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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Rumah Sakit 

Rumah sakit merupakan suatu tempat yang terorganisasi dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien, baik yang bersifat dasar, spesialistik, maupun 

subspesialistik. Rumah sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan 

secara keseluruhan yang memberikan pelayanan kuratif maupun preventif serta 

menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga perawatan di rumah 

(Adisasmito,Wiku, 2012).  

Menurut UU No. 44 tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang 

lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya. 

 

B. Instalasi Gizi 

1. Definisi Instalasi Gizi 

Instalasi gizi rumah sakit adalah unit yang mengelola pelayanan gizi bagi pasien 

rawat inap, rawat jalan maupun keluarga pasien. Pelayanan gizi merupakan suatu 

upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan dietetik masyarakat, kelompok, 

individu atau klien (Permenkes, 2013). Kegiatan pelayanan gizi meliputi: 
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a. Pengadaan / penyajian makanan 

b. Pelayanan gizi ruang rawat inap 

c. Penyuluhan, konsultasi dan rujukan gizi 

d. Penelitian dan pengembangan gizi terapan 

Dalam pengadaan/penyediaan makanan mulai dari perencanaan hingga bahan 

makanan dan berlanjut pada proses pengolahan dan distribusi diawasi oleh ahli gizi 

(Faizia, El, 2013).  

2. Tujuan Instalasi Gizi 

a. Tujuan umum 

Terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna sebagai bagian 

dari pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

b. Tujuan khusus 

Tujuan khususnya meningkatkan (Permenkes, 2013) :  

1) Meneyelenggarakan asuhan gizi terstandar pada pelayanan gizi rawat jalan dan 

rawat inap 

2) Menyelenggarakan makanan sesuai standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi 

3) Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling gizi pada klien/pasien dan 

keluarganya. 

4) Menyelenggarakan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetik sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

 

 

 

 



9 
 

C. Penyelenggaraan Makanan di Rumah Sakit 

Menurut Permenkes RI Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan 

Gizi Rumah Sakit, penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian 

kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan bahan makanan, 

perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan 

penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, pelaporan serta 

evaluasi. 

1. Tujuan  

Menyediakan makanan yang berkualitas sesuai kebutuhan gizi, biaya, aman, dan 

dapat diterima oleh konsumen guna mencapai status gizi yang optimal. 

2. Sasaran dan ruang lingkup  

Sasaran penyelenggaraan makanan di rumah sakit terutama pasien yang rawat 

inap. Sesuai dengan kondisi rumah sakit dapat juga dilakukan penyelenggaraan 

makanan bagi karyawan. Ruang lingkup penyelenggaraan makanan rumah sakit 

meliputi produksi dan distribusi makanan. 

3. Alur penyelenggaraan makanan 
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4. Bentuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit 

Bentuk penyelenggaraan makanan di Rumah sakit meliputi : 

a. Sistem swakelola 

Penyelenggaraan makanan rumah sakit dengan sistem swakelola, instalasi 

gizi/unit gizi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan 

penyelenggaraan makanan. Dalam sistem swakelola ini, seluruh sumber daya yang 

diperlukan (tenaga, dana, metode, sarana dan prasarana) disediakan oleh pihak rumah 

sakit. 

Pada pelaksanaannya instalasi gizi/unit gizi mengelola kegiatan gizi sesuai fungsi 

manajemen yang dianut dan mengacu pada Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 

yang berlaku dan menerapkan Standar Prosedur yang ditetapkan.  

b. Sistem diborongkan ke jasa boga 

Sistem diborongkan yaitu penyelenggaraan makanan dengan memanfaatkan 

perusahaan jasa boga atau catering untuk penyediaan makanan Rumah Sakit. Sistem 

diborongkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu diborongkan secara penuh (full 

out-sourcing) dan diborongkan hanya sebagian (semi out-sourcing). 

Pada sistem diborongkan sebagian, pengusaha jasaboga selaku penyelenggara 

makanan menggunakan sarana dan prasarana atau tenaga milik Rumah Sakit. Pada 

sistem diborongkan penuh, makanan disediakan oleh pengusaha jasa boga yang 

ditunjuk tanpa menggunakan sarana dan prasarana atau tenaga dari Rumah Sakit.  

