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BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

1.1Latar Belakang  

Pada zaman modern seperti sekarang ini pariwisata merupakan sebuah 

industri yang sangat menjanjikan dalam hal menambah devisa atau pendapatan 

suatu Negara. Dengan didukung oleh keadaan geografis, budaya, adat istiadat, 

sarana dan prasarana yang memadai, Indonesia telah menjadi salah satu Negara 

tujuan pariwisata.Pengembangan kepariwisataan Indonesia bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan 

Indonesia.Ini berarti, pengembangan kepariwisataan di Indonesia tidak telepas 

dari banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung 

kepariwisataan tersebut. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat 

menarik minat wisatawan untuk berkunjung, keragaman budaya ini dilatari oleh 

adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap 

suku yang ada di Indonesia, serta alamnya yang indah baik pegunungan, pantai, 

dan wisata bawah laut akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.  

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Muljadi (2009:2) bahwa, 

“Kepariwisataan merupakan salah satu subsektor andalan pembangunan nasional 

Indonesia, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan 

perolehan devisa, kesempatan usaha, dan kesempatan kerja, sehingga dalam 

pembinaannya perlu dilaksanakan secara lebih optimal”. Sektor pariwisata di 

Indonesia merupakan salah satu sektor yang menghasilkan devisa sangat besar 

bagi Negara Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya turis yang datang dari 

seluruh belahan dunia. Menurut data yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik 

Indonesia (2014, No. 48/07/Th.XVII), bahwa “Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara selama tahun 2014 mencapai 9,44 juta kunjungan. Itu artinya 

jumlah kunjungan naik 7,19% dibanding kunjungan selama tahun 2013”. Secara 

kumulatif, jumlah kunjungan wisman selama tahun 2014 mencapai 9,44 juta 
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kunjungan atau naik 7,19% dibanding jumlah kunjungan wisman pada tahun 

sebelumnya yang berjumlah 8,80 juta kunjungan.”  

 

 

Semakin berkembangnya pariwisata yang menunjang kehidupan ekonomi 

manusia maka akan semakin besar pula kebutuhan akan jasa penyediaan 

makanan seperti restoran atau katering. Kini, kebutuhan akan  jasa penyediaan 

makanan semakin berkembang menjadi lebih beragam. Jasa katering adalah salah 

satunya. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kesehatan RI (2003:No.715)  

bahwa,  

“Jasa boga atau katering adalah perusahaan atau perorangan yang  disajikan 

diluar tempat usaha atas dasar pesanan”. Menurut sumber Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan, usaha jasa boga adalah meliputi usaha penjualan 

makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan 

untuk perayaan pesta, seminar, rapat, paket perjalanan haji, angkutan umum dan 

sejenisnya.Bisnis yang menyediakan kebutuhan makanan ini telah menjadi 

kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. 

 

Lucky (2011:103) menyatakan bahwa, “Berdasarkan data hasil 

pengawasan pangan tahun 2011, khususnya pangan jajanan anak sekolah (PJAS) 

dan pangan industri rumah tangga (P-IRT) dari balai Besar atau Balai POM 

seluruh Indonesia, penyalahgunaan bahan berbahaya seperti boraks, formalin, 

dan zat warna tekstil seperti rhodamin b dan kuning metanil dalam pangan masih 

terus beredar. Praktik penyalahgunaan ini sangat terkait dengan kemudahan akses 

untuk memperoleh bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan dan harga bahan 

berbahaya yang relatif murah.” 

 

Pangan yang dikonsumsi dapat menjadi sebagai pembawa bakteri atau 

mikroba serta bahan-bahan dan zat kimia yang berbahaya yang dapat 

menyebabkan keracunan luar biasa (KLB) pada manusia. Sebagaimana 
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dikemukakan Lucky (2011:98), “Penyebab KLB pada tahun 2011 adalah 

masakan rumah tangga sebanyak 58 kejadian (45,31%), pangan jasa boga 

sebanyak 30 kejadian (23,44%), pangan olahan sebanyak 16 kejadian (12,50%), 

pangan jajanan sebanyak 16 kejadian (12,50%), dan lain-lain sebanyak 8 kejadian 

(6,25%)”.  

