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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat
kualitas pangan yang masih rendah. Rendahnya perilaku penjamah makanan dalam
menerapkan cara pengolahan pangan yang baik (CPPB) dapat meningkatkan risiko
menurunnya kualitas pangan yang dihasilkan sehingga berisiko menyebabkan
gangguan

kesehatan

seperti

diare,

kecacingan

atau

keracunan

makanan

(Handayani,2015).
Sanitasi makanan sangat penting, terutama ditempat-tempat umum seperti pasar
senggol. Dimana pasar senggol tempat yang banyak digemari masyarakat untuk
berbelanja makanan karena disana banyak terdapat makanan seperti bakso, es
campur, lalapan,chinese food dan masih banyak yang lainnya. Upaya higiene dan
sanitasi makanan pada dasarnya meliputi orang yang menangani, tempat berjualan,
peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan, penyimpanan dan penyajian
makanan.
Menurut Agustina,dkk (2009) makanan merupakan kebutuhan dasar manusia
untuk melanjutkan kehidupannya. Salah satu cara untuk memelihara kesehatan
adalah dengan mengkonsumsi makanan yang aman, yaitu dengan memastikan bahwa
makanan tersebut dalam keadaan baik dan terhindar dari wholesomeness (penyakit).
Banyak sekali hal yang dapat menyebabkan suatu makanan menjadi tidak aman
diantaranya dikarenakan terkontaminasi. Penyakit yang ditimbulkan oleh makanan
yang terkontaminasi disebut penyakit bawaan makanan (food-borned diseases).
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Konsep personal hygiene dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang
sangat penting dan harus diperhatikan karena konsep personal hygiene akan
mempengaruhi kesehatan seseorang. Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh
nilai individu dan kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya
kebudayaan, social, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan
(Adams dan Y. Motarjemi, 2003).
Masalah kesehatan khususnya masalah hygiene dan sanitasi makanan merupakan
masalah yang sangat kompleks dan sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru.
Hal ini dapat dipengaruhi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap
makanan yang disediakan di luar rumah, maka produk-produk makanan yang
disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dalam usaha penyediaan
makanan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin kesehatan dan keselamatannya.
Penjamah makanan mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan karena
dapat menularkan penyakit. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keadaan
hygiene sanitasi, faktor sumber daya manusia diantaranya adalah pendidikan yang
mengarah pada pengetahuan tentang kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Tingkat
pendidikan membawa wawasan atau pengetahuan, seseorang yang berpendidikan
lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan
seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Penjamah makanan yang
memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi cara pengolahan
makanan yang dijual pedagang makanan. Salah satu perilaku higiene sanitasi untuk
kesehatan makanan adalah dengan menjual makanan dan minuman yang sehat.
Beberapa kajian menunjukkan bahwa ditemukan dari 20 provinsi di Indonesia belum
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memenuhi syarat kesehatan meliputi mutu kesehatan, kebersihan dan keamanan
hingga dapat menimbulkan dampak penyakit (Dwi,2016).
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 Senggol adalah pasar yang buka dari sore hari pada pukul 15.30 sampai
02.00 wita, dimana banyak masyarakat yang suka berbelanja pada malam hari untuk
mencari makan malam atau pun hanya sekedar untuk jalan-jalan. Pasar Senggol
biasanya pusat kuliner yang menjual berbagai jenis makanan yang memudahkan
masyarakat untuk berbelanja dan memilih makanan yang mereka akan beli.
Berdasarkan observasi awal jumlah pedagang keseluruhan di Pasar Senggol Tabanan
yaitu 157 dan jumlah pedagang yang menjual makanan sebanyak 68 pedagang dan
pada observasi tersebut pedagang yang berjualan makanan di Pasar Senggol Tabanan
belum sepenuhnya mengetahui tentang bagaimana penerapan personal hygiene
penjamah makanan seperti mencuci tangan setiap akan melakukan pekerjaan,
mencuci makanan dengan air mengalir, rambut tidak boleh terurai, menggunakan
APD (alat pelindung diri) dan masih banyak lagi. Hal ini yang akan menimbulkan
masalah kesehatan bagi pembeli seperti diare, muntah-muntah, pusing dan lain-lain.
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Adapun fasilitas sanitasi di Pasar Senggol Tabanan yang minim serta tempat
berjualan seadanya.
Berdasarkan urain di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
"Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Penerapan Personal Hygiene Penjamah Makanan
di Pasar Senggol Tabanan tahun 2017".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku penerapan personal hygiene
penjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan tahun 2017 ?

C. Tujuan
1. Tujuan umum
Mengetahui tingkat pengetahuan dan perilaku penerapan personal hygiene
penjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan tahun 2017.
2. Tujuan khusus
a. Mengetahui tingkat pengetahuan penjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan
tentang penerapan personal hgiene tahun 2017.
b.

