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Abstract — The large number of Micro, Small, & Medium 

Enterprises (MSMEs) in Gisikdrono who have culinary product 

businesses are not balanced with hygiene awareness. Hygiene is 

an effort to protect, maintain, pay attention to, and improve 

human health so that it is not easily disturbed or affected by any 

health problems. Demographic factors are likely to be one of the 

causes of this lack of awareness. In this regard, Soegijapranata 

Catholic University's Dedication Team is needed to conduct 

training on hygiene. This devotion activity was synergized with 

the Unika Soegijapranata Business Work Program or Kuliah 

Kerja Usaha (KKU) for the period May - July 2018. The training 

methods used were lectures and workshops as well as evaluation 

of hygiene implementation. The evaluation of the success of this 

training was based on an indicator of MSME's hygienic 

behaviour towards culinary product processing. The method 

used for training evaluation is a behavioural checklist. Training 

and evaluation of food and culinary products hygiene in the 

Gisikdrono were conducted for approximately two weeks. 

Evaluation results showed that MSME’s hygienic behaviour 

was improved after training. 

 

Keywords — MSMEs, culinary products, hygiene, training, 

evaluation 

I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya dinamika masyarakat mendorong 

pertumbuhan bisnis kuliner, termasuk masyarakat di 

Kelurahan Gisikdrono. Mulai dari jajanan keliling, warung, 

hingga toko dapat dijumpai di wilayah ini. Pemukiman 

Gisikdrono termasuk wilayah padat penduduk sehingga 

memiliki potensi besar untuk menarik banyak konsumen dan 

pelanggan tetap. Total mitra yang bekerja sama dengan 

kelompok Kuliah Kerja Usaha (KKU) Gisikdrono dalam 

produksi produk boga berjumlah 32 orang, belum ditambah 

dengan pengusaha produk makanan dan minuman yang tidak 

terlibat di program KKU ini.  

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya usaha kuliner mikro dan menengah 

menandakan produktivitas ekonomi yang meningkat, namun 

sayangnya juga  terdapat beberapa aspek penting yang sering 

diabaikan dalam menjalankan bisnis kuliner, yaitu 

kebersihan dan sanitasi. Padahal kebersihan merupakan salah 

satu faktor penting dalam menjaga kualitas makanan. Dari 

pengamatan yang telah dilakukan terhadap mitra, banyak 

sekali ditemukan cara-cara pengolahan makanan yang tidak 

sesuai dengan standar kebersihan. Banyak konsekuensi yang 

ditimbulkan ketika makanan tidak diolah dengan baik. Di 

daerah perkotaan yang padat penduduk dengan praktik 

kebersihan dan sanitasi yang buruk, kondisi tidak sehat 

tercipta, sehingga terjadi peningkatan risiko penyakit-

penyakit seperti diare, tifus, hepatitis, dan infeksi parasit usus 

[1]. Rendahnya kesadaran perilaku para pelaku usaha kuliner 

untuk menjaga kebersihan dalam pengolahan makanan 

berhubungan dengan pengetahuan dan sikap 

penjual/penjamah makanan itu sendiri. Apabila dilihat dari 

karakteristik pelaku usaha kecil bisnis kuliner di Kelurahan 

Gisikdrono, banyak yang masih memiliki keterbatasan baik 

secara ekonomi maupun secara akademis. Dari sekian banyak 

mitra KKU, terdapat beberapa mitra yang buta huruf, tidak 

menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki tempat usaha 

yang kurang layak dan kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada kemungkinan bahwa perilaku kurangnya kesadaran 

terhadap kebersihan dalam mengolah makanan berkaitan 

dengan pengetahuan yang dimiliki.  

Pada umumnya tempat-tempat usaha kuliner di Gisikdrono 

memiliki sumber air dan saluran pembuangan, namun setelah 

dilakukan observasi ditemukan beberapa permasalahan. 