 

 

Gambar 1.1 Asal Pangan Penyebab KLB Keracunan Pangan 2011  

 

 
(Sumber: BPOM, 2011)  

 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya 

menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.Pangan 

yang dikonsumsi harus terbebas dari bahaya biologi, kimia, dan fisik (UU 

Pangan, 1996: No 7). 

 

Kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan jajanan (street food) kini sudah 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari perilaku siswa di sekolah.Terlebih karena 

banyaknya keunggulan makanan jajanan seperti mudah didapat, memiliki rasa 

yang enak, dan memiliki penampilan yang menarik.Namun, makanan jajanan 

masih sangat beresiko terhadap kesehatan siswa karena seringkali penanganannya 

tidak higienis, yang memungkinkan makanan jajanan tersebut untuk 
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terkontaminasi dengan mikroba-mikroba beracun maupun penggunaan-

penggunaan zat atau bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan.Banyaknya 

kabar berita sehari-hati mengenai keracunan makanan pada anak-anak merupakan 

salah satu yang harus menjadi perhatian masyarakat terutama para orang tua. 

 

Selain itu, badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) juga melakukan 

sampling dan pengujian laboratorium terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah 

(PJAS) yang diambil dari 866 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang 

tersebar di 30 Kota di Indonesia. Selama tahun 2011 telah diambil sebanyak 

4.408 sampel pangan jajanan anak sekolah 1.705 (35,46%) sampel diantaranya 

tidak memenuhi persyaratan (TMS) keamanan dan atau mutu pangan (Lucky, 

2011:85).  

 

Gambar 1.2 Hasil Pengujian Sampel PJAS 2011  

 

 
   (Sumber: BPOM, 2011)  

 

Dari hasil pengujian terhadap parameter uji bahan tambahan pangan yang 

dilarang yaitu boraks dan formalin yang dilakukan pada 3.206 sampel produk 

PJAS yang terdiri dari mie basah, bakso, kudapan, dan makanan ringan, diketahui 

bahwa 94 (2,93%) sampel mengandung boraks dan 43 (1,34%) sampel 

mengandung formalin. Hasil pengujian terhadap parameter uji bahan tambahan 

pangan yang dilarang yaitu pewarna bukan untuk pangan (rhodamin B) yang 
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dilakukan pada 3.925 sampel produk PJAS yang terdiri dari es mambo atau es 

loli, minuman berwarna merah, sirup, jelly atau agar-agar, kudapan, dan makanan 

ringan diketahui bahwa 40 (1,02%) sampel mengandung rhodamin B, sedangkan 

untuk pengujian pewarna yang dilarang untuk pangan yaitu methanyl yellow yang 

dilakukan pada 4.418 sampel produk PJAS yang terdiri dari es mambo atau es 

loli, minuman berwarna, sirup, jelly atau agar-agar, mie, kudapan, dan makanan 

ringan, diketahui 2 (0,05%) sampel mengandung methanyl yellow (Lucky, 

2011:85).  

 

Hal ini merupakan kondisi yang mengkhawatirkan, mengingat bahwa 

anakanak merupakan calon-calon sumber daya manusia berkualitas yang akan 

memajukan dan mensejahterakan bangsa di masa yang akan datang. Tentunya 

dengan jiwa raga anak-anak yang sehat yang akan mampu belajar dengan efektif, 

agar menjadi anak-anak seperti yang diharapkan tersebut.   

 

Anak-anak yang dalam usia sekolah membutuhkan asupan gizi yang baik 

serta makanan sehat seimbang demi menunjang pertumbuhannya. Oleh karena itu 

dibutuhkan makanan yang higiene serta memenuhi gizi seimbang dengan kualitas 

yang terjamin.Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat anak-anak 

menghabiskan waktu untuk belajar dan mengembangkan potensi dirinya, 

sehingga memerlukan asupanmakanan selain makanan yang mereka konsumsi 

dirumah.Biasanya sekolah menyediakan canteen untuk menyajikan makanan dan 

minuman tersebut. 

