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Abstract 

Malang city as education, tourism, and industrial (Tri Bina Cita Malang) 

has great potential development of street food that involves aspects of production , 

distribution, and consumption. However, management has not been studied in the 

snack food sanitation and household market in Malang. This study aims to 

produce a typology concept street food sanitation management in Malang. 

The research approach used in this study is a qualitative research design 

qualitative descriptive study. In this study the fact hawker food sanitation 

management in Malang will be analyzed based on the theory Sinaga ( 2010) on 

the management of food sanitation. Informants research is street food sellers in 

Pasar Besar Malang. Data collection methods used were in-depth interviews 

(indepth interviews) and questionnaires. The research data were analyzed with 

qualitative analysis (content analysis) with Interactive Models by Milles and 

Hubermen (1994 ) presented a description and descriptive. 

Based on the results of the research that has been done can be concluded 

that the factor most potential pollutants contaminating the food contained in the 

cleanliness of the water for washing equipment that do not trade in exchange for a 

full day, cleaning wipe that is not noticed, food is not closed, traders lack the 

skills to repel animals bullies like cockroaches and flies , food hygiene -making 

tool that most traders do not use food -making tool, but using an open hand 

without gloves and a lack of awareness about the cleanliness of the place and the 

merchant environment. 

Keywords :  Food, hygiene and sanitation, contamination, Street vendors, 

potential polluters 

Abstraksi 

 
Kota Malang sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan industri (Tri Bina 

Cita Kota Malang) memiliki potensi besar berkembangnya makanan jajanan yang 

melibatkan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun demikian belum 

dikaji pengelolaan sanitasi makanan jajanan di pasar dan rumah tangga di Kota 

Malang. Penelitian ini bertujuan menghasilkan konsep tentang tipologi 

pengelolaan sanitasi makanan jajanan di Kota Malang. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini fakta pengelolaan sanitasi makanan jajanan di  Kota Malang akan 

dianalisis berdasarkan teori Sinaga (2010) tentang pengelolaan sanitasi makanan. 
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Informan penelitian adalah penjual makanan jajanan di Pasar Besar Kota Malang. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (Indepth 

Interview) dan angket. Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan analisis  

kualitatif (Content Analysis) dengan Interactive Models menurut Milles dan 

Hubermen (1994) dan disajikan uraian deskriptif. 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa faktor pencemar paling potensial mencemari makanan 

terdapat pada kebersihan air untuk mencuci peralatan dagang yang tidak di ganti 

seharian penuh, kebersihan lap yang tidak di perhatikan, makanan yang tidak di 

tutup, kurangnya keterampilan pedagang untuk mengusir hewan pengganggu  

seperti kecoa dan lalat, kebersihan alat pengambil makanan yang sebagian besar 

pedagang tidak menggunakan alat pengambil makanan melainkan menggunakan 

tangan terbuka tanpa sarung tangan serta kurangnya kesadaran pedagang tentang 

kebersihan tempat dan lingkungan. 

Kata Kunci: Pangan, higiene dan sanitasi, kontaminasi, Pedagang kaki lima, 

pencemar potensial 

 
PENDAHULUAN 

Pangan adalah hak asasi setiap warga negara, karena pangan merupakan 

kebutuhan mendasar manusia yang berpengaruh terhadap eksistensi dan 

ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk 

mendukung pemenuhan hak pangan tersebut, Negara wajib memfasilitasi 

tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi. Bahan makanan 

terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral (Purwani, 2010). 

Dewasa ini masalah keamanan pangan sudah merupakan masalah global 

sehingga mendapat perhatian utama dalam penetapan kebijakan  kesehatan 

masyarakat. Letusan penyakit akibat pangan (food  borne diseases) dan kejadian-

kejadian pencemaran pangan tidak hanya terjadi di negara berkembang dimana 

kondisi sanitasi dan higiene umumnya buruk tetapi juga terjadi di negara-negara 

maju. Diperkirakan satu dari tiga orang penduduk di negara maju mengalami 

keracunan pangan setiap tahunnya bahkan di Eropa keracunan pangan merupakan 

penyebab kematian kedua terbesar setelah penyakit infeksi saluran pernapasan 

atas (BPOM, 2005). 

Bahan makanan merupakan medium pertumbuhan yang baik bagi berbagai 

macam mikroba. Mikroba dapat membusukkan  protein, memfermentasikan 

karbohidrat dan menjadikan lemak atau  minyak berbau tengik. Keberadaan 

mikroba pada makanan ada yang  tidak berbahaya bagi manusia, beberapa 

mikroba mengakibatkan  kerusakan pangan, menimbulkan penyakit dan 

menghasilkan racun. Mikroba dapat juga menguntungkan, misalnya menghasilkan 

produk-produk makanan khusus seperti pada proses fermentasi susu menjadi 

yoghurt  (Budiyanto, 2012) 

Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah serta jenis mikroba yang terdapat 

dalam makanan, diantaranya adalah sifat makanan itu sendiri (pH, kelembaban, 
nilai gizi), keadaan lingkungan darimana makanan tersebut diperoleh, serta 

kondisi pengolahan ataupun penyimpanan. Jumlah mikroba yang terlalu tinggi 

dapat mengubah karakter organoleptik, mengakibatkan perubahan nutrisi atau  
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nilai gizi dan merusak makanan tersebut. Bahkan bila terdapat mikroba patogen, 

besar kemungkinan akan berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Untuk 

mengetahui bahwa pangan sudah tercemar, dapat dilihat secara fisik dari tekstur 

makanan tersebut. Namun banyak makanan terutama yang sudah melewati suatu 

proses pengolahan, tetap mempunyai tekstur yang masih baik tetapi mengandung 

suatu cemaran seperti bakteri patogen, yang disebabkan oleh penanganan yang 

tidak memadai (Budiyanto, 2002) 

