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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

           Keamanan  pangan  merupakan  persyaratan  utama  dan  terpenting  dari  

seluruh  parameter  mutu  pangan  yang  ada.  Betapa pun  tinggi  nilai  gizi  suatu  

bahan  pangan  atau  makanan, penampilannya  baik,  juga  lezat  rasanya,  tetapi  

bila  tidak  aman,  maka makanan  tersebut tidak ada nilainya  lagi. Menurut PP 

No.28 tahun 2004, keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia 

dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia. 

Masalah pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang tidak terlepas 

dari faktor keamanan pangan. Pemerintah menyadari bahwa pentingnya keamanan 

pangan yang dikonsumsi oleh manusia sehingga menetapkan Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2012 yang mengatur pangan di Indonesia. Disamping itu terdapat 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi 

pangan, memberikan wewenang kepada Badan POM untuk melakukan 

pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar (Rofieq, 2012). 

Keamanan pangan sering disebut juga sebagai sanitasi pangan, istilah ini 

sering disebut secara bergantian. Sanitasi pangan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi adanya mikroorganisme patogenik dan toksigenik 

melalui praktik sanitasi baik sanitasi permukaan dan peralatan, pembuangan 

sampah, dan pengendalian hama/vektor penyakit (Knechtges, 2015). 
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Sanitasi merupakan ilmu terapan yang menggabungkan prinsip desain, 

pengembangan, implementasi, pemeliaraan, perbaikan, atau praktik dan kondisi 

higienis ke dalam penanganan bahan pangan yang higienis dan sehat (Knechtges, 

2014). Sanitasi dan higiene saling berhubungan erat karena kedua istilah tersebut 

saling berkaitan, Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.715/MENKES/SK/V/2003, higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk 

mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat 

atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 

Anak usia remaja dan jajanan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Pada umumnya mereka akan  membeli aneka jajanan terutama saat mereka sedang 

istirahat di pesantren. Rofieq (2012), melaporkan bahwa santri yang berada di 

pesantren di Jawa Timur memiliki persentase 67,9% terhadap kebiasaan tidak 

memperhatikan keamanan pangan yang dikonsumsi. Para santri biasanya 

mengkonsumsi pangan dengan cara memasak sendiri di dalam pesantren dan 

membeli makanan dari pedagang yang berada di sekitar lingkungan pesantren.Hal 

ini menunjukkan bahwa santri mengkonsumsi bahan pangan secara terbatas dari 

segi kesehatan, dan disebabkan karena kurang memperhatikan prinsip makanan 

sehat dan nilai gizinya (Rofieq, 2012). 

Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan agama 

yang berperan penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. Pada 

umumnya santri yang belajar di pondok pesantren merupakan anak-anak yang 

akan menuju dewasa, yang berawal pada usia 9 tahun dan berakhir pada usia 19 

tahun (Depkes RI 2003 dalam Sholihah dkk 2012). Lingkungan dan gaya hidup 

secara kuat dapat mempengaruhi para remaja termasuk dalam hal pangan, tidak 
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jarang  pengaruh  perubahan pola pangan dapat mengakibatkan terjadinya masalah 

gizi, baik gizi lebih maupun gizi kurang (Freitag dkk, 2010). 

Aktivitas makan santri di pesatren tidak terpisahkan dari kebiasaan 

mengkonsumsi jajanan. Jajanan yang dikonsumsi anak-anak biasanya jajanan 

yang dijual di lingkungan sekitar sekolah, baik di kantin sekolah maupun 

pedagang kaki lima. Jajanan yang dijual oleh pedagang kaki lima didefinisikan 

sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan atau dijual oleh pedagang 

kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian umum lain yang langsung 

dimakan tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut (Iswaranti, 2007). Jajanan 

membantu memenuhi kebutuhan energi anak selama aktifitas belajar di sekolah. 

Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2006-2010 

menunjukkan 48% jajanan anak di sekolah mengandung bahan tambahan pangan 

(BTP) kimia berbahaya. Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam jajanan sekolah 

telah melebihi batas aman serta cemaran mikrobiologi. Pengambilan sampel 

jajanan yang dilakukan di 6 ibu kota provinsi (Jakarta, Serang, Bandung, 

Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya) ditemukan 72,08 % positif mengandung 

Bahan Tambahan Pangan. Sedangkan hasil riset Pusat Kajian Makanan Aman dan 

Halal (PKMAH) di Malang (2009), ditemukan 63% dari 111 sampel jajanan anak 

sekolah mengandung formalin dan 4,5% yang mengandung borax. Pengambilan 

sampel yang dilakukan BPOM tahun 2011, menemukan ada 4 jenis bahan 

tambahan pangan berbahaya yang dilarang digunakan, seperti formalin, boraks, 

rhodamin B, dan metanil yellow terkandung di berbagai jajanan. Namun, 

fenomena yang ada saat ini, jajanan yang seharusnya mampu memenuhi 

kebutuhan nutrisi anak telah tercemar penggunaan zat-zat berbahaya. 
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Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya tersebut tentu berefek 

negatif bagi anak. Bahan tambahan pangan berbahaya yang ditemukan dalam 

jajanan sekolah seperti formalin dapat menyebabkan mual, muntah, perut perih, 

diare, sakit kepala, gangguan jantung, kerusakan hati, kerusakan syaraf, kulit 

membiru, hilangnya pandangan, kejang, dan bahkan kematian (Asikin, 1986 

dalam Noriko, 2011). Akumulasi boraks dalam tubuh akan menyebabkan 

timbulnya gejala pusing, muntah, mencret, kram perut, bahkan kematian (Yuliarti, 

2007). Rhodamin B dalam waktu lama dapat menimbulkan gangguan fungsi hati 

dan kanker hati. Metanil yellow dapat menimbulkan tumor dalam berbagai 

jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau jaringan kulit (Arief, 

2007). 

Efek langsung dari bahan tambahan pangan berbahaya tersebut ditunjukkan 

tingginya prevalensi angka keracunan di lingkungan sekolah pada tahun 2008-

2010, yakni sebesar 17,26-25,15% (Badan Inteligen Nasional, 2012). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan rendahnya perlindungan pada anak sekolah, 

padahal mengonsumsi jajanan saat bersekolah sudah menjadi aktivitas rutin anak. 

Terlebih anak sekolah belum mengerti cara memilih jajanan yang sehat sehingga 

berakibat buruk pada kesehatannya sendiri (Suci, 2009). 

Hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan pengetahuan pada santri 

tentang cara mengenali dan memilih jajanan yang aman dikonsumsi melalui 

pelajaran biologi dengan kajian materi yang ada di pesantren yang dikaitkan 

dengan  konsep makanan halal dan haram menurut alquran dan hadist. Materi 

tersebut disesuaikan dengan konsep makanan halal dan haram yang ada di alquran 

dan hadist dimana dibutuhkan media yang tepat untuk memudahkan santri dalam 
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memahami dan mengumpulkan informasi tentang materi tersebut, salah satu 

pilihannya yakni melalui media yang dikembangkan menjadi media permainan 

monopoli keamanan pangan.  

Hasil dari studi pendahuluan, survei yang dilakukan di pesantren Rhaudatul 

ulum, Malang Jawa Timur didapatkan sebagian besar santri-santri tidak selektif 

dalam memilih jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi hal ini karena 

rendahnya pengetahuan santri tentang keamanan pangan dan kurangnya sarana 

prasarana yang menunjang pengetahuan keamanan pangan, oleh karena itu 

diperlukan media yang dapat meningkatkan pengetahuan santri tentang keamanan 

pangan. 

Bagi seorang muslim, memakan makanan yang halal lagi baik adalah suatu 

kewajiban seperti ditegaskan didalam surat  Al-Maidah ayat 88: 

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari pada apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepadanya”. 

Disamping itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mencari yang halal 

adalah kewajiban setiap muslim sebagaimana dalam sabdanya: 

“Menuntut yang halal itu wajib atas setiap muslim (HR Ibnu Mas’ud”).  

Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa suatu kewajiban dan harus 

selektif didalam memilih makanan dan minuman yang konsumsi, harus dipilih 

yang halal lagi baik. 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Manusia yang berpendidikan kehidupannya akan selalu berkembang ke 

arah yang lebih baik. Setiap zaman, pasti akan selalu ada perubahan yang 
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mengarah pada kemajuan pendidikan yang makin baik. Di samping itu, dunia 

pendidikan juga memerlukan berbagai inovasi. Hal ini penting dilakukan untuk 

kemajuan kualitas pendidikan yang tidak hanya menekankan pada teori, tetapi 

juga harus bisa diarahkan pada hal yang bersifat praktis. Maka dari itu, 

dibutuhkan inovasi pembelajaran agar para santri menjadi bersemangat, 

mempunyai motivasi untuk belajar, dan antusias menyambut pelajaran di sekolah. 