Untuk mengetahui perilaku penjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan
tentang penerapan personal hygiene tahun 2017.

c. Untuk mengetahui keadaan sanitasi di Pasar Senggol Tabanan tahun 2017.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Memberikan informasi tentangtingkat pengetahuan dan perilaku penjamah
makanan di Pasar Senggol Tabanan tentang penerapan personal tahun 2017.
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b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pedagang tentang penerapan
personal hygiene penjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan agar tidak
menimbulkan penyakit bagi konsumen.
2. Manfaat praktis
Memberikan informasi sebagai sarana masukan agar terciptanya kesesuaian antara
tingkat pengetahuan dan perilaku dalam penerapan personal hygiene penjamah
makanan di Pasar Senggol Tabanan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetahuan
1. Pengertian pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan
penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, pengetahuan terjadi melalui panca indra
manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian
besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Proses yang didasari oleh
pengetahuan kesadaran dan sikap positif, maka perilaku tersebut akan bersifat
langgeng. Sebaliknya apabila perilaku tersebut tidak didasari oleh pengetahuan dan
kesadaran maka tidak akan berlangsung lama (Dwi, 2016).
a.

Proses adopsi perilaku
Penelitian Rogers dalam Notoatmodjo (2007), mengungkapkan bahwa sebelum

orang mengadopsi tindakan baru di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang
berurutan yaitu :
1)

Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui
stimulus (objek) terlebih dahulu.

2)

Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus.

3)

Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi
dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.

4)

Trial, yakni orang telah mulai mencoba tindakan baru.

5)

Adoption, subjek telah bertindak baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan
sikapnya terhadap stimulus.
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Namun dari penelitian selanjutnya Rogers dalam Notoatmodjo (2007), menyimpulkan
bahwa perubahan tindakan tidak selalu melewati tahap-tahap

di atas. Apabila

penerimaan tindakan baru atau adopsi tindakan melalui proses seperti ini didasari oleh
pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka tindakan tersebut akan bersifat
langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila tindakan itu tidak didasari oleh
pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama.

b.

Tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif
Pengetahuan yang tercangkup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan

yaitu:
1) Tahu (know)
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Termasuk ke dalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang
spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima oleh
sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja
untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang di pelajari 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. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,
menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek
yang dipelajari.
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3) Aplikasi (application)
Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah
dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi dapat diartikan sebagai
aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya
dalam konteks atau situasi yang lainnya. Misalnya dapat menggunakan rumus statistik
dalam perhitungan hasil penelitian, dapat menggunakan prinsip-prinsip siklus
pemecahan masalah (problem solving cycle) di dalam pemecahan masalah kesehatan
dari kasus yang diberikan.

4) Analisis (analysisis)
Analisis adalah suatu komponen untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke
dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi dan masih
ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan
kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat

bagan), membedakan,

memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.
5) Sintesis (synthesis)
Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan
kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun, merencanakan,
meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan
yang telah ada.
6)

Evaluasi (evaluation)
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Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi

atau

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada
suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah
ada.
Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang
menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau
responden. Pengetahuan yang ingin kita ketahui atau diukur dapat kita sesuaikan
dengan tingkatan-tingkatan di atas (Notoatmodjo, 2007).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo (2003), adalah:

a. Faktor internal
1) Umur
Umur merupakan salah satu variabel yang selalu diperhatikan didalam penelitianpenelitian yang merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pengetahuan. Umur
adalah lamanya hidup seseorang dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Semakin
tinggi umur seseorang, maka semakin bertambah pula ilmu yang dimiliki karena
pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman yang
diperoleh dari orang lain.
2) Pendidikan
Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan seluruh kemampuan dan
tindakan

manusia

melalui

pengetahuan,
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sehingga

dalam

pendidikan

perlu

dipertimbangkan umur dan hubungan dengan proses belajar. Tingkat pendidikan juga
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang atau lebih mudah
menerima ide-ide dan teknologi.Pendidikan meliputi peranan penting dalam
menentukan kualitas manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan implikasinya.
Semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan membuahkan pengetahuan yang baik
yang menjadikan hidup yang berkualitas.
3) Pekerjaan
Bekerja pada umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi
seorang penjamah makanan akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga,
jika orang tersebut tidak dapat menggunakan waktunya dengan efisien.

b.

Faktor eksternal

1)

Faktor lingkungan
Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tindakan orang atau
kelompok.
2) Sosial budaya
Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap
dalam menerima informasi.

B. Perilaku
Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang ber
sangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai
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tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka
mempunyai aktifitas masing-masing (Notoatmodjo, 2007).
Menurut Notoatmodjo (2007) maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:
1. Perilaku Tertutup (covert behavior)
Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi,
pengetahuan/kesadaran, dan sikap yang terjadipada orang yang menerima stimulus
tersebut, dan belum dapatdiamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka (overt behavior)
Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam atau praktik (practice) yang
dengan mudah diamati atau dilihat orang lain.
Perilaku manusia itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia berperilaku.
Beberapa teori tentang perilaku adalah sebagai berikut :