Kasus keracunan makanan sering sekali terjadi pada masyarakat. Hal ini 

dapat disebabkan karena minimnya perhatian dan pengetahuan produsen makanan 

dalam pengolahan makanan secara aman dan higienis. Menurut data dari Dinas 

Kesehatan Propinsi Jawa Timur tahun 2005, Kota Surabaya telah terjadi 5 kasus 

keracunan yang menyerang 80 orang, yang 2 orang diantaranya meninggal. Di 

Jakarta Selatan tahun 2001 telah dilakukan penelitian oleh Djaja (2003) terhadap 

tempat pengelolaan makanan (TPM) yang salah satunya adalah pedagang 

makanan kaki lima. Dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa makanan olahan 

yang disajikan oleh pedagang makanan kaki lima memiliki risiko yang cukup 

tinggi terhadap kontaminasi bakteri dan makanan yang disajikan yang telah 

terkontamniasi oleh E. Coli sebanyak 12,2% (Djaja, 2003). 

 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat observasional. 

Subyek penelitian adalah pedagang kaki lima di sekitar Pasar Besar, Kota Malang. 

Dengan subjek penelitian 5 pedagang kaki lima yang menjual sate, bakso, soto, 

rujak pinggir jalan, dan rujak yang di jual di food court di sekitar pasar Besar 

Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INPUT 

Fakta Empiris   

1. Pengelolaan sanitasi makanan 
jajanan di pasar Kota  Besar Malang 

2. Faktor yang mempengaruhi 
pencemaran makanan jajanan di  
rumah tangga Kota Malang 

 

PROSES 

Contents Analysis  dengan 
Interactive Models Miles dan 
Huberman 
Analisis berdasarkan Teori Sinaga 
(2010) tentang pengelolaan 

sanitasi makanan.  

OUTPUT 

Konsep tentang Tipologi 
Pengelolaan Sanitasi 

Makanan Jajanan 
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Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah 

subyek penelitian  dianggap cukup apabila informasi telah jenuh (variasi 

informasi sudah tidak mencolok). Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

tipologi pengelolaan sanitasi makanan jajanan di Kota Malang. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara mendalam (Indepth 

Interview) dan angket. Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan analisis  

kualitatif (Content Analysis) dengan Interactive Models menurut Milles dan 

Hubermen (1994) dan disajikan uraian deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Higiene Sanitasi Personal  

Sub variabel yang diamati untuk variabel penelitian Higiene sanitasi 

personal meliputi kesehatan individu dari penyakit infeksi menular (misal: 

influenza, batuk, pilek, diare dan penyakit perut sejenisnya); Perilaku bersih 

setelah MCK, Keterampilan pencegahan hewan pengganggu (lalat, kecoa, dan 

lain-lain); Kebersihan tangan, rambut dan kuku; Tidak sambil merokok atau 

menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya; Tidak 

batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang di sajikan. 

Dalam Al-Qur’an surah Al-Mukminun ayat 51 di sebutkan 

 

 
 

Artinya : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 

kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”(Q.S. Al-Mukminun :51) 

Dan ini Sesuai dengan hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh At-

Tirmidzi yang berbunyi : 

“Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai 

kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan 

senang kepada kedermawanan. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu 

dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi (HR. Tirmidzi)”. 

 

Hasil pengamatan untuk Higiene sanitasi personal meliputi kesehatan 

individu dari penyakit infeksi menular (misal: influenza, batuk, pilek, diare dan 

penyakit perut sejenisnya) tidak di temukan, hampir seluruhnya para penjual tidak 

sedang mengalami penyakit yang dapat menginfeksi seperti sasaran penelitian, 

pada perilaku bersih setelah MCK menunjukkan bahwa hampir semua pedagang 

tidak berperilaku bersih setelah MCK, ini terlihat dari tidak tersedianya fasilitas 

sabun cuci tangan di tempat MCK.  
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Gambar 1 MCK tanpa fasilitas sabun cuci 
 

Untuk keterampilan pencegahan hewan pengganggu (lalat, kecoa, dan lain-

lain) ternyata hampir semua penjual yang telah di amati tidak ada kesadaran dan 

terampil untuk mencegah hewan pengganggu, ini di buktikan dengan  masih ada 

bahkan pada beberapa pedagang (soto dan bakso) di temukan banyak sekali lalat 

yang beterbangan dan menempel di makanan yang di jajakan. 

 

  
 

Gambar 2 Dangangan soto yang di temukan banyak sekali lalat yang beterbangan 

dan menempel di makanan yang di jajakan 

 

Kebersihan tangan, rambut dan kukupun tidak lepas dari pengamatan dan 

ternyata masih di temui pada beberapa pedagang yang kukunya hitam dan 

panjang; Untuk pengamatan tidak sambil merokok atau menggaruk anggota badan 

(telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya, memang hasilnya cukup baik karena 

memang tidak di temukan indikasi seperti di atas, pedagangpun tidak batuk atau 

bersin di hadapan makanan jajanan yang di sajikan. 