Sebagian besar bangunan yang dijadikan tempat usaha belum 

sepenuhnya memenuhi syarat kebersihan sanitasi, misalnya 

selokan yang tersumbat, tempat pencucian alat-alat atau 

bahan makanan dari air yang tidak mengalir, serta area 
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pengolahan makanan bercampur dengan tempat 

penyimpanan barang rumah tangga dan tempat menjemur 

pakaian. Terkadang ditemukan pula penjual yang tidak 

mencuci bahan makanannya terlebih dahulu sebelum diolah. 

Selain itu, peralatan atau bahan makanan ditempatkan dalam 

rak-rak yang belum memadai, sehingga resiko 

terkontaminasi debu dan kotoran menjadi besar. 

B. Tujuan Program Pengabdian Masyarakat 

Melihat permasalahan tersebut maka perlu diadakannya 

pelatihan untuk dapat menambah pengetahuan dan 

kesadaran, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di 

masa mendatang.  

C. Tinjauan Pustaka 

1) Higienitas: Higinenitas dan sanitasi adalah aspek 

penting yang perlu diperhatikan di industri jasa boga. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan 

Jajanan, hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan 

faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang 

dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau 

gangguan kesehatan. Sedangkan orang yang secara langsung 

atau tidak langsung berhubungan dengan makanan dan 

peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, 

pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian disebut 

dengan penjamah makanan [4]. 

 Kebersihan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menjaga kualitas makanan. Cara-cara pengolahan makanan 

yang tidak sesuai dengan standar kebersihan menimbulkan 

banyak konsekuensi Di daerah perkotaan yang padat 

penduduk dengan praktik kebersihan dan sanitasi yang buruk, 

kondisi tidak sehat tercipta, sehingga terjadi peningkatan 

risiko penyakit-penyakit seperti diare, tifus, hepatitis, dan 

infeksi parasit usus [1]. Rendahnya kesadaran perilaku para 

pelaku usaha kuliner untuk menjaga kebersihan dalam 

pengolahan makanan berhubungan dengan pengetahuan dan 

sikap penjual/penjamah makanan itu sendiri. Perilaku kurang 

sehat dalam mengolah makanan oleh pelaku bisnis kuliner 

dapat dikurangi salah satunya dengan peningkatan 

pengetahuan.  

3) Pelatihan: kegiatan pelatihan ini berdasarkan dari teori 

belajar. Terdapat berbagai jenis teori belajar, salah satu yang 

paling dikenal adalah teori belajar sosial. Kunci dari teori 

belajar sosial adalah modelling, yaitu seseorang menirukan 

perilaku yang ditunjukkan padanya melalui pengamatan [2]. 

Hal ini penting dalam pelatihan higienitas, karena pada 

pelatihan ini, narasumber akan mendemonstrasikan 

bagaimana cara-cara mencuci tangan dengan benar. Penting 

dalam pelatihan adalah adanya transfer of training, yaitu 

seberapa baik peserta dapat menyerap materi pelatihan. Salah 

satu cara agar transfer of training ini maksimal adalah dengan 

menetapkan tujuan dan mendapatkan umpan balik dari 

peserta. 

Terdapat empat target pelatihan yang sifatnya bertingkat, 

yaitu tingkat pertama reaction (reaksi), tingkat kedua 

learning (pembelajaran), tingkat ketiga behavior (perilaku) 

dan tingkat keempat result (hasil) [3]. Setiap tingkat tidak 

dapat berpindah ke tingkat yang lebih tinggi apabila tingkat 

sebelumnya tidak terpenuhi. Reaksi adalah target pelatihan 

mengenai apakah peserta pelatihan memberikan reaksi yang 

baik terhadap training. Tahap kedua, yaitu learning, tahap ini 

mengenai sejauh mana peserta pelatihan mendapat 

pengetahuan yang dibutuhkan, dalam hal ini adalah mengenai 

higienitas. Tahap ketiga, perilaku, yaitu mengenai sejauh 

mana peserta dapat melakukan apa yang sudah diajarkan. 

