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BAB II 

PERSYARATAN TEKNIS HIGIENE DAN SANITASI 
 
 

 
A. BANGUNAN  

1. Lokasi  
Lokasi jasaboga tidak berdekatan dengan sumber pencemaran seperti tempat 
sampah umum, WC umum, pabrik cat dan sumber pencemaran lainnya.  
a. Halaman   

(1) Terpampang papan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta nomor 
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. 

(2) Halaman bersih, tidak bersemak, tidak banyak lalat dan tersedia tempat 
sampah yang  bersih dan bertutup, tidak terdapat tumpukan barang-
barang yang dapat menjadi sarang tikus. 

(3) Pembuangan air limbah (air limbah dapur dan kamar mandi) tidak 
menimbulkan sarang serangga, jalan masuknya tikus dan dipelihara 
kebersihannya.       

(4) Pembuangan air hujan lancar, tidak terdapat genangan air.  
b. Konstruksi  
   Konstruksi bangunan untuk kegiatan jasaboga harus kokoh dan aman. 

Konstruksi selain kuat juga selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan 
bebas dari barang-barang sisa atau bekas yang ditempatkan sembarangan. 

c. Lantai  
Kedap air, rata, tidak retak, tidak licin, kemiringan/kelandaian cukup dan 
mudah dibersihkan. 

d. Dinding  
Permukaan dinding sebelah dalam rata, tidak lembab, mudah dibersihkan 
dan berwarna terang. 
Permukaan dinding yang selalu kena percikan air, dilapisi bahan kedap air 
setinggi 2 (dua) meter dari lantai dengan permukaan halus, tidak menahan 
debu dan berwarna terang. 
Sudut dinding dengan lantai berbentuk lengkung (conus) agar mudah 
dibersihkan dan tidak menyimpan debu/kotoran. 

2. Langit-langit  
a. Bidang langit-langit harus menutupi seluruh atap bangunan, terbuat dari 

bahan yang permukaannya rata, mudah dibersihkan, tidak menyerap air dan 
berwarna terang. 

b. Tinggi langit-langit minimal 2,4 meter di atas lantai.  
3. Pintu dan jendela  

a. Pintu ruang tempat pengolahan makanan dibuat membuka ke arah luar dan 
dapat menutup sendiri (self closing), dilengkapi peralatan anti serangga/lalat 
seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain.  
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b. Pintu dan jendela ruang tempat pengolahan makanan dilengkapi peralatan 
anti serangga/lalat seperti kassa, tirai, pintu rangkap dan lain-lain yang 
dapat dibuka dan dipasang untuk dibersihkan. 

4. Pencahayaan  
a. Intensitas pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan pemeriksaan 

dan pembersihan serta melakukan pekerjaan-pekerjaan secara efektif. 
b. Setiap ruang tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas 

pencahayaan sedikitnya 20 foot candle/fc (200 lux) pada titik 90 cm dari 
lantai. 

c. Semua pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan distribusinya 
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bayangan.  

d. Cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (foot candle meter) 
1) Mengukur 10 fc dengan lux meter pada posisi 1x yaitu pada angka 100, 

atau pada posisi 10x pada angka 10. 
    Catatan : 1 skala lux = 10, berarti 1 foot candle = 10 lux. 
2) Untuk perkiraan kasar dapat digunakan angka hitungan sebagai berikut : 

 1 watt menghasilkan 1 candle cahaya atau  
 1 watt menghasilkan 1 foot candle pada jarak 1 kaki (30 cm) atau  
 1 watt menghasilkan 1/3 foot candle pada jarak 1 meter atau  
 1 watt menghasilkan 1/3 x ½ = 1/6 foot candle pada jarak 2 meter atau  
 1 watt menghasilkan 1/3  x 1/3  = 1/9 foot candle pada jarak 3 meter. 
 lampu 40 watt menghasilkan 40/6 atau 6,8 foot candle pada jarak 2 

meter atau 40/9 = 4,5 foot candle pada jarak 3 meter. 
5. Ventilasi/penghawaan/lubang angin 

a. Bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi 
dengan ventilasi sehingga terjadi sirkulasi/peredaran udara. 

b. Luas ventilasi 20% dari luas lantai, untuk :  
1) Mencegah udara dalam ruangan panas atau menjaga kenyamanan dalam 

ruangan.  
2) Mencegah terjadinya kondensasi/pendinginan uap air atau lemak dan 

menetes pada lantai, dinding dan langit-langit. 
3) Membuang bau, asap dan pencemaran lain dari ruangan. 