 

2. Higiene Sanitasi Tempat dan Fasilitasnya 

Sub variabel yang di amati untuk variabel penelitian Higiene Sanitasi 

Tempat dan Fasilitasnya meliputi Kebersihan, disinfeksi tempat/ meja makan; 

Kebersihan wadah makanan; Kebersihan air yang kontak dengan makanan; 

Tersedianya tempat cuci tangan, tersedianya bahan sanitasi tangan; Kebersihan 

fasilitas toilet; Tersedianya fasilitas tempat sampah tertutup serta jarak dan 

kebersihan tempat sampah. 
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Hasil pengamatan untuk Higiene sanitasi Tempat dan Fasilitasnya meliputi 

kebersihan, disinfeksi tempat/ meja makan pada pedagang soto di temukan 

banyak sekali lalat yang beterbangan di sekitar tempat makan, lantainya juga 

becek dan banyak sampah berserakan, begitu juga dengan tempat makan 

pedagang soto, rujak* dan bakso tempatnyapun banyak lalat meskipun tidak 

sekotor pada pedagang soto; Pada pedagang rujak ke-2 tempat makan cukup 

bersih dan tidak ada lalat, ini karena mungkin di sebabkan tempatnya juga di food 

court yang jauh dari tempat sampah dan ada petugas kebersihan juga.  

Kebersihan wadah makanan pada sebagian besar pedagang jika di lihat  

sekilas memang bersih namun bila di kaitkan dengan kebersihan air yang kontak 

dengan makanan maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pada beberapa 

pedagang, misal pada pedagang bakso, soto dan sate, air yang di gunakan untuk 

cuci piring sangat kotor bahkan tidak di sabun. 

 

 
Gambar 3 Air cuci piring yang sangat kotor 

 

 Tidak tersedianya tempat cuci tangan juga mempengaruhi sanitasi makanan 

yang di jajakan dan hampir semua pedagang tidak menggunkan bahan sanitasi 

tangan pada saat melayani para pembeli (meracik makanan), Kebersihan fasilitas 

toilet juga sangat buruk, ini dapat di lihat seperti gambar di bawah ini  

 

 
Gambar 4 MCK sangat buruk fasilitasnya 
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Fasilitas tempat sampah tertutup serta jarak dan kebersihan tempat sampah 

juga buruk, karena hampir semua pedagang yang di observasi kecuali pedagang 

rujak ke-2 sangat dekat dengan tempat sampah sehingga mengundang banyak lalat 

hinggap di makanan  

 

 
Gambar 5 Tempat sampah sarang lalat 

 

3. Higine sanitasi peralatan dan perlengkapan. 

Sub variabel yang di amati untuk variabel penelitian Higine sanitasi 

peralatan dan perlengkapan meliputi, Kebersihan peralatan (piring, baskom, gelas, 

sendok, dan lain-lain); Kebersihan penutup makanan, Kebersihan alat potong atau 

pengambil makanan; Kebersihan sarung tangan; Kebersihan lap atau kain 

pembersih; Kebersihan celemek dan tutup rambut; Kebersihan pembungkus atau 

pengemas makanan; Kebersihan air yang di gunakan untuk mencuci peralatan dan 

di lengkapi sabun cuci. 

 

Hasil pengamatan untuk Higine sanitasi peralatan dan perlengkapan. 

Kebersihan peralatan (piring, baskom, gelas, sendok, dan lain-lain) cukup baik, 

meskipun masih ada beberapa yang masih kurang baik dalam membersihkan 

peralatan makanan dengan tidak menggunakan sabun cuci piring pada saat 

mencucui piring atau hanya sekedar mencelupkan piring atau gelas ke dalam air. 

Untuk kebersihan penutup makanan, separuh dari beberapa objek penelitian 

memang menggunakan penutup makanan namun pada kenyataannya masih 

banyak juga yang tidak menggunakan penutup makanan sama sekali, makanan di 

biarkan terbuka dengan lalat yang hinggap di sana-sini.  

Dalam Hadis riwayat Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: 

“Kami sedang bersama Rasulullah saw. Beliau meminta minum. Lalu 

seseorang bertanya: Ya Rasulullah! Bolehkah aku hidangkan nabiz 

kepadamu? Rasulullah saw. menjawab: Ya, boleh. Orang itupun keluar untuk 

mencari kemudian datang lagi dengan membawa gelas berisi nabiz. Rasulullah 

saw. bersabda: Mengapa engkau tidak menutupinya meskipun hanya dengan 

meletakkan kayu di atasnya! Lalu beliau meminumnya. (Shahih Muslim 

No.3753)” 
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Kebersihan alat potong atau pengambil makananpun sangat jarang di temui, 

karena sebagian besar penjaja makanan tidak menggunakan sarung tangan untuk 

mengambil makanan, mereka langsung menggunakan tangan kosong tanpa 

menggunakan spatula untuk mengambil dan meracik makanan. 

 

 
 

Gambar 6 Meracik makanan dengan tangan kosong dan sambil bicara dengan 

pelanggan 

 

Kebersihan lap atau kain pembersihpun sangat memprihatinkan karena 

hampir semua pedagang lap yang di gunakan sudah sangat kotor dan basah 

(lembab). 

 

 
 

Gambar 7 Kain lap yang digunakan sangat kotor dan basah 

 

 Meskipun demikian masih ada sebagian pedagang yang mengenakan 

celemek dan penutup rambut meskipun celemeknyapun tidak juga bersih,; Karena 

sebagian besar menggunakan kertas nasi untuk membungkus makanan, jadi untuk 

kebersihan pembungkus atau pengemas makanan bisa di katakan cukup baik.   