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya. Ada beberapa alasan mengapa media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses belajar siswa (Nana Sudjana & Ahmad Rivai 2011). Media 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain sehingga media pembelajran yang 

tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada 

siswa. Satu diantara media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

memberikan latihan soal kepada siswa adalah media permainan, hal ini sejalan 

dengan pendapat (Nana Sudjana & Ahmad Rivai 2011) yang menegaskan bahwa 

media visual yang berupa media permainan dapat menarik perhatian, minat dalam 

menyampaikan jenis informasi tertentu secara cepat. Selain itu media permainan 

dapat digunakan untuk membuat siswa tertarik dalam mengerjakan soal ialah 

karakteristik dari siswa itu sendiri.  

Berdasarkan tingkat perkembangan kognitif Jean Piaget (dalam Trianto, 

2010) siswa kelas X SMA termasuk kategori remaja awal, dimana siswa kelas X 
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SMA adalah anak-anak usia 15-16 tahun yang mengalami masa transisi dari SMP 

ke SMA. Menurut Gunarsa (dalam Adib Asrori, 2009) pada tahap ini siswa 

senang bereksperimen, senang bereksplorasi, kecenderungan membentuk 

kelompok dan senang dalam kegiatan berkelompok. Penelitian lain juga telah 

dibuktikan oleh Deysy Agustin C. Datu yang juga melakukan penelitian tentang 

media permainan monopoli dengan judul “Penerapan Media Permainan Monopoli 

Dalam Pembelajaran Kooperatif Pada Materi Pokok Kesebangunan Di Kelas IX 

SMP Negeri 1 Manyar” dan hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan yang 

lebih baik tentang pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

sebesar 89.74%, dominannya aktifitas peserta didik pada kegiatan berdiskusi 

anatar peserta didik dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan dalam 

permainan monopoli dan kegiatan berlatih melakukan kegiatan kooperatif. 

Aktifitas yang dilakukan guru selama pembelajaran, memperoleh rata-rata 3,45 

dengan kriteria baik. 

Monopoli Keamanan Pangan adalah suatu permainan yang digunakan 

sebagai media pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

santri tentang bahan tambahan pangan berbahaya dan higiene sanitasi makanan 

untuk meningkatkan kesadaran santri agar memiliki perilaku sehat dalam 

mengkonsumi pangan. Monopoli Keamanan Pangan ini dirancang atau didesain 

menjadi sebuah media pembelajaran yang menyenangkan yang dimainkan secara 

berkelompok.Dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang “Pengembangan Media Permainan Monopoli Keamanan 

Pangan sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Santri tentang Bahan 

Tambahan Pangan Berbahaya dan Higiene Sanitasi Pedagang Jajanan di 
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lingkungan pesantren Rhaudatul ulum Malang” karena selama di pesantren santri 

berinteraksi dengan lingkungan lain di luar keluarga. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi kebiasaan makan santri sehingga upaya meningkatkan 

pengetahuan santri dalam memilih jajanan sehat dan halal melalui penggunaan 

media permaianan monopoli diharapkan efektif. Mengkonsumsi jajanan sehat dan 

halal sangat penting dalam proses tumbuh kembang santri dan diharapkan 

perilaku tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut.  

1.2.1 Bagaimana mengembangkan media permainan monopoli keamanan 

pangan untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang bahan tambahan 

pangan berbahaya dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan pesantren 

Rhaudatul ulum 2 Malang? 

1.2.2 Bagaimana keterterapan media permainan monopoli keamanan pangan 

untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang bahan tambahan pangan 

berbahaya dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan pesantren 

Rhaudatul ulum 2 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mengembangkan media permainan monopoli keamanan pangan untuk 

meningkatkan pengetahuan santri tentang bahan tambahan pangan 
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berbahaya dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan pesantren 

Rhaudatul ulum 2 Malang. 

1.3.2 Menganalisis efektifitas media permainan monopoli keamanan pangan 

untuk meningkatkan pengetahuan santri tentang bahan tambahan pangan 

berbahaya dan higiene sanitasi pedagang di lingkungan pesantren 

Rhaudatul ulum 2 Malang. 

