
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Kerangka Konsep  

Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

Industri Tempe 

Personal Higiene Keadaan Sanitasi 
Kondisi Bangunan 

dan Fasilitas Sanitasi 

 

PERMENKES RI Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 

Baik Sedang Kurang 

Sanitasi Makanan:  

1. Pemilihan bahan makanan  

2. Penyimpanan bahan makanan 

3. Pengolahan makanan 

4. Penyimpanan makanan jadi  

5. Pengangkutan makanan  

6. Penyajian makanan 
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 Penelitian ini dilakukan di Industri Tempe UD Andika Panguripan dengan  

mengamati personal higiene dan keadaan sanitasi yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 

tentang  higiene sanitasi jasaboga.  Aspek yang diteliti meliputi keadaan sanitasi, 

personal higiene karyawan, serta keadaan bangunan dan fasilitas sanitasi yang 

digunakan dalam proses pembuatan tempe. Dari hasil observasi data akan 

dianalisa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang  higiene sanitasi jasaboga untuk 

mengetahui penerapan higiene sanitasi dan dinilai berdasarkan kategori baik, 

sedang dan kurang. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional  

1. Variabel penelitain  

 Variabel  penelitian  adalah  sesuatu  yang  digunakan  sebagai  ciri,sifat  atau 

ukuran  yang  dimiliki  atau  didapatkan  oleh  satuan  penelitian  tentang  sesuatu 

konsep  pengertian  tertentu  (Notoatmodjo, 2012). Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah keadaan sanitasi, kondisi bangunan dan 

fasilitas sanitasi, dan personal higiene industri tempe di UD. Andika Panguripan 

di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar Utara.  

 

 

 

 

 

 



29 
 

2. Definisi oprasional  

Tabel 1 

Definisi operasional  

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Skala 

1 2 3 4 5 

1 Keadaan Sanitasi Sanitasi makanan seperti 

pemilahan bahan makanan, 

penyimpanan bahan 

makanan, pengolahan 

makanan, penyimpanan 

makanan jadi, pengangkutan 

makanan, dan penyajian 

makanan. serta keadaan 

bangunan dan fasilitas 

sanitasi 

Pengamatan langsung 

(observasi) dengan 

menggunakan bantuan 

formulir observasi 

Ordinal  

 0-14  = Kurang 

15-28 = Sedang       

29-42 = Baik 

 

2 Bangunan dan 

Fasilitas Sanitasi   
Kebersihan lingkungan 

tempat produksi tempe  

seperti bangunan, dan 

fasilitas sanitasi ( toilet, air 

bersih dan tempat cuci 

tangan.) 

Pengamatan langsung 

(observasi) dengan 

menggunakan bantuan 

formulir observasi 

 

Ordinal  

0-7    = Kurang  

8-14  = Sedang 

15-21= Baik  

3 Personal Higiene Memelihara dan melindungi  

kebersihan penjamah                                   

makanan seperti mencuci 

tangan dengan air bersih 

sebelum dan sesudah bekerja, 

memakai APD, dan lain-lain. 

Pengamatan langsung 

(observasi) dengan 

menggunakan bantuan 

formulir observasi 

Ordinal 

0-4   = Kurang 

5-8   = Sedang  

9-12 = Baik 

 

 

 

 

 

 

 