Untuk kebersihan tempat cuci piring memang sebagian besar menggunakan 

sabun cuci piring, namun sudah sangat kotor dan air yang di gunakan untuk 

mencuci piringpun tidak jauh berbeda, air yang di gunakan untuk mencuci piring 

tidak lagi jernih melainankan coklat dan setengah mengental, malahan pada 

pedagang bakso di temukan air cucian piring yang sangat kotor, kental dan bau 

karena memang seharian dagang air cucian piring tidak di ganti dan mencuci 

piringnyapun tidak menggunakan sabun melainkan hanya di celupkan saja di 

tempat cuci piring. 
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Gambar 8 Air cucian piring yang sangat kotor 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa probandus hasil menunjukkan 

bahwa 2 dari 5 probandus pernah mengalami keracunan makanan dengan gejala 

seperti mual dan mulas di akibatkan karena makanan yang kurang higienis. 

Sedangkan 3 yang lain belum pernah mengalami keracunan makanan. Untuk 

temuan cemaran mikroba (makanan basi) 3 dari 5 probandus pernah mengalami, 

ini di karenakan memang makanan yang seharusnya langsung di makan setelah 

beli, namun di biarkan beberapa lama sehingga terjadi cemaran mikroba. 

Seorang penjamah makanan dianjurkan untuk melakukan perilaku sehat 

yang berhubungan dengan penanganan makanan, hal ini dimaksudkan karena 

tangan dapat menjadi media perantara bagi penularan penyakit infeksi dan 

kulit,dan juga merupakan tempat yang subur untuk perkembangbiakan bakteri 

(Purnawijayanti, 2001). 

Pemakaian celemek sangat dianjurkan bagi seorang penjamah makanan. 

Perlu diperhatikan keberadaan celemek bukan berfungsi sebagai lap tangan. 

Pakaian, penutup kepala, dan celemek harus dalam keadaan bersih, sering diganti 

dan dicuci untuk menghindari terjadinya kontaminasi pada makanan. Pakaian 

yang kotor dapat menjadi tempat untuk bersarangnya kuman penyakit dan 

menjadi media penularan penyakit (Purnawijayanti, 2001). 

Peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan ataupun penyajian 

makanan jika tidak dibersihkan dengan benar dapat bertindak sebagai sumber 

kontaminan makanan. Semua peralatan yang digunakan pada kegiatan tempat 

pengolahan makanan harus dicuci bersih dengan menggunakan air dan sabun 

setelah digunakan dan kemudian disimpan pada tempat yang bersih, kering, 

tertutup, dan bebas dari pencemaran (Depkes RI, 1994). 

Pencucian peralatan makan  memiliki dua tujuan, yaitu membuang sisa 

makanan dari peralatan yang dapat menyokong pertumbuhan mikroorganisme dan 

melepaskan mikroorganisme yang hidup, sehingga alat tersebut dapat digunakan 

kembali dengan aman. Apabila peralatan makan digunakan kembali tanpa 

pencucian, potensi berpindahnya mikroorganisme dapat menjadi ancaman serius 

terhadap keamanan makanan. Idealnya sebelum dilakukan pencucian perlu 

dilakukan perendaman terlebih dahulu, sehingga sisa makanan yang menempel 

pada peralatan makan mudah untuk dibersihkan (Purnawijayanti, 2001). Setelah 

dicuci peralatan dikeringkan secara sempurna pada rak anti karat sebagai tempat 
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pengeringan dan dilap dengan lap yang bersih sebelum digunakan kembali 

(Adams, 2004). 

Makanan bermutu adalah makanan yang dipilih, dipersiapkan, dan disajikan 

dengan cara sedemikian rupa sehingga tetap terjaga nilai gizinya, dapat diterima, 

serta aman dikonsumsi secara mikrobiologi dan kimiawi. PP Nomor 28 tahun 

2004 menyatakan bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar 

kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap 

bahan makanan, makanan dan minuman (Nurlaela, 2011) 

Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 di sebutkan : 

 

 
 

Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang 

baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 

benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah( Q.S. Al-Baqarah : 172)”. 

 

Kelayakan pangan adalah kondisi pangan yang tidak mengalami kerusakan, 

kebusukan, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai. Keamanan pangan adalah 

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 

cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan kebutuhan 
masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan 

terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan pangan 

pada dasarnya adalah upaya hygiene sanitasi makanan, gizi dan  safety. Hygiene 

sanitasi makanan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan disebut penyehatan 

makanan, merupakan upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang 

dan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan atau 

keracunan makanan (Nurlaela, 2011). 

Dalam Hadits yang di riwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa’i di 

sebutkan : 

“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak 

meragukanmu (HR. Tirmidzi dan An-Nasa’i)”. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Pencemara Pangan 

Faktor dominasi yang menyebabkan pencemaran terjadi baik pada level 

penjual dan pembeli adalah pengambil makanan, karena sebagian besar penjual 

tidak menggunakan spatula ataupun sarung tangan ketika mengambil dan meracik 

makanan, kain pembersih atau lap yang digunakan kondisinya tidak baik, kotor 

dan lembab. 

Beberapa responden lainnya mengeringkan peralatan dengan menggunakan 

lap/serbet yang berfungsi untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk 
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membersihkan sarana penjaja yang kotor, mengeringkan peralatan yang basah, 

bahkan untuk menyeka keringat di dahi. Selain itu, peralatan yang sudah dicuci 

diletakkan di atas makanan atau di sarana penjaja dalam keadaan terbuka. 

Hal ini serupa dengan hasil penelitian Susanna (2003) yang menyatakan 

penempatan piring dilakukan pada tempat terbuka dan tidak bersih serta 

penggunaan kain lap pada saat mengeringkan piring, sendok dan garpu. Hal 

tersebut dapat memberi kontribusi terhadap kontaminasi kuman pada makanan 

(Agustina, 2009).  