 

Canteen adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, atau 

sekolah, tempat dimana para pekerja dan para pelajar bisa mendapatkan makan 

siang dan coffe break, yaitu acara minum kopi disertai makanan kecil untuk 

selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat dan seminar 

Marsum (1993:9).  
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Canteen diperlukan sebagai tempat istirahat melepas lelah para siswa 

setelah menjalani proses belajar. Namun, meski banyak sekolah-sekolah yang 

sudah menyediakan fasilitas kantin atau cafetaria. Masih ada sekitar 84,30% 

kantin dari 640 sekolah di 20 provinsi di Indonesia belum memenuhi syarat 

kesehatan. Angka itu dikemukakan Prof. Siti Madanijah, dosen Departemen Gizi 

Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB berdasarkan hasil penelitian tentang 

sekolah sehat, yang dilakukan Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani Depdiknas 

pada tahun 2007 (Hafis, 2014). 

 

Kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di Sekolah pada umumnya 

disebabkan oleh pangan jajanan yang terkontaminasi bakteri patogen.Oleh karena 

itu, keamanan pangan jajanan anak sekolah perlu terus ditingkatkan.Budaya 

keamanan pangan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.Lingkungan 

sekolah harus membiasakan budaya kebiasaan baik tentang keamanan pangan 

kepada siswanya karena siswa menghabiskan sebagian hari untuk beraktifitas di 

lingkungan sekolah. 

 

Jika melihat dari banyaknya kasus keracunan makanan diatas, rata-rata 

penyebab keracunan makanan adalah adanya kontaminasi mikroba bakteri dan 

mikroorganisme.Oleh sebab itu, kajian penerapan keamanan makanan yang baik 

dan tersistem secara ketat wajib diterapkan pada setiap perusahaan yang 

menyediakan pangan, perusahaan katering salah satunya.Tujuan diwajibkan 

kajian penerapan keamanan pangan teresebut adalah guna mendukung 

penyediaan makanan yang lebih aman untuk dikonsumsi, sehingga 

meminimalisir kasus-kasus KLB yang ada. 

 

PT. Sodexo Indonesia yang didirikan pada tahun 1996 merupakan bagian 

dari group Sodexo, sebuah perusahaan On-Site Services terkemuka di dunia. 

Sodexo memiliki posisi yang orisinil dan khas dalam bidang industri 

jasa.Didirikan pada tahun 1966 oleh Pierre Bellon, di Marseilles Perancis. 

Selama lebih dari 40 tahun, sodexo telah mengembangkan keahlian yang 
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didukung oleh hampir 428.000 karyawan yang tersebar di kurang lebih 80 negara 

di seluruh dunia.  

 

Pengalaman dengan lebih dari 50.000.000 pelanggan setiap harinya, 

tentunya membuat PT. Sodexo telah menetapkan berbagai sistem tertentu untuk 

menjaga kualitas dan keamanan pada produknya. 

 

PT. Sodexo bergerak di beragam sektor, termasuk Remote Sites, 

perusahaan dan pendidikan. Beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan 

Sodexo Indonesia adalah Jakarta International School (JIS) di Cilandak, 

Perusahaan Google Indonesia di Senayan, Perusahaan P&G di Karawang, 

Perusahaan Loreal di Cikarang, Unilever di Medan, dan bergerak pada salah satu 

remotes sites di perusahaan minyak swasta PT. Tokang di Sulawesi. Dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan pengguna jasa, tentunya perusahaan Sodexo 

di Indonesia harus menjaga kepercayaan klien dengan sangat memperhatikan 

kualitas mutu produknya agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. 

Memperhatikan kepuasan pelanggan dalam menjual sebuah produk merupakan 

hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha, karena jika pelanggan merasa 

tidak puas, dia akan berhenti percaya terhadap perusahaan dan kejadian tersebut 

dapat membuat kerugian yang sangat besar terhadap perusahaan. Pelanggan yang 

merasa puas tentunya akan membeli lebih banyak dan lebih sering dengan 

perusahaan. Mereka juga akan merekomendasikan perusahaan kepada kerabat 

dan teman-temannya. Hubungan antara penjualan, pelayanan, kepuasan, dan 

profit bersifat langsung.Semakin puas pelanggan, semakin banyak uang yang 

dibelanjakannya.Semakin banyak uang yang dibelanjakan, semakin banyak yang 

perusahaan jual. Dan jika perusahaan menjual lebih banyak, keuntungan yang 

didapat perusahaan pun akan semakin besar.  

