
CARA PENYIMPANAN MAKANAN
DI RUMAH SAKIT

Penyimpanan bahan makanan merupakan 
satu dari 6 prinsip higiene dan sanitasi 
makanan.
Penyimpanan bahan makanan yang tidak baik, 
dapat menyebabkan kerusakan bahan 
makanan.
Adapun tata cara penyimpanan bahan 
makanan yang baik menurut higiene dan 
sanitasi makanan adalah sebagai berikut:

Sasaran:
Kepada keluarga pasien yang membawa 
makanan dari luar rumah sakit

Tujuan:
1. Makanan tidak terkontaminasi dan 

Mencegah  risiko pembusukan
2. Makanan aman untuk dikonsumsi
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Cara penyimpanan:
1. Makanan matang sebaiknya diperuntukan untuk 

sekali makan
2. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah 

seperti kotak atau rantang harus dipisahkan setiap 
jenis makanan agar tidak saling tercampur. Isi 
makanan tidak terlampau penuh untuk mencegah 
tumpah. Wadah harus mempunyai tutup yang rapat 
dan tersedia lubang hawa (ventilasi) untuk makanan 
panas dan makanan harus dalam kondisi tertutup

3. Wadah yang dipergunakan harus utuh, kuat dan 
ukurannya memadai dengan makanan yang 
ditempatkan dan tidak berkarat atau bocor

4. Peralatan yang digunakan seperti wadah dan 
tutupnya (dus, piring, gelas, mangkuk) harus bersih 
dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci 
dengan cara yang hygienis. Baik artinya utuh, tidak 
rusak atau cacat dan bekas pakai. Tujuannya untuk 
mencegah penularan penyakit

5. Penanganan makanan tidak kontak langsung dengan 
anggota tubuh terutama tangan dan bibir, untuk 
mencegah pencemaran dari tubuh 

Sumber:
Depkes RI. Penyehatan Makanan dan Minuman. 1999.
Purawidjaja, Enam Prinsip Dasar Penyediaan Makan di 
Hotel, Restoran dan Jasaboga. 1995

Catatan :
- Selama masa perawatan pasien tidak diperbolehkan 

mengkonsumsi makanan dari luar Rumah Sakit.
- Apabila membawa makanan dari luar harap memberitahu 

petugas
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