularan 

penyakit di rumah sakit melalui makanan yakni perilaku yang tidak higienis, 

adanya sumber penyakit menular, adanya media (makanan, minuman) dan 
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resipien yang kurang baik (Triatmodjo, 2003). Pekerja memegang peranan 

yang penting dalam kelancaran proses produksi karena pekerja merupakan 

perencana, pelaksana dan pengelola dalam suatu penyelenggaraan 

makanan. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya apabila 

dalam diri pekerja memiliki sikap  positif yaitu sikap jujur, disiplin, tanggung 

jawab, hati-hati, cermat dan teliti, senang akan kebersihan serta menjaga 

kesehatan. 

Hasil penelitian Meikawati, dkk (2010) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara sikap dengan praktek higiene dan sanitasi 

makanan dan berpola positif. Penelitian Fina Izzatul Chusna (2013) juga 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan,pendidikan dan 

lingkungan dengan kualitassarana sanitasi kantin. 

RSUD Dr. Moewardi dalam mencapai sebuah kinerja yang maksimal 

mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan. Dalam mencapai visi misinya 

didukungoleh seluruh instalasi yang ada termasuk instalasi gizi yang 

berperan dalam penyediaan makanan, harusmenjamin kemanan makanan 

yang akan dikonsumsi olehpasien, karena salah satu penentu kualitas 

makanan pasien adalah hygiene sanitas makanan.Mengingat  besarnya  

pengaruh  makanan tersebutbagi para pasien terutama dalam menyokong 

kesembuhannya dan sebagai masukan  bagi pimpinan rumah sakit untuk 

menangani hal-hal yang  tidakdiinginkan atau perbaikan  ke depan,  maka 

perlu adanya penggunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada pengolah 

makanan rumah sakit. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan 

saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu 

sendiri dan orang disekeliling.Adapun  masalah yang ditemui di lapangan, 

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi sedang 
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menerapkan higiene dan sanitasi dan berdasarkan pengalaman survey awal 

peneliti menemukan  30% karyawan masih belum menggunakan seragam 

kerja khusus dengan lengkap. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakuan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku 

Hygiene Tenaga Pengolah Makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:Apakah pengetahuan mempunyai 

hubungan dengan perilkau hygiene pada tenaga pengolah makanan di 

Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahuipengetahuan dan perilaku hygiene pada tenaga 

pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikanpengetahuan dan perilaku hygiene pada tenaga 

pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

Moewardi. 

b. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku hygiene pada 

tenaga pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi InstalasiGizi 

Manfaat penelitian bagi instalasigizi yaitu sebagai masukan instrumen 

untuk observasi pentingnya tentang pengetahuan dan perilaku hygiene 

bagi tenaga pengolah makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. Moewardi. 

2. Bagi Peneliti  

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mendalami masalah mengenai 

hubungan pengetahuan dengan perilkau hygiene pada tenaga pengolah 

makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 