 

Namun, dalam penelitian melalui observasi yang dilakukan penulis pada 

salah satu perusahaan sektor pendidikan yang menggunakan jasa PT. Sodexo di 
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Jakarta International School Cilandak, ditemukan bahwa masih ada beberapa 

persyaratan penerapan keamanan makanan yang terlampaui, seperti lalainya 

proses labelling dalam setiap penerimaan bahan baku, pengecekan alat-alat 

maintenance seperti chiller, dan lain-lain yang kerap terlambat sehingga 

mengganggu proses bekerja, pengecekan pembasmi hama dan pest yang tidak 

rutin dilaksanakan sehingga pernah ditemukan beberapa pest yang merusak 

kemasan bahan baku, pengecekan kondisi bangunan yang rutin juga masih 

kurang terlaksana dengan baik seperti banyaknya pintu yang rusak dan tidak 

dapat tertutup rapat, serta adanya kesaksian beberapa pegawai hasil wawancara 

penulis di lapangan yang menyatakan bahwa pernah adanya keluhan konsumen 

karena menemukan bahaya biologi dan bahaya fisik pada makanan yang 

dikonsumsi.  

Tabel 1.1 Keluhan Konsumen  

 

No  Kasus  Waktu Kejadian  

1  Keluhan konsumen atas adanya hama ulat di 

salad yang mereka konsumsi.  

Sekitar tahun 2014  

2  Keluhan konsumen yang sakit perut setelah 

mengkonsumsi makanan di kantin.  

Februari 2015  

3  Keluhan konsumen yang merasakan mual dan 

pusing karena merasa makanan yang di 

konsumsi terlalu banyak menggunakan vetsin. 

Maret 2015  

4  Keluhan konsumen sakit perut, menurut medis 

karena keracunan makanan  

08 April 2015  

(Sumber: Pegawai PT. Sodexo)  

 

Kejadian ini belum termasuk kasus keracunan pangan karena hanya satu 

orang konsumen yang mengalami sakit perut, kasus keracunan keamanan pangan 

dapat dinyatakan apabila korban minimum 10 orang. 

 

Kejadian seperti yang diungkapkan oleh pegawai Sodexo di Jakarta 

International School diatas tetap harus sangat menjadi perhatian pihak HSE 

(Health Safety Environment) perusahaan karena kasus-kasus keamanan makanan 

dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk dengan Sodexo yang melayani 
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kebutuhan makanan sebagian besar siswa yang ada di Jakarta International 

School Cilandak. Maka kewaspadaan terhadap bahaya keracunan makanan harus 

selalu diperhatikan. Selain terancamnya kesehatan siswa, dampak lain yaitu 

ketidakpuasan konsumen dan menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen 

yangdapat membuat kerugian yang besar kepada perusahaan.  

 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan 

food safety atau keamanan makanan pada alur proses pengolahan makanan untuk 

siswa yang ada pada PT. Sodexo di Jakarta International School Cilandak 

sebagai bentuk komitmen dan jaminan keamanan makanan perusahaan dalam 

pemenuhan standar mutunya sehingga memberikan kesan yang baik terhadap 

kepuasan konsumen.  

 

Mengingat begitu banyaknya kasus-kasus keamanan makanan yang kerap 

terjadi dan pentingya jaminan keamanan makanan terhadap konsumen, maka 

penulis memilih permasalahan tersebut sebagai dasar penelitian yang akan 

dilaksanakan, yang diberi judul “Analisis Kajian Penerapan Keamanan  

Makanan Yang Berimplikasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT.  

Sodexo Indonesia (Studi Kasus di Jakarta International School Cilandak)”. 

 

1.2Rumusan Masalah  

Berdasarkan data diatas yang diungkapkan BPOM dengan banyaknya 

kejadian luar biasa keracunan pangan yang masih kerap terjadi di Indonesia 

khususnya pangan jajanan sekolah, hal tersebut menunjukan bahwa masih 

kurangnya usaha penjagaan higienitas dalam keamanan makanan yang ada di 

Indonesia.Pengetahuan yang minim dan kurangnya informasi tentang 

bahayabahaya keamanan pangan terhadap masyarakat yang ada di Indonesia 

menyebabkan masih banyaknya kasus-kasus keracunan makanan yang merugikan 

bahkan sampai merenggut nyawa.Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan 