Pedagang tidak mengenakan celemek dan penutup kepala, meskipun ada 

yang mengenakan namun kondisinya tidak baik dan kotor karena celemek yang di 

kenakan di gunakan untuk lap tangan.  

Air yang di gunakan untuk mencuci piringpun sangat tidak layak, kondisi air yang 

kotor dan bau bahkan ada sebagian pedagang yang tidak menggunakan sabun 

pencuci piring dan hanya sekedar menelupkan piring atau gelas kotor ke dalam 

bak berisi air cucian piring. Ini sangat mempengaruhi kebersihan peralatan dari 

cemaran mikroba yang dapat membahayakan kesehatan para konsumen. 

Hal ini serupa dengan penelitian  

Hidayat (1995) di dua propinsi yaitu Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta yang 

ternyata umumnya tempat cuci gelas atau piring yang digunakan hanya satu 

ember untuk mencuci alat-alat makan yang kotor untuk digunakan seharian 

(Agustina, 2009). 

Menurut Anwar, pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit 

yang disebut dengan foodborne diseases  yaitu gejala penyakit yang timbul akibat 

mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau organisme 

patogen. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh pangan dapat digolongkan ke 

dalam dua kelompok utama, yaitu infeksi dan intoksikasi. Istilah infeksi 

digunakan bila setelah mengkonsumsi pangan atau minuman yang mengandung 

bakteri patogen, timbul gejala-gejala penyakit.  Intoksikasi  adalah keracunan 

yang disebabkan karena mengkonsumsi pangan yang mengandung senyawa 

beracun (Nurlaela, 2011). 

Dalam surat Al-Furqan ayat 2, disebutkan: 

 
Artinya :” Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak 

mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaan(Nya), dan 

dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya 

dengan serapi-rapinya(Q.S Al-Furqon ayat 2) 
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Salah satu  faktor yang menyebabkan makanan menjadi tidak aman adalah 

kontaminasi. Kontaminasi adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang 

tidak dikehendaki atau diinginkan. Kontaminasi dikelompokkan ke dalam empat 

macam, yaitu : 

a. Kontaminasi mikroba seperti bakteri, jamur, cendawan. 

b. Kontaminasi fisik  seperti rambut, debu, tanah, serangga dan kotoran lainnya. 

c. Kontaminasi kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, arsen, cyianida dan 

sebagainya. 

d. Kontaminasi radioaktif seperti radiasi, sinar alfa, sinar gamma, radio aktif, 

sinar cosmis dan sebagainya. 

 

Terjadinya kontaminasi dapat dibagi dalam tiga cara, yaitu : 

a. Kontaminasi langsung (direct contamination) yaitu adanya bahan pencemar 

yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau 

kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh, potongan rambut 

masuk ke dalam nasi, penggunaan zat pewarna kain dan sebagainya. 

b. Kontaminasi silang (cross contamination) yaitu kontaminasi yang terjadi 

secara tidak langsung sebagai akibat ketidaktahuan dalam pengolahan 

makanan. Contohnya, makanan mentah bersentuhan dengan makanan masak, 

makanan bersentuhan dengan pakaian atau peralatan kotor, misalnya piring, 

mangkok, pisau atau talenan. 

c. Kontaminasi ulang atau  (recontamination) yaitu kontaminasi yang terjadi 

terhadap makanan yang telah dimasak sempurna. Contoh,  nasi yang tercemar 

dengan debu atau lalat karena tidak ditutup (Nurlaela, 2011). 

Agar dapat menjamin mutu dan kemanan pangan bagi penyelenggara 

makanan perlu diterapkan: 

a. Good Practices 

Penjaminan mutu dan keamanan pangan dimulai dari hulu ke hilir, sesuai 

dengan rantai makanan. Pasokan bahan dan penanganan bahan yang baik; proses 

pengolahan dan pengemasan yang baik; penyimpanan dan distribusi yang  baik 

dengan memperhatikan pengendalian suhu, kelembaban dan sebagainya.WHO 

menyatakan bahwa aturan praktik hygienis yang baik terutama berkaitan dengan 

3 (tiga) area yang berbeda: faktor-faktor fisik yang berhubungan dengan 

penanganan makanan secara higienis dan faktor-faktor personal yang 

berhubungan dengan hygiene personal dan pelatihan(Nurlaela, 2011). 

 

b. Penerapan Sanitasi Makanan 

Sanitasi makanan merupakan salah satu upaya pencegahan yang 

menitikberatkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan 

makanan  dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu atau 

merusak kesehatan mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama proses 

pengolahan,penyiapan,pengangkutan, penjualan sampai pada saat makanan dan 

minuman tersebut siap untuk di konsumsi konsumen (Nurlaela, 2011). 
Berdasarkan teori  menyebutkan bahwa pada tahap pengolahan makanan, 

besar kemungkinan terjadinya kontaminasi makanan yang  disebabkan oleh 

faktor fisik, kimia dan biologi. Pada saat pengolahan makanan juga perlu di 
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perhatikan penggunaan perlengkapan dan peralatan masak, seperti pada saat 

meracik makanan sebaiknya menggunakan meja khusus yang kuat dan tahan 

goresan agar sisa-sisa pengolahan makanan tidak menempel pada meja dan 

mencemari makanan yang telah diolah. Pada saat mencicipi makanan sebaiknya 

menggunakan alat yang bersih sehingga makanan tidak terkontaminasi oleh 

kuman yang mungkin ada ditangan dan lingkungan  (Depkes, 2006). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

sarana penjaja yang terbuka, sehingga tidak dapat melindungi makanan dari 

pencemaran  maupun hewan-hewan pengganggu misal kecoa dan lalat. 