Dalam penyelenggaraan makanan dengan sistem diborongkan penuh atau 

sebagian, fungsi Dietisien Rumah Sakit adalah sebagai perencana menu, penentu 
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standar porsi, pemesanan makanan, penilai kualitas dan kuantitas makanan yang 

diterima sesuai dengan spesifikasi hidangan yang ditetapkan dalam kontrak.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga disebutkan bahwa 

persyaratan yang dimiliki jasa boga untuk golongan B termasuk Rumah Sakit yaitu : 

1) Telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Propinsi setempat 

2) Telah mendapat ijin Penyehatan Makanan Golongan B dan memiliki tenaga Ahli 

Gizi/Dietisien 

3) Pengusaha telah memiliki sertifikat kursus Penyehatan Makanan 

4) Semua karyawan memiliki sertifikat Penyehatan Makanan 

5) Semua karyawan bebas penyakit menular dan bersih 

c. Sistem Kombinasi 

Sistem kombinasi adalah bentuk sistem penyelenggaraan makanan yang 

merupakan kombianasi dari sistem swakelola dan sistem diborongkan sebagai upaya 

memaksimalkan sumber daya yang ada. Pihak rumah sakit dapat menggunakan jasa 

boga/catering hanya untuk kelas VIP atau makanan karyawan, sedangkan selebihnya 

dapat dilakukan dengan swakelola. 

5. Kegiatan penyelenggaraan makanan 

Kegiatan penyelenggaraan makanan untuk konsumen rumah sakit, meliputi : 

a. Penetapan peraturan pemberian makanan rumah sakit 

Penetapan Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit (PPMRS) adalah suatu 

pedoman yang ditetapkan pimpinan rumah sakit sebagai acuan dalam memberikan 

pelayanan makanan pada pasien dan karyawan yang sekirang-kurangnya mencakup 
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ketentuan macam konsumen yang dilayani, kandungan gizi, pola menu dan frkuensi 

makan sehari, dan jenis menu.  

b. Penyusunan standar bahan makanan rumah sakit 

Standar bahan makanan sehari adalah acuan/patokan macam dan jumlah bahan 

makanan (berat kotor) seorang diri, disusun berdasarkan kecukupan gizi pasien yang 

tercantum dalam penentuan diet dan disesuaikan dengan kebijakan Rumah Sakit.  

c. Perencanaan menu 

Perencanaan menu adalah serangkaian kegiatan menyusun dan memadukan 

hidangan dalam variasi yang serasi, harmonis yang memenuhi kecukupan gizi, cita 

rasa yang sesuai dengan selera konsumen/pasien, dan kebijakan institusi. 

d. Perencanaan kebutuhan bahan makanan 

Perencanaan kebutuhan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan menetapkan 

macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diperlukan dalam kurun waktu 

tertentu, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan makanan Rumah Sakit. 

e. Perencanaan anggaran bahan makanan 

Perencanaan anggaran belanja makanan adalah suatu kegiatan penyusunan biaya 

yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien dan karyawan yang 

dilayani.    

f. Pengadaan bahan makanan 

Kegiatan pengadaan bahan makanan meliputi penetapan spesifikasi bahan 

makanan, perhitungan harga makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan dan 

melakukan survey pasar. 
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1) Spesifikasi bahan makanan 

Spesifikasi bahan makanan adalah standar bahan makanan yang ditetapkan oleh 

unit/ instalasi gizi sesuai dengan ukuran, bentuk, penampilan dan kualitas bahan 

makanan. Tipe spesifikasi, yaitu : 

a) Spesifikasi tehnik 

Spesifikasi tehnik digunakan untuk bahan yang dapat diukur secara objektif dan 

diukur dengan menggunakan instrument tertentu. Secara khusus digunakan pada 

bahan makanan dengan tingkat kualitas tertentu yang secara nasional sudah ada. 

b) Spesifikasi penampilan 

Dalam menetapkan spesifikasi bahan makanan haruslah sesederhana, lengkap 

dan jelas. Secara garis besar berisi : 

(1) Nama bahan makanan / produk 

(2) Ukuran / tipe unit / container / kemasan 

(3) Tingkat kualitas 

(4) Umur bahan makanan 

(5) Warna bahan makanan 

(6) Identifikasi pabrik 

(7) Masa pakai bahan makanan / masa kadaluarsa 

(8) Data isi produk bila dalam suatu kemasan 

(9) Satuan bahan makanan yang dimaksud 

(10) Keterangan khusus lain bila diperlukan 

c) Spesifikasi pabrik 
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Diaplikasikan pada kualitas barang yang telah dikeluarkan oleh suatu pabrik dan 

pembeli. Misalnya spesifikasi untuk makanan kaleng.  