Terakhir, hasil atau result, yaitu mengenai sejauh mana 

pelatihan dapat memberikan dampak, dalam hal ini apakah 

produk boga yang dikelola lebih higienis atau tidak. 

II. METODE PELAKSANAAN 

Perilaku kurang sehat dalam mengolah makanan oleh 

pelaku bisnis kuliner dapat diperbaiki dengan peningkatan 

pengetahuan mengenai higienitas. Berdasarkan teori tersebut, 

solusi yang diajukan adalah penyuluhan mengenai higienitas 

penjual produk boga oleh orang yang ahli di bidangnya. 

Program ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 

intervensi berupa edukasi dan tahap monitoring evaluasi. 

Tahap intervensi berupa edukasi dilakukan melalui kegiatan 

penyuluhan di Kelurahan Gisikdrono yang dihadiri oleh para 

pedagang makanan dan minuman, sedangkan tahap 

monitoring evaluasi dilakukan dengan wawancara pedagang 

dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung 

ke para pedagang makanan dan minuman tersebut.  

A. Kegiatan 

Kegiatan penyuluhan di Kelurahan Gisikdrono dilakukan 

oleh satu narasumber dengan cara penyampaian materi 

menggunakan presentasi Powerpoint dan tanya jawab. 

Peserta penyuluhan diberi informasi mengenai pentingnya 

menjaga kebersihan dan higienitas produk, proses 

pengolahan, penjamah makanan, beserta lingkungan sekitar 

tempat produksi dan penjualan produk makanan dan 

minuman. Setelah itu, peserta diberi kesempatan untuk 

bertanya mengenai hal yang belum dimengerti maupun 

masalah yang biasanya mereka hadapi dalam proses produksi 

makanan dan minuman. 

Kegiatan monitoring evaluasi dilakukan oleh para 

mahasiswa KKU dengan melakukan wawancara ke para 

mitra KKU menggunakan kuesioner higienitas yang telah 

disiapkan dan pengamatan langsung. Kuesioner tersebut akan 

memberikan informasi mengenai sikap dan perilaku 

higienitas para mitra setelah mendapatkan program pelatihan 

peningkatan higienitas produk boga ini.  

 

B. Sasaran 

Target dalam program ini adalah para pemilik usaha 

kuliner di Kelurahan Gisikdrono. Paling tidak, terdapat 36 

pemilik usaha yang sudah dikunjungi dan mendapat 

sosialisasi kegiatan pengembangan masyarakat dari KKU 

Unika Soegijapranata. 
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C. Luaran 

Hasil yang ingin dicapai dalam program ini antara lain 

penjualan produk boga yang lebih higienis dan perilaku yang 

memenuhi standar higienitas pengolahan makanan. 

D. Pihak yang Terkait 

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mitra KKU, 

pedagang makanan dan minuman Kelurahan Gisikdrono, 

perangkat Kelurahan Gisikdrono, mahasiswa KKU dan 

tenaga pengajar Unika Soegijapranata. Penyuluhan ini 

dihadiri oleh 26 peserta. 

E. Waktu 

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada Sabtu, 2 Juni 2018 

pk 09.00-11.00 WIB di Kantor Kelurahan Gisikdrono 

Semarang. Monitoring dilakukan selang satu minggu setelah 

penyuluhan (9 Juni - 16 Juni 2018) dan dilakukan di masing-

masing tempat produsen boga. 

F. Alat Ukur 

Alat ukur untuk evaluasi pelatihan adalah dengan 

behavioral checklist. Wawancara dan pengamatan perilaku 

dilakukan oleh asisten peneliti, yang terdiri dari 2 orang. 

Aspek-aspek yang digunakan dalam alat ukur ini terdiri dari 

dua bagian, yaitu pertama, Sikap Hygiene Sanitasi Pedagang 

Makanan. Alat ukur pertama terdiri dari 6 perilaku yang 

diamati. Pengukuran ini terdiri dari enam indikator sikap 

higienitas. Sikap dapat dikatan positif terhadap higienitas 

apabila mendapat skor total minimal empat. Pilihan jawaban 

pada alat ukur sikap terdiri dari “setuju’ dan “tidak setuju”.  