Kontruksi sarana penjaja yang tidak tertutup tersebut dapat memungkinkan 

terjadinya pencemaran. Menurut Moehyi (1992) apabila tempat memajang 

makanan tertutup rapat kemungkinan terjadinya pencemaran makanan akan 

menjadi kecil. Berdasarkan pengamatan, bahan sarana penjaja makanan jajanan 

tradisional dibuat dari kayu, papan, kaca dan seng. Bahan dari kayu dan papan 

yang tidak dicat biasanya sudah dalam keadaan kotor, lembab dan berwarna 

kehitaman karena jamur. Sarana penjaja makanan jajanan yang dibuat dari kayu 

yang dicat lebih mudah dibersihkan dibandingkan dengan papan yang tidak dicat.  

Selain itu, ada juga sarana penjaja makanan yang dibuat dari seng dan kaca. 

Namun sarana penjaja ini juga masih tampak tidak bersih dikarenakan pedagang 

makanan enggan membersihkannya terutama ketika pembeli sedang ramai. 

Persyaratan lain mengenai sarana penjaja makanan adalah konstruksi sarana 

penjaja harus tersedia tempat untuk air bersih, penyimpanan bahan makanan, 

penyimpanan makanan jadi/siap disajikan, penyimpanan peralatan, tempat cuci 

(alat, tangan, bahan makanan) dan tempat sampah. 

Selain itu hal lain yang juga perlu di perhatikan adalah kesadaran dari 

penjual maupun pempeli itu sendiri, masyarakat juga seharusnya lebih peka 

terhadap bahaya makanan tercemar bagi kesehatan. Perbaikan management pasar 

juga seharusnya mulai di lakukan dengan membangun sarana MCK yang lebih 

baik dan memadai, fasilitas air bersih juga seharusnya lebih di pehatikan 

sehingga memudahkan penjual untuk mengambil air, serta petugas kebersihan 

yang  lebih banyak, bukan hanya suka rela dari masyarakat namun seharusnya 

sudah ada tim khusus petugas kebersihan yang bertugas membersihkan, bukan 

hanya sampah yang menumpuk namun juga memperhatikan kelayakan sarana 

MCK umum.  

Mengingat akan pentingnya peranan makanan sehat bagi masyarakat, maka 

pemerintah perlu mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan 

yang dikonsumsi oleh masyarakat luas (Mukono, 2000).  



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   19 
 

Pengawasan terhadap kualitas makanan dan minuman perlu dilakukan 

dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui kondisi higiene pedagang dan sanitasi 

makanan berikut fasilitasnya. Karena dengan higiene pedangan dan sanitasi 

makanan dan fasilitas yang baik akan mampu meningkatkan kualitas makanan 

dan minuman sehingga mampu melindungi masyarakat untuk dapat 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Agustine, 2008).  

Dan juga Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai instansi yang berwenang 

melakukan pengawasan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) aktif melakukan 

pembinaan kepada pedagang kaki lima dalam hal peningkatan higiene pedagang.  

 

KESIMPULAN 

 
Dari hasil penelitian yang telah di lakukan dapat di ambil kesimpulan bahwa 

faktor pencemar paling potensial terdapat pada kebersihan air untuk mencuci 

peralatan dagang yang tidak di ganti seharian penuh, kebersihan lap yang tidak di 

perhatikan, makanan yang tidak di tutup, kurangnya keterampilan pedagang untuk 

mengusir hewan pengganggu  seperti kecoa dan lalat, kebersihan alat pengambil 

makanan yang sebagian besar pedagang tidak menggunakan alat pengambil 

makanan melainkan menggunakan tangan terbuka tanpa sarung tangan serta 

kurangnya kesadaran pedagang tentang kebersihan tempat dan lingkungan. 

 

Perbaikan management pasar juga seharusnya mulai di lakukan dengan 

membangun sarana MCK yang lebih baik dan memadai, fasilitas air bersih juga 

seharusnya lebih di pehatikan sehingga memudahkan penjual untuk mengambil 

air, serta petugas kebersihan yang  lebih banyak, bukan hanya suka rela dari 

masyarakat namun seharusnya sudah ada tim khusus petugas kebersihan yang 

bertugas membersihkan, bukan hanya sampah yang menumpuk namun juga 

memperhatikan kelayakan sarana MCK umum.  

 
DAFTAR PUSTAKA 
Adams, M dan Y Motarjemi. 2004. Dasar-Dasar Keamanan Makanan untuk 

Petugas Kesehatan. WHO. Jakarta: Penerbit buku kedokteran ECG (dalam 

Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol .4, NO.2, Januari 2008 : 69 – 80). 

Agustina, Febria; dkk. 2009. Higiene dan Sanitasi pada Pedagang Makanan 

Jajanan Tradisional di Lingkungan Sekolah Dasar di kelurahan  Demang 

Lebar Daun Palembang 2009. Jurnal Online 2009. 

Agustine. 2008. Higiene dan Sanitasi Nasi Tempe Penyet Pedagang Kaki Lima 

Jalan Karangmenjangan Surabaya. Surabaya: Departemen Kesehatan 

Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jurnal Kesehatan 

Lingkungan, Vol .4, NO.2, Januari 2008 : 69 – 80. 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   20 
 

BPOM. 2005. Gerakan  Menuju  Obat dan  Makanan yang  Aman. http//  

www.bpom.com. (access: 20 Februari 2012) (dalam jurnal Ilmu 

Lingkungan 2013). 

