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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pasal 1 butir 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumberdaya 

pendidikan yaitu semua komponen yang digunakan oleh penyelenggaraan 

pendidikan yang terdiri dari guru, masyarakat, biaya dan sarana prasarana. 

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VII pasal 42 ayat 2 

menyatakan bahwa setiap satuan  pendidikan  harus mempunyai sarana yang 

terdiri dari lahan,  ruangan  kelas,  ruangan kepala sekolah, ruang  guru,  

ruang  tata  usaha, perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang  bengkel  kerja, 

ruang  unit  produksi,  ruang  kantin,  instalasi  daya  dan  jasa, tempat  

berolahraga,  tempat  beribadah,  tempat  bermain, tempat  berkreasi,  dan  

ruang/tempat  lain  yang  diperlukan untuk  menunjang  proses  pembelajaran  

yang  teratur  dan berkelanjutan. 

Dalam Bab III pasal 4 butir 6 dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dilaksanakan dengan memberdayakan semua komponen 

masyarakat melalui peran aktif dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah 

Karanganyar sebagai madrasah yang mulai berkembang berharap bisa 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik. Sebagai bagian dari 
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pemberian layanan terbaik untuk peserta didik tersebut salah satunya adalah 

dengan memberikan prasarana untuk menunjang terselenggaranya proses 

pendidikan yang melibatkan berbagai sumberdaya pendidikan dan 

memberdayakan semua komponen yang ada. 

Prasarana untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan di MI 

Muhammadiyah Karanganyar dikelola oleh Badan Usaha Milik Madrasah MI 

Muhammadiyah Karanganyar. Layanan yang dikelola badan usaha yang 

dimiliki MI Muhammadiyah Karanganyar ini meliputi pelayanan katering dan 

pelayanan antar jemput siswa. Pelayanan katering bagi siswa-siswi yang 

dikelola oleh madrasah sendiri ini menjadi menarik karena sejak dibentuk 

pada tahun 2012 sampai sekarang, katering MI Muhammadiyah Karanganyar 

dapat melayani sebanyak 1500 porsi setiap harinya dengan baik.  

Katering sekolah yang ada di MI Muhamamdiyah Karanganyar adalah 

usaha pelayanan untuk peserta didik yang mengusahakan tersedianya 

makanan yang sehat, aman dan bergizi dikonsumsi oleh peserta didik. 

Makanan yang sehat, aman dan bergizi adalah makanan yang menyehatkan, 

tentunya bersih, jauh dari tanggal kadaluwarsa dan bebas dari bahan kimia 

tambahan yang melebihi ambang batas maupun bakteri yang bisa 

membahayakan peserta didik serta makanan yang mengandung zat gizi yang 

diperlukan seorang peserta didik untuk dapat hidup sehat dan produktif (Lilis 

Nuraida, 2014: 1). 

Ketersediaan makanan yang sehat, aman dan bergizi yang diusahakan 

oleh katering sekolah yang ada di MI Muhammadiyah Karanganyar 
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harapannya dapat membantu tumbuh kembang peserta didik secara maksimal 

dan tentunya dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan peserta didik MI 

Muhammadiyah Karanganyar.  

Makanan dengan gizi berimbang adalah makanan yang mengandung 

sumber tenaga, zat pembangun dan pengatur. Makanan yang termasuk 

sumber tenaga mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan 

makanan yang termasuk sumber zat pembangun adalah kelompok pangan 

hewani serta kacang-kacangan. Makanan yang termasuk sumber zat pengatur 

adalah semua jenis sayur dan buah (Lilis Nuraida, 2014: 3). Untuk semua itu, 

makanan yang diberikan harus dalam jumlah yang cukup agar dapat 

memenuhi kebutuhan tubuh sesuai dengan usia, jenis kelamin dan aktivitas 

peserta didik. 

Katering sekolah yang ada di MI Muhamamdiyah Karanganyar juga 

mengusahakan makanan yang dijamin keamanannya. Terkait dengan 

keamanan makanan ini adalah masalah sangat penting. Makanan yang tidak 

aman akan menyebabkan terjadinya keracunan yang dalam waktu singkat bisa 

menimbulkan mual, pusing, diare, dan dalam jangka panjang bisa 

menimbulkan penyakit. 

MI Muhammadiyah Karanganyar sebagai penyelenggara pendidikan 

dasar yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas di 

Kabupaten Karanganyar melakukan terobosan untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan peserta didik yaitu tersedianya makanan yang sehat, aman dan 

bergizi bagi peserta didik. Untuk itu, sejak tahun 2012 MI Muhammadiyah 
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Karanganyar melalui badan usaha milik madrasah melaksanakan sebuah 

usaha katering sekolah. Usaha katering sekolah ini pada tahun 2013 

mendapatkan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karanganyar. 

Selain usaha katering, MI Muhammadiyah Karanganyar melalui badan 

usaha milik madrasah juga memiliki usaha pelayanan antar jemput siswa. 

Usaha antar jemput siswa ini bertujuan untuk membantu orang tua siswa yang 

repot dalam mengantar dan menjemput putra/putrinya ke sekolah. 

Sejauh pengetahuan peneliti, baru di MI Muhammadiyah Karanganyar 

terdapat sebuah badan usaha milik sekolah/madrasah yang mengelola usaha 

pelayanan katering dan juga usaha pelayanan antar jemput. Peneliti tertarik 

untuk mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan badan usaha milik 

madrasah dalam layanan katering dan layanan antar jemput siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari tesis ini 

adalah fokus pada "bagaimanakah pengelolaan badan usaha milik madrasah 

di MI Muhammadiyah Karanganyar?". Adapun sub fokus pembahasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan badan usaha milik madrasah dalam layanan 

katering? 

2. Bagaimana pengelolaan badan usaha milik madrasah dalam layanan antar 

jemput siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1. Pengelolaan badan usaha milik madrasah dalam pengelolaan layanan 

katering, dan 

2. Pengelolaan badan usaha milik madrasah dalam pengelolaam pelayanan 

antar jemput siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini berisi dua hal, yaitu manfaat teoritis 

(akademis) dan praktis. Manfaat teoritis adalah kegunaan hasil penelitian 

terhadap pengembangan keilmuan. Manfaat praktis adalah kegunaan hasil 

penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunanya. 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan 

badan usaha milik madrasah. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian pengelolaan badan usaha milik madrasah di MI 

Muhammadiyah Karanganyar ini diharapkan dapat bermanfaat praktis 

bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian 

Agama, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, sekolah/madrasah 

lain dan masyarakat luas, yaitu: 

a. Pengelolaan Layanan Katering 

Bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor 

Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 
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dapat menjadi bahan model usaha penyehatan makanan anak sekolah 

untuk sekolah/madrasah di Kabupaten Karanganyar. Bagi 

sekolah/madrasah lain, dapat menjadi rujukan usaha penyehatan 

makanan jajanan anak melalui pengadaan katering sekolah. Bagi 

masyarakat luas, memberikan gambaran akan pentingnya usaha atau 

upaya penyehatan makanan jajanan anak melalui pengadaan katering 

sekolah. 

b. Pengelolaan Layanan Antar Jemput Siswa 

Bagi sekolah/madrasah lain, dapat menjadi rujukan pengelolaan 

pelayanan antar jemput sebagai usaha pelayanan antar jemput 

peserta didik. 

 


