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The Knowledge Level and Application of Personal Hygiene 

Of Food Vendor at Sanglah Market in Denpasar 2018 

 

ABSTRACT 

 

Sanglah market opens daily every 05:00 a.m – 17:00 a.m and 17:00 a.m -

05:00 a.m. Many people like to go there in the morning and evening for shopping 

or just for sightseeing. Sanglah market is one of the culinary centers that sell many 

variant of food which help people to buy and choose their food. This study used 

total population. The data compiled in this study were primary data and secondary 

data. This study used questionnaire to gather the data for the knowledge level and 

observation sheets for the personal hygiene of the food vendors. The gathered data 

was processed and presented in form of table and graphic. The result showed that 

the numbers of food vendors who have medium knowledge in health level are 14 

people (70%), and the numbers of food vendors who have pretty good application 

are 13 people (65%). Suggestion for the health officer is to increase the counseling 

program and evaluation. 

Keywords : Knowledge, application, and personal hygiene 
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TINGKAT PENGETAHUAN DAN PENERAPAN PERSONAL HYGIENE 

PENJAMAH MAKANAN DI PASAR SANGLAH DENPASAR TAHUN 

2018 

 

ABSTRAK 

 

      Pasar Sanglah adalah pasar yang buka dari pagi hari dibagi menjadi dua shift 

pada pukul 05.00 sampai 17.00 WITA dan pada pukul 17.00 sampai 05.00 WITA, 

dimana banyak masyarakat yang suka berbelanja pada pagi dan malam hari untuk 

mencari makan atau pun hanya sekedar untuk jalan-jalan. Pasar Sanglah menjadi 

pusat kuliner yang menjual berbagai jenis makanan yang memudahkan masyarakat 

untuk berbelanja dan memilih makanan yang mereka akan beli. Penelitian ini 

menggunakan total populasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner 

untuk tingkat pengetahuan dan lembar observasi untuk menilai penerapan personal 

hygeiene penjamah makanan. Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan dalam 

bentuk tabel dan grafik. Hasil dari penelitian ini adalah penjamah yang memiliki 

tingkat pengetahuan sedang sebanyak 14 orang (70%) dan penjamah makanan yang 

memiliki penerapan cukup baik, 13 orang (65%). Saran untuk petugas kesehatan 

meningkatkan penyuluhan dan mengevaluasi. 

Kata Kunci : Pengetahuan, Penerapan, dan Personal Hygiene 
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RINGKASAN PENELITIAN 
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PENJAMAH MAKANAN DI PASAR SANGLAH DENPASAR 

TAHUN 2018 

 

Oleh : Rafika Taufik (NIM : P07133015026) 

Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang diperlukan 

setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi 

tubuh. Untuk menghidangkan makanan yang berkualitas baik dan kandungan gizi 

yang cukup,makanan juga harus bersih,aman dan tidak berbahaya. Selain 

mengandung nilai gizi makanan merupakan media untuk berkembang biaknya 

mikroba atau kuman. Kemungkinan lain masuknya bahan-bahan berbahaya seperti 

bahan kimia, debu, tanah, rambut manusia dapat berpengaruh buruk terhadap 

kesehatan manusia.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi makanan 

Jajanan, terdapat beberapa aspek yang diatur dalam penanganan makanan jajanan, 

yaitu penjamah makanan, peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan makanan, 

penyajian. Beberapa aspek tersebut sangat mempengaruhi kualitas makanan. 

Banyak jajanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan sehingga justru 

mengancam kesehatan para konsumen. Sebagian besar makanan jajanan merupakan 

makanan yang diolah secara tradisional yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. 

Pasar Sanglah adalah pasar yang buka dari pagi hari dibagi menjadi dua shift 

pada pukul 05.00 sampai 17.00 WITA dan pada pukul 17.00 sampai 05.00 WITA, 

dimana banyak masyarakat yang suka berbelanja pada pagi dan malam hari untuk 

mencari makan atau pun hanya sekedar untuk jalan-jalan. Pasar Sanglah menjadi 

pusat kuliner yang menjual berbagai jenis makanan yang memudahkan masyarakat 

untuk berbelanja dan memilih makanan yang mereka akan beli. Berdasarkan data 

dari pengelola pasar jumlah pedagang yang berjualan makanan di Pasar Sanglah 

yaitu 20 pedagang. Pada observasi awal pedagang yang berjualan makanan di Pasar 
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Sanglah Denpasar belum sepenuhnya mengetahui tentang bagaimana penerapan 

personal hygiene penjamah makanan, hanya ada 5 pedagang makanan yang 

menerapkan personal hygiene seperti mencuci tangan setiap akan melakukan 

pekerjaan, mencuci makanan dengan air mengalir, rambut tidak terurai, dan 

menggunakan APD (alat pelindung diri). Hal ini yang akan menimbulkan masalah 

kesehatan bagi pembeli seperti diare, muntah-muntah, pusing dan lain-lain karena 

kurangnya personal hygiene. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan 

penerapan personal hygiene penjamah makanan di Pasar Sanglah Denpasar tahun 

2018. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif observasional.Populasi pada penelitian ini adalah 20 

orang penjamah makanan yang berjualan di Pasar Sanglah Denpasar. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan lembar kuesioner untuk menilai tingkat 

pengetahuan dan lembar observasi digunakan untuk menilai penerapan personal 

hygiene penjamah makanan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Hasil penelitian tingkat pengetahuan dari 20 orang penjamah makanan 

sebanyak 3 orang (15%) memiliki kategori tingkat pengetahuan rendah, sedangkan 

14 orang (70%) memiliki kategori tingkat pengetahuan sedang dan 3 orang (15%) 

memiliki kategori tingkat pengetahuan tinggi. Hasil penilaian penerapan dari 20 

orang penjamah makanan yang berjualan di pasar sanglah Denpasar sebanyak 6 

orang (30%) memiliki kategori perilaku tidak baik, sedangkan 13 orang (65%) 

memiliki kategori perilaku cukup baik dan 1 orang (5%) memiliki kategori perilaku 

baik. 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebanyak 14 orang (70%) penjamah 

makanan memiliki kategori tingkat pengetahuan sedang dan 13 orang (65%) 

penjamah makanan memiliki kategori penerapan cukup baik. Pihak pengelolal 

pasar bekerja sama dengan pihak puskesmas khususnya petugas sanitasi yang 

berada di wilayah Denpasar wajib memberikan penyuluhan tentang penerapan 

personal hygiene dalam berjualan untuk meningkatkan pengetahuan penjamah 
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makanan dan mengevaluasi penyuluhan yang telah dilakukan.Penjamah makanan 

wajib menghilangkan kebiasaan malas untuk menerapkan personal hygiene dalam 

berjualan dan mau untuk menerapkan personal hygiene setiap berjualan sebagai 

penjamah makanan. 

Daftar kepustakaan : 20 (Tahun 2001-Tahun 2016) 
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