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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Keterangan : 

  : Variabel yang diteliti 

:Variabel yang tidak diteliti 

Gambar 3 

Kerangka Konsep 
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Instalasi Gizi 

Higiene dan Sanitasi Makanan 

Faktor Fisik Faktor Oprasional Faktor Personal 

Bangunan 
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Makanan Secara 

Higienis 

Persoanal Higiene 

Pelatihan Personal 

Penjamah Makanan 

Pengetahuan  Sikap 

Penerapan 

Memenuhi  

Syarat 

Tidak Memenuhi 

Syarat 
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Rumah sakit berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan 

masyarakat dengan inti yaitu pelayanan medis. Agar dapat menunjang kegiatan 

pelayanan medis dalam  proses kesembuhan diperlukan tempat pengolahan makanan 

yang kegiatannya berada di Instalasi Gizi Rumah Sakit (Djarismawati dkk, 2004). Di 

Instalasi Gizi dalam proses penyelenggaraan makanan perlu diterapkan hygiene dan 

sanitasi makanan. Dalam penerapan hygiene sanitasi makanan dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu faktor fisik, faktor oprasional, dan faktor personal (Adams dan 

Motarjemi, 2001). Faktor oprasional  adalah penanganan makanan secara hygiene 

yang diterapkan oleh penjamah makanan. Sedangkan faktor personal adalah personal 

hygiene penjamah makanan. Pengetahuan dan sikap penjamah makanan 

mempengaruhi dalam penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi. Hasil 

penerapan dikategorikan menjadi dua yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

syarat.  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan 

variabel tergantung. Berikut adalah uraian variabel yang terdapat dalam penelitian ini:  

a. Variabel independen (bebas) 

Variabel independen (bebas) sering disebut juga sebagai variabel stimulus, 

prediktor atau antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependent (terikat) (Sugiyono,2011).  
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap penjamah 

makanan. 

b. Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen (terikat) sering disebut sebagai variabel output, criteria, 

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerapan hygiene sanitasi makanan . 

c. Variabel intervening (pengganggu) 

Variabel intervening (pengganggu) adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diatur (Sugiyono, 2011). 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, status kepegawaian dan lama kerja penjamah makanan di 

Instalasi Gizi RSUD Wangaya. 
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2. Hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Hubungan antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Bebas 

Pengetahuan dan Sikap 

Penjamah Makanan 

Variabel Terikat 
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3. Definisi operasional variabel 

Tabel 2 

Definisi Operasional Variabel 

No 

 

1 

Variabel 

 

2 

Definisi Operasional 

 

3 

Cara 

Pengukuran 

4 

Skala Data 

 

5 

1 Pengetahuan 

penjamah 

makanan  

Pengetahuan penjamah 

makanan tentang hygiene 

sanitasi makanan. 

Pengetahuan ini penting 

bagi penjamah makanan 

karena nantinya akan 

berpengaruh pada 

kualitas makanan yang 

dihasilkan.  

Melakukan 

wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

Ordinal 

Kategori: 

a Rendah  

(skor 0-8) 

b Sedang  

(skor 9-16) 

c Tinggi 

(skor 17-25)    

2 Sikap 

penjamah 

makanan  

Sikap penjamah makanan 

dapat dilihat dari hasil 

setuju atau tidak setuju 

hygiene sanitasi makanan 

di Rumah Sakit yang 

nantinya akan 

berpengaruh pada 

kualitas makanan yang 

dihasilkan 

Melakukan 

wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner 

Nominal  

Kategori : 

a Tidak setuju 

(skor 0-14) 

b Setuju   

(skor 15-28) 

3 

 

Penerapan 

hygiene 

sanitasi 

makanan  

a. Penerapan hygiene 

sanitasi makanan ahli 

gizi meliputi: 

pemilahan bahan baku  

Melakukan 

observasi 

dengan 

menggunakan 

Nominal  

Kategori : 

a. Penerapan Ahli 

Gizi :  
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1 

 

2 3 4 5 

 

  makanan dan 

penyimpanan bahan baku   

makanan. 

 

 

 

 

b. Penerapan hygiene 

sanitasi makanan 

petugas pengolah 

makanan meliputi: 

personal hygiene, cara 

pengolah makanan, 

dan peralatan 

pengolah makanan. 

 

 

c. Penerapan hygiene 

sanitasi makanan 

petugas penyaji 

makanan meliputi: 

pengangkutan 

makanan jadi, 

penyimpanan 

makanan jadi dan 

penyajian makanan. 

 

lembar 

observasi 

1) Tidak  

memenuhi 

syarat 

(skor 0-9)  

2) Memenuhi 

syarat 

(skor 10-18) 

b. Penerapan 

Pengolah 

Makanan 

1) Tidak 

memenuhi 

syarat 

(skor 0-9)  

2) Memenuhi 

syarat 

(skor 10-17) 

c. Penerapan 

Penyaji 

Makanan 

1) Tidak 

memenuhi 

syarat 

(skor 0-8) 

2) Memenuhi 

syarat 

     (skor 9-16) 
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C. Hipotesis  

Adapaun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara pengetahuan penjamah makanan dengan penerapan 

hygiene sanitasi makanan di instalasi gizi RSUD Wangaya 

2. Ada hubungan antara sikap penjamah makanan dengan penerapan hygiene 

sanitasi makanan di instalasi gizi RSUD Wangaya 