 
1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

    Untuk menghasilkan media yang mampu memberi kemudahan dalam 

kegiatan pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan santri tentang materi 

keamanan pangan, maka perancangan media yang akan dikembangkan memiliki 

kriteria, yaitu:  

1.4.1 Papan media permainan monopoli dengan ukuran 50cm x 50cm. 

1.4.2 Media permainan monopoli dikembangkan sedemikian rupa dengan 

ukuran, jumlah sebanyak 40 petak, dengan ukuran tiap petak, disetiap 

deret petak terdapat 2 petak dana umum, dan 28 petak berisi tulisan dan 

gambar jajanan, di setiap pojok terdapat 1 petak Start untuk memulai 

permainan, 1 petak hanya lewat rumah sakit, 1 petak rumah sakit, dan 1 

petak  bebas Penyakit.  

1.4.3 Media permainan monopoli dengan cara permainan dan aturan yang tetap 

mempertahankan permainan monopoli. 

1.4.4 Media permainan monopoli yang akan dikembangkan berisi materi 

keamanan pangan yang diterdiri dari konsep sanitasi pangan, bahan 

tambahan pangan berbahaya dan jenis makanan halal dan haram 

berdasarkan hadist dan alquran yang dicantumkan dalam kartu dana umum 
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dan kesempatan yang dibagi menjadi 17 kartu tentang higiene sanitasi 

pangan, 17 kartu tentang bahan tambahan pangan berbahaya, dan 14 kartu 

tentang makanan halal dan haram menurut alquran dan hadist. 

 
1.5 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

          Adapun pentingnya pengembangan media permainan monopoli adalah 

sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat bagi Peneliti 

1.5.1.1 Memberi pengalaman mengembangkan media permainan monopoli 

keamanan pangan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan santri tentang 

bahan tambahan pangan berbahaya dan higiene sanitasi pedagang jajanan  

di lingkungan pesantren Rhaudatul Ulum. 

1.5.1.2 Memberi pengalaman dalam menganalisis efektifitas penerapan  media 

permainan monopoli keamanan pangan sebagai upaya meningkatkan 

pengetahuan santri tentang bahan tambahan pangan berbahaya dan higiene 

sanitasi pedagang jajanan  di lingkungan pesantren Rhaudatul Ulum. 

1.5.1.3 Memberi sumbangan informasi tentang pengembangan media permainan 

monopoli keamanan pangan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan 

santri tentang bahan tambahan pangan berbahaya dan higiene sanitasi 

pedagang jajanan  di lingkungan pesantren Rhaudatul Ulum. Pengetahuan 

tersebut dapat menambah khasanah keilmuan peneliti terutama dalam 

mengembangkan mata kuliah Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

serta  Keamanan Pangan. 

1.5.2 Manfaat bagi pesantren 

1.5.2.1 Menjadi bahan ajar penunjang bagi santri dalam pembelajaran Keamanan. 
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1.5.2.2 Meningkatkan pengetahuan santri tentang keamanan pangan dari segi 

kesehatan dan konsep makanan halal dan haram menurut hadist dan 

alquran melalui pembelajaran dengan menggunakan media monopoli pada 

materi keamanan pangan. 

1.5.2.3 Memberi alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan 

santri tentang bahan tambahan pangan berbahaya dan higiene sanitasi 

pedagang jajanan  di lingkungan pesantren Rhaudatul Ulum serta konsep 

makanan halal dan haram. 

1.5.3 Manfaat bagi santri 

Dengan menggunakan metode permainan melalui media permaianan 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan santri dalam memilih jajanan sehat 

yang diperdagangkan di sekitar pesantren yang dapat merubah sikap dan 

perilakunya dalam memilih jajanan. 

 
1.6 Ruang Lingkup Penelitian dan Pengembangan 

Ruang lingkup penelitian pengembangan diantaranya sebagai berikut. 

1.6.1 BTP berbahaya yang diuji adalah formalin, boraks, methanil yellow dan 

rhodamin B. 

1.6.2 Lokasi penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat wilayah (Utara; 

Bangkalan, Timur; Pasuruan, Barat; Malang, Selatan; Blitar). 

1.6.3 Kegiatan ilmiah ini menjadi salah satu bagian dari ruang lingkup penelitian 

tentang “pengembangan model pembelajaran saitifik berbasis sekolah dan 

pesantren untuk peningkatan prilaku keamanan pangan siswa dan santri di 

Jawa Timur” oleh Dr. Ainur Rofieq, M.Kes Tahun 2016. 



