
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melihat 

gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi 

tertentu (Notoatmodjo,S. 2012). Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi 

dengan mengamati bagaimana personal higiene dan keadaan sanitasi Industri  

tempe UD. Andika Panguripan di Desa Tagtag Kaja, Kecamatan Denpasar Utara 

Tahun 2019. Data yang diinginkan diperoleh dengan cara observasi atau 

pengamatan langsung dengan bantuan lembar observasi dengan pendekatan waktu 

cross sectional. 

B. Tempat dan  Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan di Industri Tempe UD. Andika Panguripan, yang 

terletak di Jalan Singasari Utara Gg. Uma Punggul II No. 31 Denpasar Utara. 

2. Waktu penelitian  

 Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Pebruari sampai 

dengan April 2019. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam pengumpukan data pada 

penelitian ini adalah: 

1. Kamera ( Dokumentasi) 
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2. Lembar Observasi  

3. Alat Tulis (Digunakan untuk mencatat hasil penelitian) 

 

C. Unit Analisis dan Responden 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keadaan higiene sanitasi industri 

yang meliputi: keadaan sanitasi, bangunan dan fasilitas sanitasi, dan personal 

higiene karyawan. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang 

berjumlah 10 orang. 

 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis-jenis data yangg dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung 

menggunakan lembar observasi yaitu dengan pengamatan atau observasi 

personal higiene dan keadaan sanitasi Industri Tempe UD. Andika 

Panguripan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang higiene sanitasi 

jasaboga. 

b. Data Sekunder yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari Industri Tempe 

meliputi keadaan sanitasi, dan personal higiene penjamah makanan. 

2. Cara pengumpulan data  

Cara pengumpulan data dalam menelitian ini yaitu dengan: 

a. Wawancara yang dilakukan dengan karyawan penjamah makanan mengenai 

personal higiene karyawan di Industri Tempe UD. Andika Panguripan  
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b. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai keadaan 

sanitasi, dan personal higiene karyawan di Industri Tempe UD. Andika 

Panguripan  

 

E. Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi 

penelitian  Proses pengolahan data ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Editing yaitu hasil observasi serta pengamatan dari lapangan dilakukan 

penyuntingan terlebih dahulu. 

b. Tabulating  yaitu menjumlah seluruh skor pada setiap item sehingga 

didapatkan kategori atau kelas-kelas yang diinginkan, sehingga memudahkan 

proses berikutnya dalam langkah ini tindakan yang dilakukan yaitu menyortir 

atau memisahkan jawaban-jawaban responden. 

2. Analisis data  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1096/MENKES/PER/VI/2011 dan penyajian data dengan mempergunakan tiga 

kategori yaitu kategori baik, sedang, dan kurang. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian dilakukan untuk  mengetahui  keadaan sanitasi dan personal 

higiene  industri tempe mempergunakan item observasi yang berbeda-beda. Pada 

keseluruhan item observasi untuk jawaban “Ya” diberi skor 1, sedangkan untuk 

jawaban “Tidak” diberi skor 0 (nol). Penentuan kategori hasil lembar observasi 

ditentukan dengan rumus sturges yaitu : 
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Interval kelas = 
skor tertinggi−skor terendah

jumlah kelas
  

a. Penilaian keadaan sanitasi terdapat 42 pertanyaan, maka kategori penilaian 

sebagai berikut: 

Interval kelas =  
42−0

3
  

Interval kelas = 14 

Penetapan kategori penilaian pengamatan langsung keadaan sanitasi industri 

sebagai berikut : 

Kategori:  29-42 = tergolong kategori baik 

        15-28 = tergolong kategori sedang 

       0-14  =  tergolong kategori kurang 

b. Penilaian personal higiene terdapat 12 pertanyaan, maka kategori penilaian 

sebagai berikut: 

Interval kelas =  
12−0

3
 

Interval kelas = 4 

Penetapan kategori penilaian pengamatan langsung personal higiene 

karyawan industri sebagai berikut : 

Kategori: 9-12 = tergolong kategori baik 

       5-8  = tergolong kategori sedang        

       0-4  =  tergolong kategori kurang 