Bagian kedua, adalah tentang Tindakan Hygiene Sanitasi 

Pedagang Makanan. Pilihan jawaban yang disediakan adalah 

“Ya” dan “ Tidak”. Setiap skor untuk perilaku yang 

memenuhi standar higienitas adalah 1, sedangkan apabila 

tidak memenuhi standar skornya 0. Penjamah makanan dapat 

dikatakan memiliki perilaku higienitas yang baik apabila 

mendapat skor total minimal 4.  

 

Berikut tabel  sikap higienitas yang digunakan: 

 

TABEL 1 

SIKAP HYGIENE SANITASI PEDAGANG 

MAKANAN 

 
No Pernyataan Setuju Tidak 

Setuju 

1 Mencuci tangan menggunakan 

sabun harus dilakukan oleh 

pengolah makanan sebelum 

memasak 

  

2 Pengolah makanan harus 

menggunakan pakaian bersih 

dan menyerap keringat 

  

3 Pengolah makanan boleh 

memiliki kuku yang panjang 
  

4 Mengobati dan menutup luka 

terbuka adalah hal yang tidak 

penting dilakukan pengolah saat 

memasak 

  

5 Pengolah makanan tidak 

diperkenankan bersin atau batuk 

tanpa penutup mulut dan hidung 

saat mengolah bahan makanan 

  

6 Penjamah makanan 

menggunakan tangan tanpa alat 

penjepit/sendok/garpu bersih 

untuk mengambil makanan 

matang 

  

 

Khusus pada tabel 3 dan 4 menggunakan reverse item, 

artinya skor yang diperoleh ketika menjawab setuju adalah 0. 

Hal ini digunakan untuk mengurangi bias jawaban.  

 

Berikut tabel Tindakan Hygiene Sanitasi Pedagang 

Makanan:  

 

TABEL 2 

HYGIENE SANITASI PEDAGANG MAKANAN 
 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Menjaga kebersihan 

tangan, rambut, kuku, 

pakaian 

  

2 Menutup luka atau 

tidak terdapat luka 
  

3 Tidak sedang 

menderita penyakit 

menular seperti batuk, 

pilek, diare, dan 

sejenisnya 

  

4 Memakai celemek dan 

tutup kepala 
  

5 Mencuci tangan setiap 

kali hendak menangani 

makanan 

  

6 Menjamah makanan 

dengan peralatan/sarung 

tangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Laporan Penggunaan Anggaran 

Berikut adalah laporan penggunaan anggaran kegiatan ini. 
 

TABEL 3 

PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN 

No Komponen Jumlah 

1 Pembuatan Spanduk Rp. 40.600,00 
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2 Suvenir Rp.361.500,00 

 TOTAL Rp. 402.100,00 

 

 

III. HASIL PELAKSANAAN 

A. Penyuluhan 

Penyuluhan dibuka dengan sambutan dari Pak Lurah 

Gisikdrono dan dilanjutkan oleh pengantar dari moderator. 

Materi penyuluhan disampaikan oleh salah satu tenaga 

pengajar Program Studi Teknologi Pangan di Universtitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Materi yang disampaikan 

meliputi definisi industri jasa boga, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas produk, bahaya-bahaya yang dapat 

menurunkan kualitas produk makanan, higienitas dan 

kebersihan. Selesai penyampaian materi, acara dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab.  
 

Penyuluhan disambut baik oleh para peserta. Minat peserta 

ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan setelah 

narasumber selesai memberikan informasi. Beberapa 

pertanyaan yang muncul adalah:  

(1) Apakah penggunaan koran saat meniriskan gorengan 

atau rempeyek diperbolehkan?  

(2) Apakah penggunaan styrofoam memang mengganggu 

kesehatan?  