6. Ruang pengolahan makanan  
a. Luas tempat pengolahan makanan harus sesuai dengan jumlah karyawan 

yang bekerja dan peralatan yang ada di ruang pengolahan. 
b. Luas lantai dapur yang  bebas dari peralatan minimal dua meter persegi (2 

m2) untuk setiap orang pekerja.  
    Contoh : Luas ruang dapur (dengan peralatan kerja) 4 m x 5 m = 20 m2. 

   Jumlah karyawan yang bekerja di dapur 6 orang, maka tiap pekerja 
mendapat luas   ruangan 20/6 = 3,3 m2,  berarti luas ini 
memenuhi syarat (luas 2 m2 untuk pekerja dan luas 1,3 m2 

perkiraan untuk keberadaan peralatan ) 
Luas ruangan dapur dengan peralatan 3 m x 4 m = 12 m2. 
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   Jumlah karyawan di dapur 6 orang, maka tiap karyawan mendapat  
luas ruangan 12/6 = 2 m2, luas ini tidak memenuhi syarat karena 
dihitung dengan keberadaan peralatan di dapur.  

 
c. Ruang pengolahan makanan tidak boleh berhubungan langsung dengan 

toilet/jamban, peturasan dan kamar mandi. 
d. Peralatan di ruang pengolahan makanan minimal harus ada meja kerja, 

lemari/ tempat penyimpanan bahan dan makanan jadi yang terlindung dari 
gangguan serangga, tikus dan hewan lainnya. 

 
B. FASILITAS SANITASI 

1. Tempat cuci tangan  
a. Tersedia tempat cuci tangan yang terpisah dari tempat cuci peralatan 

maupun bahan makanan dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, saluran 
pembuangan tertutup, bak penampungan air dan alat pengering. 

b. Tempat cuci tangan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau dan 
dekat dengan tempat bekerja.  

c. Jumlah tempat cuci tangan disesuaikan dengan jumlah karyawan dengan 
perbandingan sebagai berikut :  
Jumlah karyawan 1   - 10 orang  : 1 buah tempat cuci tangan.  

                                         11 -  20 orang  : 2 buah tempat cuci tangan 
Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 10 orang, ada 
penambahan 1 (satu) buah tempat cuci tangan.  

2. Air bersih  
a. Air bersih harus tersedia cukup untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan 

jasaboga. 
b. Kualitas air bersih harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 

yang  berlaku.  
3. Jamban dan peturasan (urinoir)  

a. Jasaboga harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat 
higiene sanitasi.  

b. Jumlah jamban harus cukup, dengan perbandingan sebagai berikut : 
1) Jumlah karyawan : 1     -   10 orang   :  1 buah 

      11   -   25 orang   :  2 buah 
      26   -   50 orang   :  3 buah 

Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 25 orang, ada 
penambahan 1 (satu) buah jamban.  

2) Jumlah peturasan harus cukup, dengan perbandingan sebagai berikut : 
Jumlah karyawan :           1   -   30  orang   :  1 buah 

                                                         31   -   60  orang   :  2 buah 
Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 30 orang, ada 
penambahan 1 (satu) buah peturasan. 
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    4.Kamar mandi  
a. Jasaboga harus mempunyai fasilitas kamar mandi yang dilengkapi dengan 

air mengalir dan saluran pembuangan air limbah yang memenuhi 
persyaratan kesehatan. 

b. Jumlah kamar mandi harus mencukupi kebutuhan, paling sedikit tersedia :  
    Jumlah karyawan : 1  -  30  orang  :  1 buah                            
    Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 20 orang, ada 

penambahan 1 (satu) buah kamar mandi.  
5. Tempat sampah  

a. Tempat sampah harus terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah 
kering (an organik).  

b. Tempat sampah harus bertutup, tersedia dalam jumlah yang cukup dan 
diletakkan sedekat mungkin dengan sumber produksi sampah, namun dapat 
menghindari kemungkinan tercemarnya makanan oleh sampah. 
 