Budiyanto. 2002. Mikrobiologi Pangan, Industri dan Kedokteran. Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Depkes RI. 1994. Pedoman Pembinaan Makanan Jajanan Kaki Lima. Jakarta: 

Ditjen PPM dan PLP Depkes (dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol .4, 

NO.2, Januari 2008 : 69 – 80). 

Departemen Kesehatan RI.  2006. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942 

Tahun 2003 Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan. 

Jakarta (dalam jurnal Ilmu Lingkungan 2013). 

Djaja,M. 2003. Banyak Makanan di Luar Rumah Tercemar Bakteri. 

http://www.kompas.com Sitasi 5 Mei 2003 ((dalam Jurnal Kesehatan 

Lingkungan, Vol .4, NO.2, Januari 2008 : 69 – 80). 

Mukono, J. 2000. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Surabaya: Airlangga 

University Press (dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol .4, NO.2, 

Januari 2008 : 69 – 80). 

Nurlaela, Euis. 2011. Keamanan Pangan dan Perilaku Penjamah Makanan di 

Instalasi Gizi Rumah Sakit. Kemenkes Kendari, Makasaar. Jurnal Media 

Gizi Masyarakat Indonesia,Vol. 1,No. 1,Agustus 2011 : 1-7. 

Purnawijayanti, HA. 2001. Sanitasi Higiene dan Keselamatan Kerja dalam 

Pengelolaan Makanan. Yogyakarta: Kanisius (dalam Jurnal Kesehatan 

Lingkungan, Vol .4, NO.2, Januari 2008 : 69 – 80). 

Purwani, Eni. 2010. Efektifitas Peran Negara Dalam Keamanan Pangan. Jurnal 

Kesehatan, ISSN 1979-7621, Vol. 3, No. 1, Juni 2010: 9-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   21 
 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 PENELITIAN DASAR KEILMUAN 
 

 

 

 

 

 

 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan 

Jajanan di Pasar Besar Malang 
Study Factors of Potential Polluters Food Hawker at Pasar Besar  Malang 

 

 

 

Oleh 
 

DR. H. Moch. Agus Krisno B, M.Kes. 
 

 

Dibiayai dari Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) 

Universitas Muhammadiyah Malang Berdasarkan SK Pembantu Rektor I 

Nomor: E.2.a/992/BAA-UMM/XI/2013 Tertanggal 12 Nopember 2013 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

AGUSTUS 2014 
 

 

 

 

PDK 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   22 
 

HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI 

PENELITIAN DASAR KEILMUAN 
 

1. Judul    :  Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada 

Makanan Jajanan di Pasar Besar 

Malang 

2. Peneliti Utama 

a. Nama    : DR. H. Moch.Agus Krisno Budiyanto, M.Kes. 

b. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

c. NIP-UMM   : 104. 8909. 0118 

d. Pangkat/Golongan  : Penata Tk. I/ III-d 

e. Jabatan Struktural  : - 

f. Jabatan Fungsional  : Lektor  

g.  Fakultas/Jurusan  : FKIP / Pendidikan Biologi 

h.  Penelitian   : Universitas Muhammadiyah Malang 

i. Alamat    : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang  

j. Telepon/Faks   : Telp. (0341) 464318, Fax. (0341) 460782 

k. Alamat Rumah  : de Cluster Pisang Kipas 2  Malang 

l. Telepon/Faks   : HP: 085 234 620 855 

m.  Email    : aguskrisno@yahoo.co.id 

 

3. Usul Jangka Waktu Penelitian : 1 Tahun 

4. Pembiayaan 

a. Usul Biaya    : Rp. 8.000.000,- 

b. Biaya dari Instansdi Lain : - 

 

                                                                  Malang, 14 Agustus 2014 

Mengetahui                                               Ketua Peneliti, 

Dekan FKIP UMM 

 

 

 

DR.Poncojari Wahyono,M.Kes..           DR.H.Moch.Agus Krisno B,M.Kes. 

NIP: 196201121990021001                      NIP-UMM:104.8909.0118 

 

Menyetujui  

Direktur Direktorat PPM 

Universitas Muhammadiyah Malang 

 

 

 

Prof.DR.Ir. Sujono,M.Kes. 

NIP:196410081990021001                   
 

 

 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   23 
 

 

  

BIODATA PENULIS 

 
Nama                        : DR. H. Moch.Agus Krisno B,M.Kes. 

Tempat/Tgl Lahir     : Malang, 23 Juli 1964 

Riwayat Pendidikan : SD sampai dengan SMA di Malang, Tamat  S1-Pendidikan 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1988, 

Tamat S2- Ilmu Kedokteran Dasar Minat Studi 

Mikrobiologi Program Pascasarjana Universitas Airlangga 

Surabaya tahun 1996, Tamat S3  pada Program Studi Ilmu 

Kedokteran dengan minat studi Ilmu Gizi Program 

Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 

1999. 
 

Jabatan Sekarang     : Dosen FKIP-Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

Karya terdahulu     :  

1. Pengaruh ratio tinggi medium dan luas permukaan  terhadap produk nata 

de coco (2001). 

2. Pengaruh porositas penutup tempat fermentasi  terhadap produk nata de 

coco (2002). 

3. Model pemenuhan gizi mikro iodium di Jawa Timur (2002) 

4. Pengaruh volume terhadap kualitas air minum hasil teknologi SODIS 

(2003). 

55..  RRaammuuaann  uunnttuukk  PPeerraawwaattaann  TTuubbuuhh  ddaann  TTrraaddiissii  yyaanngg  MMeennyyeerrttaaiinnyyaa  ddii  

SSuummeenneepp  MMaadduurraa  JJaawwaa  TTiimmuurr  ((22000033))  

66..  SSttuuddii  PPootteennssii  WWiissaattaa  PPeennggoobbaattaann  TTrraaddiissiioonnaall  BBeerrbbaassiiss  TTuummbbuuhhaann    ddii  

TTuummppaanngg  MMaallaanngg  ((22000033))..  