12 
 

 
 

1.6.4 Media ini cocok digunakan untuk upaya meningkatkan pengetahuan pada 

santri karena disesuaikan dengan tahap perkembangan bermain menurut 

Piaget. Pada anak yang usianya lebih tua cendrung akan menimbulkan rasa 

bosan dan anak usia lebih muda akan mengalami kesulitan dalam 

memahaminya. 

1.6.5 Jumlah anak yang terlibat dalam setiap permainan monopoli terbatas 

sehingga membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama untuk 

menerapkannya.Bila digunakan dalam kelompok besar perlu adanya 

pembagian dalam kelompok kecil sebelum memulai permainan. 

1.6.6 Kompleksnya informasi terkait bahan tambahan pangan yang dikaitkan 

dengan hukum islam  sehingga informasinya yang disampaikan dalam 

media permainan monopoli hanya berupa informasi-informasi penting 

yang berkaitan dengan halal, haram agar santri memiliki keterampilan dan 

pengetahuan mengenai jajanan berbahaya dan cara memilih jajanan sehat. 

1.6.7 Tingkat efektifitas media permainan monopoli keamanan pangan 

ditentukan dari hasil validasi meliputi hasil uji ahli dan uji eksperimen. 

 
1.7 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.7.1 Pengembangan media adalah suatu proses untuk mengembangakan atau 

menyempurnakan media yang digunakan dalam pembelajaran 

(Sukmadinata, 2009). Media yang dikembangkan dalam hal ini adalah 

permainan monopoli.  

1.7.2 Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di 

dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas 
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papan melalui pembelian, penyewaan dan pertukaran property dalam 

system ekonomi yang disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu 

secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di 

petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu 

sesuai harga yang tertera. Bila petak itu sudah dibeli pemain lain, ia harus 

membayar uang sewa yang jumlahnya juga sudah ditetapkan (Syahsiyah, 

2008). 

1.7.3 Pengetahuan santri adalah informasi yang dimiliki santri dalam memilih 

jajanan sehat, yang meliputi informasi mengenali jajanan yang sehat, 

membeli jajanan yang sehat, membaca label dengan seksama, dan gizi 

seimbang. Pengetahuan santri dalam penelitian ini diukur melalui analisis 

hasil pretest dan postest. Pengetahuan santri dikatakan baik jika terjadi 

peningkatan hasil tes dari pretest ke postest. Pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap 

suatu obyek tertentu (Notoatmodjo, 2007). 

1.7.4 Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia 

(Ariyuanas, 2008). 

1.7.5 Bahan Tambahan Pangan Berbahaya adalah bahan yang tidak seharusnya 

ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan. Bahan 

tersebut biasa digunakan untuk keperluan industri sehingga akan 

menimbulkan permasalahan kesehatan jika digunakan sebagai campuran 

pangan (PP Menkes, 1988). 
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1.7.6 Higiene adalah usaha kesehatan yang mempelajari pengaruh kondisi 

lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya mencegah timbulnya 

penyakit karena faktor lingkungan. Sehingga higiene dapat diartikan 

sebagai upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan 

perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan 

penyakit/gangguan kesehatan (Depkes RI, 2004). 

1.7.7 Sanitasi pangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mengurangi adanya mikroorganisme patogenik dan toksigenik melalui 

praktik sanitasi baik sanitasi permukaan dan peralatan, pembuangan 

sampah, dan pengendalian hama/vektor penyakit (Knechtges, 2015). 

1.7.8 Higiene Sanitasi adalah higiene dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lain  karena erat kaitannya. Misalnya higinienya sudah baik 

karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya tidak mendukung karena 

tidak cukup tersedianya air bersih, maka mencuci tangan tidak sempurna 

(Depkes RI,2004). 

1.7.9 Pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan 

menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung 

jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam 

partai kecil atau per satuan (Sugiharsono dkk, 2000). 

1.7.10 Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan 

agama yang berperan penting dalam pengembangan sumberdaya manusia. 

Pada umumnya santri yang belajar di pondok pesantren merupakan anak-

anak yang akan menuju dewasa, yang berawal pada usia 9 tahun dan 

berakhir pada usia 19tahun (Depkes RI 2003 dalam Sholihah dkk 2012). 