2) Survey pasar 

Survey pasar adalah kegiatan untuk mencari informasi mengenai harga bahan 

makanan yang ada dipasaran, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan sebagai 

dasar perencanaan anggaran bahan makanan. Dari survey tersebut akan diperoleh 

perkiraan harga bahan makanan yang meliputi harga terendah, harga tertinggi, harga 

tertimbang dan harga perkiraan maksimal. 

g. Pemesanan dan pembelian bahan makanan 

1) Pemesanan bahan makanan 

Pemesanan bahan makanan adalah penyusunan permintaan (order) bahan 

makanan berdasarkan pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen/pasien yang 

dilayani, sesuai periode pemesanan yang ditetapkan.  

2) Pembelian bahan makanan 

Pembelian bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan penyediaan macam, 

jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen/pasien 

sesuai ketentuan/kebijakan yang berlaku. Pembelian bahan makanan merupakan 

prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan, biasanya terkait dengan produk 

yang benar, jumlah yang tepat, waktu yang tepat dan harga yang benar. 

h. Penerimaan bahan makanan 

Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi memeriksa, 

meneliti, mencatat, memutuskan dan melaporkan tentang macam dan jumlah bahan 
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makanan sesuai dengan pesanan dan spesifikasi yang telah ditetapkan serta waktu 

penerimaannya. 

i. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan  

1) Penyimpanan bahan makanan 

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, 

memelihara jumlah, kualitas, dan keamanan bahan makanan kering dan segar di 

gudang bahan makanan kering dan dingin/beku. 

2) Penyaluran bahan makanan 

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara mendistribusikan bahan makanan 

berdasarkan permintaan dari unit kerja pengolahan makanan. 

j. Persiapan bahan makanan 

Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan 

bahan makanan yang siap diolah (mencuci, memotong, menyiangi, meracik dan 

sebagainya) sesuai dengan menu, standar resep, standar porsi, standar bumbu dan 

jumlah pasien yang dilayani.  

k. Pemasakan bahan makanan 

Pemasakan bahan makanan merupakan suatu kegiatan mengubah (memasak) 

bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap dimakan, berkualitas, dan aman 

untuk di konsumsi.  

l. Distribusi makanan 

Distribusi makanan adalah serangkaian proses kegiatan penyampaian makanan 

sesuai dengan jenis makanan dan jumlah porsi konsumen/ pasien yang dilayani. 

Terdapat 3 (tiga) sistem distribusi makanan di rumah sakit, yaitu :    
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1) Distribusi makanan yang dipusatkan 

Umumnya disebut dengan cara distribusi ”sentralisasi”, yaitu makanan dibagi 

dan disajikan dalam alat makan di ruang produksi makanan 

2) Distribusi makanan yang tidak dipusatkan 

Umumnya disebut dengan sistem distribusi ”desentralisasi”, yaitu makanan 

pasien dibawa ke ruang perawatan pasien dalam jumlah banyak/besar, kemudian 

dipersiapkan ulang dan disajikan dalam alat makan pasien sesuai dengan dietnya.  

3) Distribusi makanan kombinasi 

Distribusi makanan kombinasi dilakukan dengan cara sebagian makanan 

ditempatkan langsung ke dalam alat makanan pasien sejak dari tempat produksi dan 

sebagian lagi dimasukkan ke dalam wadah besar yang distribusinya dilaksanakan 

setelah sampai di ruang perawatan. 

 

D. Hygiene dan Sanitasi Makanan 

Menurut (Rejeki,Sri 2015) Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara upaya 

memelihara dan melindungi subjeknya. Sedangkan sanitasi adalah usaha-usaha 

pengawasan yang ditujukan terhadap faktor lingkungan yang dapat merupakan mata 

rantai penularan penyakit. Maka hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk 

mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. 

