
Personal hygiene



Definisi

Hygiene :
 Usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat

kesehatan
 ilmu yang mempelajari cara-cara yang berguna bagi kesehatan

Personal hygiene : Usaha untuk memelihara, menjaga dan
mempertinggi derajat kesehatan individu
mulai dari ujung rambut sampai ujung
kaki (Yuliarsih, 2002)

Pola hidup sehat : Perilaku positif dalam kebiasaan
hidup sehari-hari yang berpengaruh
baik terhadap kesehatan individu
tersebut



Bekerja
Berkarya
Berkreasi
Melakukan hal-hal produktif

KUALITAS SDM

Tubuh sehat dan 
ideal (WHO, 1950):

Aspek Fisik

Aspek Mental

Aspek Sosial



MENJAGA KEBERSIHAN INDIVIDU
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Kebersihan rambut dan kulit kepala

Kebersihan mata, telinga dan hidung

Kebersihan gigi dan mulut

Kebersihan badan 

Kebersihan kuku, tangan dan kaki

Kebersihan pakaian



KESEHATAN MAKANAN
•Potensi bahaya pada makanan dipengaruhi oleh :

Biologis (mikrobiologis)

Kimia (pestisida dan logam berat)

Fisik (pecahan gelas, potongan logam)

Bakteri dan mikrobia lain yang menjadi sumber ancaman yang paling besar



Dimanakah ancaman potensi bahaya bisa terjadi ?
1. Pada setiap bahan makanan

(Pada tahapan tertentu dimana makanan bisa terkontaminasi oleh 
mikrobia, bahan kimia, dan benda asing)

2. Pada setiap suhu tertentu 

(bakteri dapat berkembang biak cepat pada kisaran suhu yang sesuai)

3. Pada tahapan proses tertentu 

(mikrobia dapat bertahan hidup pada tahapan proses yang mestinya 
ditujukan untuk mematikannya)



Beberapa potensi bahaya mikrobiologis pada makanan
No Bakteri Patogen Bahan Makanan Cara Pencegahan

1 Bacillus cereus Beras, pasta, daging, sayuran Pemanasan tuntas
Pendinginan cepat

2 Clostridium botulinum Madu, sayur, buah, daging, ayam Pemanasan tuntas
Pendinginan cepat

3 Campylobacter jejutni Produk hewani Pemanasan tuntas
Pasteurisasi

4 Vibrio cholerae Seafood Pemanasan tuntas

5 C. Perfringens Daging dan ayam Pemanasan tuntas
Pendinginan cepat

6 Echerichia coli Daging dan susu Pemanasan tuntas
Pasteurisasi
Sanitasi

7 Listeria monocytogenes Susu segar, sayuran Pateurisasi Susu
Pemanasan tuntas

8 Salmonella sp. Telur, susu segar, daging, ayam Pateurisasi Susu
Pemanasan tuntas

9 Shigella sp. Makanan mentah Pemanasan tuntas

10 Staphylococcus aereus Daging, ayam, keju Pemanasan tuntas

11 Streptococcus pyogenes Susu segar, telur Pemanasan susu

12 Vibrio parahaemolyticus Ikan dan seafood Pemanasan tuntas

13 Vibrio vulnificus Seafood Pemanasan tuntas

14 Yersinia enterocolitica daging Pemanasan tuntas



Faktor – Faktor utama 
foodborne disease
Pendinginan makanan yang tidak tepat

Membiarkan makanan selama lebih dari 12 jam (penyajian)

Kontaminasi makanan mentah ke dalam makanan non-reheating

Penanganan makanan yang terinfeksi oleh pekerja yang menderita infeksi

Proses pemasakan dan pemanasan yang tidak cukup

Penyimpanan makanan dalam keadaan hangat < 65ºC

Pemanasan kembali makanan, suhu tidak tepat

Makanan berasal dari sumber yang tidak aman

Terjadi kontaminasi silang



Potensi Bahaya Fisis

No Bahan Sumber

1 Gelas Botol, jar, lampu, alat

2 Kayu Palet, box, perabot

3 Batu Bangunan, lingkungan

4 Logam Mesin, kabel

5 Serangga Lingkungan

6 Tulang Lingkungan

7 Plastik Kemasan, Lingkungan



TERIMAKASIH