C. PERALATAN 
Tempat pencucian peralatan dan bahan makanan  
a. Tersedia tempat pencucian peralatan, jika memungkinkan terpisah dari 

tempat pencucian bahan pangan. 
b. Pencucian peralatan harus menggunakan bahan pembersih/deterjen. 
c. Pencucian bahan makanan yang tidak dimasak atau dimakan mentah harus 

dicuci dengan menggunakan larutan Kalium Permanganat  (KMnO4) dengan 
konsentrasi 0,02% selama 2 menit atau larutan kaporit dengan konsentrasi 
70% selama 2 menit atau dicelupkan ke dalam air mendidih (suhu 80°C -
100°C) selama 1 – 5 detik. 

d. Peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan disimpan dalam tempat 
yang terlindung dari pencemaran serangga, tikus dan hewan lainnya. 

 
D. KETENAGAAN 
     Tenaga/karyawan pengolah makanan 

1. Memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan. 
2. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 
3. Tidak mengidap penyakit menular seperti tipus, kolera, TBC, hepatitis dan 

lain-lain atau pembawa kuman (carrier). 
4. Setiap karyawan harus memiliki buku pemeriksaan kesehatan yang berlaku. 
5. Semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan cara 

terlindung dari kontak langsung dengan tubuh.  
6. Perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan dengan 

menggunakan alat : 
a. Sarung tangan plastik sekali pakai (disposal) 
b. Penjepit makanan 
c. Sendok garpu  

7. Untuk melindungi pencemaran terhadap makanan menggunakan : 
a. Celemek/apron 
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b. Tutup rambut  
c. Sepatu kedap air   

8. Perilaku selama bekerja/mengelola makanan: 
a. Tidak merokok 
b. Tidak makan atau mengunyah 
c. Tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin yang tidak berhias (polos) 
d. Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang bukan untuk 

keperluannya 
e. Selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja dan setelah keluar 

dari toilet/jamban 
f. Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar 
g. Selalu memakai pakaian kerja yang bersih yang tidak dipakai di luar tempat 

jasaboga 
h. Tidak banyak berbicara dan selalu menutup mulut pada saat batuk atau 

bersin dengan menjauhi makanan atau keluar dari ruangan 
i. Tidak menyisir rambut di dekat makanan yang akan dan telah diolah 

 
E.  MAKANAN 
     Makanan yang dikonsumsi harus higienis, sehat dan aman yaitu bebas dari 

cemaran fisik, kimia dan bakteri. 
1. Cemaran fisik seperti pecahan kaca, kerikil, potongan lidi, rambut, isi staples, 

dan sebagainya 
Dengan penglihatan secara seksama atau secara kasat mata 

2. Cemaran kimia seperti Timah Hitam, Arsenicum, Cadmium, Seng, Tembaga, 
Pestisida dan sebagainya 
Melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan negatif 

3. Cemaran bakteri seperti Eschericia coli (E.coli) dan sebagainya 
Melalui pemeriksaan laboratorium dan hasil pemeriksaan menunjukkan 
angka kuman E.coli 0 (nol) 

        
F. PEMERIKSAAN HIGIENE SANITASI  

Pemeriksaan higiene sanitasi dilakukan untuk menilai kelaikan persyaratan 
teknis fisik yaitu bangunan, peralatan dan ketenagaan serta persyaratan 
makanan dari cemaran kimia dan bakteriologis. Nilai pemeriksaan ini dituangkan 
di dalam berita acara kelaikan fisik dan berita acara pemeriksaan 
sampel/specimen. 
1. Pemeriksaan fisik 

a. Golongan A1, minimal nilai 65 maksimal  70, atau 65 – 70% 
b. Golongan A2, minimal nilai 70 maksimal  74, atau 70 – 74% 
c. Golongan A3, minimal nilai 74 maksimal  83, atau 74 – 83% 
d. Golongan  B, minimal nilai 83 maksimal  92, atau 83 – 92% 
e. Golongan  C, minimal nilai 92 maksimal 100,atau rangking 92 –100%  
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2. Pemeriksaan laboratorium  
a.  Cemaran kimia pada makanan negatif 
b.  Angka kuman E.coli pada makanan 0/gr contoh makanan  
c.  Angka kuman pada peralatan makan 0 (nol) 
d.  Tidak diperoleh adanya carrier (pembawa kuman patogen) pada penjamah 

makanan yang diperiksa (usap dubur/rectal swab) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