Prinsip hygiene dan sanitasi makanan yang diperlukan untuk mengendalikan 

kontaminasi makanan menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204 Tahun 

2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, yaitu: 
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1. Pemilihan bahan baku makanan 

Pemilihan bahan makanan dan makanan jadi yaitu :  

a. Pembelian bahan sebaiknya ditempat yang resmi dan berkualitas baik. 

b. Bahan makanan dan makanan jadi yang berasal dari instalasi gizi atau dari luar 

rumah sakit/jasaboga harus diperiksa secara fisik, dan laboratorium minimal satu 

bulan. 

c. Makanan jadi yang dibawa oleh keluarga pasien dan berasal dari sumber lain 

harus selalu diperiksa kondisi fisiknya sebelum dihidangkan. 

d. Bahan makanan kemasan (terolah) harus mempunyai label dan merek serta 

dalam keadaan baik. 

2. Penyimpanan bahan makanan  

Tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu terpelihara dan dalam keadaan 

bersih, terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lain. 

a. Bahan makanan kering 

1) Semua gudang bahan makanan hendaknya berada di bagian yang tinggi 

2) Bahan makanan tidak diletakkan di bawah saluran/pipa air (air bersih maupun air 

limbah)untuk menghindari terkena bocoran. 

3) Tidak ada drainase disekitar gudang makanan. 

4) Semua bahan makanan hendaknya disimpan pada rak-rak dengan ketinggian rak 

terbawah 15 cm – 25 cm. 

5) Suhu gudang bahan makanan kering dan kaleng dijaga kurang dari 22° C. 

6) Gudang harus dibuat anti tikus dan serangga. 
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7) Penempatan bahan makanan harus rapi dan ditata tidak padat untuk menjaga 

sirkulasi udara. 

b. Bahan makanan basah/mudah membusuk dan minuman 

1) Bahan makanan seperti buah, sayuran, dan minuman, disimpan pada suhu 

penyimpanan sejuk (cooling) 10 °C – 15 °C 

2) Bahan makanan berprotein yang akan segera diolah kembali disimpan pada suhu 

penyimpanan dingin (chilling) 4 °C–10°C 

3) Bahan makanan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam 

disimpan pada penyimpanan dingin sekali (freezing) dengan suhu 0 °C – 4 °C. 

4) Bahan makanan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu kurang dari 24 

jam disimpan pada penyimpanan beku (frozen) dengan suhu < 0 °C. 

5) Pintu tidak boleh sering dibuka karena akan meningkatkan suhu. 

6) Makanan yang berbau tajam (udang, ikan, dan lain-lain) harus tertutup. 

7) Pengambilan dengan cara First in First Out (FIFO), yaitu yang disimpan lebih 

dahulu digunakan dahulu, agar tidak ada makanan yang busuk. 

3. Pengolahan makanan 

Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan mentah 

menjadi makanan yang siap santap (Rejeki,Sri 2015).  

a. Tempat pengolahan makanan 

1) Perlu disediakan tempat pengolahan makanan (dapur) sesuai dengan persyaratan 

konstruksi, bangunan dan ruangan dapur 

2) Sebelum dan sesudah kegiatan pengolahan makanan selalu dibersihkan dengan 

antiseptik. 
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3) Asap dikeluarkan melalui cerobong yang dilengkapi dengan sungkup asap. 

4) Intensitas pencahayaan diupayakan tidak kurang dari 200 lux. 

b. Peralatan masak 

Peralatan masak adalah semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses 

pengolahan makanan. 

1) Peralatan masak tidak boleh melepaskan zat beracun kepada makanan 

2) Peralatan masak tidak boleh patah dan kotor. 

3) Lapisan permukaan tidak terlarut dalam asam/basa atau garam-garam yang lazim 

dijumpai dalam makanan. 

4) Peralatan agar dicuci segera sesudah digunakan, selanjutnya didesinfeksi dan 

dikeringkan 

5) Peralatan yang sudah bersih harus disimpan dalam keadaan kering dan disimpan 

pada rak terlindung dari vektor. 