penjagaan yang lebih ketat terhadap higienitas lingkungan produksi, penjamah 

makanan peralatan produksi, dan intensitas suhu ketika makanan tersebut di 
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proses. Dalam hal ini setiap alur pengolahan makanan yang meliputi tahap 

penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, tahap persiapan, pengolahan, 

dan pendistribusian harus dilakukan secara baik dan benar. Jika pada saat 

observasi lapangan peneliti masih menemukan adanya beberapa masalah 

higienitas pada alur pengolahan makanan, maka peneliti akan mengkaji 

penerapan upaya keamanan pangan pada alur proses pengolahan pangan untuk 

siswa Jakarta International School Cilandak pada tahun 2015 yang berimplikasi 

terhadap kepuasan konsumen dengan syarat ketentuan dan teori-teori yang ada, 

agar dapat diketahui hal-hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan kajian 

penerapan keamanan pangan yang efektif dan efisien. Penulis merumuskan 

masalah dalam beberapa poin, yaitu:  

1. Bagaimana proses kajian penerapan keamanan makanan yang ada di PT.  

Sodexo? 

2. Bagaimana kepuasan konsumen di aspek keamanan makanan terhadap 

produk yang dihasilkan oleh PT. Sodexo?  

3. Bagaimana pengaruh kajian penerapan keamanan makanan terhadap 

kepuasan konsumen?  

 

1.3Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah, 

menganalisa, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini akan penulis 

gunakan untuk bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam 

penyelesaian studi S1 di Manajemen Industri Katering. Maka, tujuan penelitian 

ini adalah mengkaji gambaran penerapan food safety atau keamanan makanan 

pada proses pengolahan makanan untuk siswa Jakarta International School 

Cilandak pada Tahun 2015 yang berimplikasi terhadap kepuasan konsumen. 

Sehingga memperoleh hasil mengenai : 

1. Kajian gambaran proses kegiatan penerapan keamanan makanan di PT.  

Sodexo. 

2. Gambaran kepuasan konsumen di aspek keamanan makanan terhadap PT. 

Sodexo.  
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3. Pengaruh kajian penerapan keamanan makanan terhadap kepuasan 

konsumen.  

 

1.4Manfaat Penelitian  

1.4.1Perusahaan  

 Sebagai sarana ungkapan gagasan dalam pengembangan 

upaya peningkatan mutu.  

 Mengetahui kesesuaian penerapan food safety untuk siswa di 

Jakarta International School Cilandak sesuai standar 

internasional yang telah diterapkan perusahaan.  

 Mendapat keuntungan dari ilmu pengetahuan serta 

keterampilan yang dimiliki mahasiswa dalam proses 

penelitian.  

 

1.4.2Akademik  

 Mengembangkan pengetahuan tentang keamanan makanan 

dalam industri katering khususnya untuk siswa.  

 Mendapatkan pengalaman dan menambah wawasan untuk 

menerapkan ilmu keamanan makanan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

1.4.3Umum  

 Memberikan informasi dan pembelajaran praktis dalam 

mengenal ilmu keamanan pangan.  

 Sebagai salah satu masukan untuk pengembangan ilmu 

pangan.  

 

1.5Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta International School (JIS) Cilandak 

pada bulan Februari - April tahun 2015, yang akan diteliti adalah kajian 

penerapan keamanan makanan untuk siswa Jakarta International School Cilandak 
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yang berimplikasi terhadap kepuasan konsumen. Peneliti dalam hal ini 

menggunakan metode survei langsung ke lapangan.Kemudian dengan melakukan 

wawancara dengan narasumber terkait. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran kajian penerapan keamanan makanan pada proses 

pengolahan makanan untuk siswa di Jakarta International School Cilandak 

dengan mengetahui variabel-variabel:  

1. Kajian Penerapan Keamanan Makanan yang ada pada PT. Sodexo.  

2. Kepuasan konsumen di aspek keamanan makanan terhadap produk 

yang dihasilkan oleh PT. Sodexo.  

 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik dengan pendekatan komparatif dan kualitatif yang berupa 

kalimat yang diambil dari buku pelajaran, media internet, jurnal, artikel, dan 

literatur lain yang dipublikasikan yang dianggap relevan serta beberapa kalimat 

yang dibuat oleh penulis sendiri melalui observasi lapangan, wawancara, dan 

menelaah dokumen sebagai data primer dan sekunder.  

 

 