77..  SSttuuddii  PPootteennssii  WWiissaattaa  PPeerraawwaattaann  TTrraaddiissiioonnaall  BBeerrbbaassiiss  TTuummbbuuhhaann    ddii  

TTuummppaanngg  MMaallaanngg  ((22000044))..  

88..  SSttuuddii  PPootteennssii  EEkkoottoouurriissmmee  ddii  TTuummppaanngg  MMaallaanngg  ((22000044))  

99..  Studi  Potensi Sumber Daya Lokal Belimbing Karangsari Blitar  Propinsi 

Jawa Timur (2005)  

1100..  Studi Potensi Ekotourisme Kawasan Usaha Belimbing Karangsari  Blitar 

Propinsi Jawa Timur (2005).  

1111..  Studi Potensi Sumber Daya Lokal Nanas di Ponggok Blitar  Propinsi Jawa 

Timur (2006)  

1122..  Studi Potensi Ekotourisme Kawasan Usaha nanas di Ponggok Blitar 

Propinsi Jawa Timur (2006)  

1133..  Tipologi Potensi Ekotourisme di Jawa Timur (2006, Penel Fundamental)  

1144..  Pengembangan Ekotourisme Kota Batu Propinsi Jawa Timur dalam 

Perspektif Kebijakan (2007).  

1155..  Tipologi Pemanfaatan Potensi Ekotourisme Sebagai Sumber Belajar 

Pembelajaran Efektif di SMA Jawa Timur (2007, Penelitian Fundamental).  



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   24 
 

1166..  Potensi Ekotourisme Kota Batu Sebagai Sumber Belajar Berdasarkan 

Indikator The International Ecotourism Society dan Mader (2008).  

1177..  Model Pembelajaran Berbasis Ekotourisme dalam Upaya Pemanfaatan 

Potensi Ekotourisme (2008, PHB Tahun-1)  

1188..  SSttuuddii  WWiillaayyaahh  RReennttaann  GGAAKKII  BBeerrbbaassiiss  GGeeooggrraaffiiss  WWiillaayyaahh  ddii  KKaabbuuppaatteenn  

MMaallaanngg (2009, Penel Mandiri)  

1199..  Model Pembelajaran Berbasis Ekotourisme dalam Upaya Pemanfaatan 

Potensi Ekotourisme (2009, PHB Tahun-2)  

2200..  Model Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Pisang Melalui 

Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Kelompok 

Tani (2009, Hibah Kompetitif)..  

2211..  Tipologi Pemenuhan Gizi Mikro Iodium Melalui Asupan Garam di Kota 

Malang (2010, Penel Mandiri)  

2222..  Strategi Sekolah dalam Upaya Pemanfaatan Potensi Ekotourisme Wisata 

Songgoriti dan Wisata Canggar Kota Batu sebagai Sumber Belajar Mata 

Pelajaran SMA  (2010, PDK)  

2233..  Studi Persepsi Masyarakat tentang Fortifikasi Iodium pada Produk 

Makanan (2011, Penel. Mandiri).  

2244..  Implementasi Kebijakan Pendidikan Gizi di SD Islam Terpadu Insan 

Permata Kota Malang (2011, PBK)  

2255..  Tipologi Preferensi Konsumen terhadap Produk Pangan Organik di Kota 

Malang (2012, PDK)  

2266..  Analisis Peran Komite Sekolah dalam Pendidikan Gizi di SDN 2 Kauman 

Malang (2012, PBK)  

2277..  Tipologi Preferensi Konsumen terhadap Produk Pangan Organik di Kota 

Malang (2013, PDK)  

2288..  Model Pengembangan Produksi pangan Organk (Stranas, 2013)  

2299..  Formulasi Roti Terfortifikasi Iodium dalam Upaya Penanggulangan 

Angka GAKI (PHB, 2013).  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   25 
 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : DR. H. Moch.Agus Krisno B,M.Kes. 

Tempat/Tgl Lahir     : Malang, 23 Juli 1964 

NIP-UMM             : 104.8909.0118 

 

Menyatakan bahwa tulisan yang berjudul “Studi Faktor Pencemar Potensial  

Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar Malang” merupakan hasil penelitian 

sendiri yang dilakukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan belum pernah 

dipublikasikan  di media cetak manapun juga. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernar-benarnya dan yang 

berkepentingan harap maklum adanya. 

 

                                                                    Malang, 14 Agustus 2014 

                                                                    Pembuat Pernyataan 

 

 

  

                                                                    DR.H.Moch.Agus Krisno B,M.Kes. 

NIP-UMM:104890118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  
 

Studi Faktor Pencemar Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar  Malang 
 
   26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : DR. H. Moch.Agus Krisno Budiyanto,M.Kes. 

Tempat/Tgl Lahir     : Malang, 23 Juli 1964 

NIP-UMM           : 104.8909.0118 

 

Menyatakan bahwa  tulisan saya yang berjudul Studi Faktor Pencemar 

Potensial  Pada Makanan Jajanan di Pasar Besar Malang” bersedia dimuat di 

Jurnal Gamma. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernar-benarnya dan yang 

berkepentingan harap maklum adanya. 

 

 

                                                                    Malang, 14 Agustus 2014 

                                                                    Pembuat Pernyataan 

 

  

 

                                                                    DR.H.Moch.Agus Krisno B,M.Kes. 

NIP-UMM:104890118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