4. Pengangkutan makanan 

Makanan yang telah siap santap perlu diperhatikan dalam cara pengangkutannya, 

yaitu : 

a. Makanan diangkut dengan menggunakan kereta dorong yang tertutup dan bersih. 

b. Pengisian kereta dorong tidak sampai penuh, agar masih tersedia udara untuk 

ruang gerak. 

c. Perlu diperhatikan jalur khusus yang terpisah dengan jalur untuk mengangkut 

bahan/barang kotor. 
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5. Penyimpanan makanan 

1) Makanan jadi harus memenuhi persyaratan bakteriologi berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. Jumlah kandungan logam berat dan residu pestisida, tidak boleh 

melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku. 

2) Makanan jadi yang siap disajikan harus diwadahi atau dikemas dan tertutup serta 

segera disajikan 

6. Penyajian makanan 

1) Cara penyajian makanan harus terhindar dari pencemaran dan peralatan yang 

dipakai harus bersih 

2) Makanan jadi yang siap disajikan harus diwadahi dan tertutup. 

3) Makanan jadi yang disajikan dalam keadaan hangat ditempatkan pada fasilitas 

penghangat makanan dengan suhu mnimal 60°C dan 40°C untuk makanan 

dingin. 

4) Penyajian dilakukan dengan perilaku penyaji yang sehat dan berpakaian bersih. 

5) Makanan jadi harus segera disajikan. 

6) Makanan jadi yang sudah menginap tidak boleh disajikan kepada pasien. 

 

E. Penjamah Makanan 

Menurut Permenkes RI Nomor 78 tahun 2013, penjamah makanan adalah orang 

yang secara langsung mengelola makanan. Kebersihan diri dan kesehatan penjamah 

makanan merupakan kunci kebersihan dalam pengolahan makanan yang aman dan 

sehat, karena penjamah makanan juga merupakan salah satu yang dapat mencemari 

bahan pangan baik berupa cemaran fisik, kimia maupun biologis. 
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Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasaboga harus memiliki 

sertifikat kursus higiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita 

penyakit menular. Penjamah makanan juga harus melakukan pemeriksaan 

kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja. 

 

F. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan yang tercakup dalam 

domain kognitif mempunyai 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2007). 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. 

Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu 

yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsmngan yang telah diterima. 

Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata 

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya. 

2. Memahami (comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara 

benar. 

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartiakan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).  
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4. Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk mejabarkan materi atau suatu objek ke 

dalam kompnen-komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari 

pengguanaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.  

5. Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-

formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkaskan, dapat menyesuaikan terhadap suatu teori atau rumusan-rumasan yang 

ada. 

6. Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada 

suatu criteria yang ditentukan sendiri, atau mengguanakan kriteria-kriteria yang telah 

ada. 

  

G. Sikap (attitude) 

Menurut (Notoadmodjo, 2007) sikap merupakan reaksi atau respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek. Sikap secara nyata 

menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap 
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stimulus sosial. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisis tindakan suatu prilaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Proses Terbentuknya Sikap 

(Notoatmodjo, 2007) 

1. Komponen pokok sikap 

Dalam bagian lain Allprt 1954 dalam (Notoatmodjo, 2007) menjelaskan bahwa 

sikap mempunyai 3 komponen pokok. 

a. Kepercayaan (keyakinana), ide, dan konsep terhadap suatu objek 

b. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek  

c. Kecenderungan untuk bertindak (tend to behave) 

Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (total 

attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan dan 

emosi memegang peranan penting. 

 

Sikap 

(tertutup) 

Proses  

Stimulasi 

Reaksi 

Tingkah laku 

(terbuka) 

Stimulasi 

Rangsangan 
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2. Tingkatan sikap 

a. Menerima (receiving) 

Menerima diartiakan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). 

b. Merespon (responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dalam suatu usaha untuk 

menjawab pertanyaan atau mngerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan 

itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut. 

c. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah 

adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. 

d. Bertanggung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko 

merupakan sikap yang paling tinggi.  

Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden terhadap 

suatu objek. 

 

H. Penerapan  

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. 
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Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode 

suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian 

suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem (Tomuka, Shinta 2013). Pengaruh 

penerapan adalah daya yang timbul yang dapat mengubah tindakan pelaksanaan 

untuk suatu tujuan khusus.  

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan 

mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : 

1. Adanya program yang disarankan. 

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan 

akan menerima manfaat dari program tersebut. 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan 

tersebut. 