(3) Bagaimana pencucian dan penyimpanan telur ayam 

yang benar, dicuci sebelum masuk kulkas atau dicuci 

sebelum diolah? 
 

B. Monitoring dan Evaluasi 

Hasil monitoring evaluasi menunjukkan bahwa para mitra 

KKU yang mendapatkan program higienitas dari para 

mahasiswa dan kegiatan penyuluhan memiliki sikap dan 

perilaku higienitas yang baik.  

TABEL 4 
DESKRIPSI SASARAN 

No Komponen Jumlah 

(orang) 

1 Jenis Kelamin  

 Laki-laki 2 

 Perempuan 6 

2 Pendidikan Akhir  

 SD 1 

 SMP 2 

 SMK 2 

 S1 1 

 Tidak menjawab 2 

3 Memiliki IUMK 5 

4 Memiliki PIRT 0 

5 Merasa pelatihan ini bermanfaat 4 

6 Ingin mendapatkan pelatihan 

serupa di kemudian hari 

4 

 

Dari 8 mitra yang berhasil diwawancara, 62.5% memiliki 

IUMK dan 0% memiliki PIRT. Tidak semua mitra yang 

diwawancara dapat hadir pada kegiatan penyuluhan, tetapi 

semua mitra yang hadir di kegiatan penyuluhan menyatakan 

bahwa mereka merasa kegiatan penyuluhan ini bermanfaat 

dan ingin mendapatkan kegiatan serupa di masa mendatang. 

Para mitra yang diwawancara memiliki usia rata-rata 43 

tahun dan telah berusaha rata-rata selama 3 tahun. Para mitra 

yang diwawancara yang tidak hadir di kegiatan penyuluhan 

tetap mendapatkan edukasi higienitas dari para mahasiswa 

KKU. Di akhir kegiatan KKU, informasi mengenai sikap dan 

perilaku higienitas mitra KKU diperoleh melalui wawancara 

dan pengamatan langsung.  

 Secara detail, sesuai dengan tahapan Kirkpatrick, 

yang pertama kali diamati dalam pelatihan adalah ini adalah 

reaksi. Pengukuran reaksi mengenai acara dapat dilihat dari 

reaksi dari peserta saat  pelatihan. Hasilnya, peserta merasa 

antusias, hal ini dibuktikan dengan testimoni langsung para 

peserta. Sebagian besar menyatakan senang dengan jalannya 

penyuluhan dan puas dengan penjelasan penyuluh. Target 

kedua, yaitu pembelajaran, seberapa jauh peserta dapat 

menyerap materi. Hal ini dibuktikan dengan seberapa banyak 

pertanyaan yang muncul saat penyuluhan berlangsung.  

 Target ketiga yaitu perilaku  peserta yang 

diharapkan setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini 

dilakukan setelah 2 minggu pelatihan. Hasilnya para peserta 

yang hadir menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 

indikator-indikator perilaku higienitas. Rata-rata peserta 

mendapatkan skor yang baik   

 Tahap ke-empat yaitu result, hasil akhir pelatihan 

yang diperoleh diukur dengan testimoni konsumen atau 

pelanggan peserta pelatihan dari para warga sekitar yang 

menunjukkan bahwa makanan yang dijual lebih higienis. 

Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen dan warga sekitar  

merasa lebih puas dengan kebersihan yang ditunjukkan oleh 

para peserta.  

IV. KESIMPULAN 

Penyuluhan disambut baik oleh para peserta. Minat peserta 

ditunjukkan dengan adanya beberapa pertanyaan setelah 

narasumber selesai memberikan informasi. Hasil monitoring 

evaluasi smenunjukkan bahwa para mitra KKU yang 

mendapatkan program higienitas dari para mahasiswa dan 

kegiatan penyuluhan memiliki sikap dan perilaku higienitas 

yang baik. Selain itu, warga sekitar dan konsumen juga 

merasakan dampak perilaku yang lebih baik. 
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