a. Teori insting
Menurut teori ini perilaku manusia disebabkan oleh insting. Insting merupakan
perilaku innate (perilaku yang bawaan), insting juga akan mengalami perubahan
karena pengalaman.
b. Teori dorongan
Teori ini menerangkan bahwa manusia mempunyai dorongan-dorongan yang
berkaitan dengan kebutuhan, dan manusia ingin memenuhi kebutuhannya maka tejadi
ketegangan dalam diri manusia. Bila manusia mampu berprilaku untuk memenuhi
kebutuhannya maka akan terjadi pengurangan dorongan-dorongan tersebut.
c. Teori insentif
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Menurut teori ini perilaku manusia timbul karena disebabkan karena adanya
insentif. Insentif disebut juga reinforcement, ada yang positif (berkaitan dengan
hadiah) dan negatif (berkaitan dengan hukuman).
d. Teori atribusi
Teori ini menganggap perilaku manusia disebabkan oleh disposisi internal
(misalnya motif, sikap dan sebagainya) atau keadaan eksternal (misalnya situasi)
e.

Teori kognitif
Menurut teori ini dimana seseorang harus memilih perilaku mana yang harus

dilakukan, maka yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan
membawa manfaat bagi yang bersangkutan. Kemampuan berpikir seseorang sebagai
penentu dalam menentukan pilihan.
Hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan
perubahan perilaku, karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan
kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Perubahan perilaku kesehatan merupakan tujuan
pendidikan kesehatan. Berdasarkan teori dari Lawrence Green (1980) dalam
Notoatmodjo, (2007) perilaku dipengaruhi tiga faktor yaitu :
a.

Faktor pemudah, faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap
kesehatan, tradisi, tingkat sosial, tingkat ekonomi, budaya dan sebagainya.

b.

Faktor pemungkin, faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau
fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, jamban dan sebagainya.
Fasilitas ini pada hakekatnya mendukung atau memungkinkan terwujudnya
perilaku kesehatan. Maka faktor-faktor ini disebut faktor pendukung atau faktor
pemungkin.
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c.

Faktor penguat, faktor-faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat,
tokoh agama, keluarga, teman sebaya serta sikap dan perilaku para petugas
kesehatan untuk berperilaku sehat, kadang-kadang bukan hanya pengetahuan saja
yang positif dan dukungan fasilitas saja melainkan diperlukan perilaku contoh dari
para tokoh masyarakat, tokoh agama para petugas (lebih-lebih petugas kesehatan),
keluarga, teman sebaya dan guru.

C. Sanitasi Tempat-Tempat Umum
Sanitasi Tempat-Tempat Umum (STTU) merupakan usaha untuk mengawasi
kegiatan yang berlangsung di tempat -tempat umum terutama yang erat hubungannya
dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang
ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah. Tempat-tempat umum merupakan
tempat kegiatan bagi umum yang mempunyai tempat, sarana dan kegiatantetap.
diselenggarakan oleh badan pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang
dipergunakan langsung oleh masyarakat. Untuk dapat melakukan kegiatan STTU
secara lengkap harus ditinjau melalui tiga aspek pendekatan yaitu aspek teknis yang
meliputi persyaratan dan peraturan mengenai Tempat Umum tersebut dan keterkaitan
Tempat Umum tersebut dengan fasilitas sanitasi dasar, aspek sosial diantaranya adalah
ekonomi dan sosial budayadan aspek administrasi dan manajemen diantaranya adalah
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Tetapi kendala yang dialami
sangatlah kompleks sehingga antara teori dan praktek dalam kegiatan STTU ini sulit
untuk dapat berjalan dan berfungsi secara optimal (Retno, 2015).

D. Pengertian Hygiene dan Sanitasi
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Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi
kebersihan subjeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk
melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang
bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan.
Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan
pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi adalah upaya kesehatan
dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya.
Misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan
tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang sembarangan (Depkes RI,
2004).
Hygiene dan sanitasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena erat
kaitannya. Misalnya hygiene sudah baik karena mau mencuci tangan, tetapi sanitasinya
tidak mendukung karena tidak cukup tersedia air bersih, maka mencuci tangan tidak
sempurna. Higiene dan sanitasi merupakan hal yang penting dalam menentukan
kualitas makanan dimana Escherichia coli sebagai salah satu indikator terjadinya
pencemaran makanan yang dapat menyebabkan penyakit akibat makanan (food borne
diseases). E.coli dalam makanan dan minuman merupakan indikator terjadinya
kontaminasi akibat penanganan makanan dan minuman yang kurang baik. Minimnya
pengetahuan para penjaja makanan mengenai cara mengelola makanan dan minuman
yang sehat dan aman, menambah besar resiko kontaminasi makanan dan minuman
yang dijajakannya (Riyan,2014).
Perilaku kebersihan diri dapat dipengaruhi oleh nilai serta kebiasaan yang dianut
individu, disamping faktor budaya, sosial, norma keluarga, tingkat pendidikan, status
ekonomi dan lain sebagainya. Adanya masalah pada kebersihan diri akan berdampak
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pada kesehatan seseorang. Saat seseorang sakit, salah satu penyebabnya adalah
kebersihan diri yang kurang.Ini harus menjadi perhatian kita bersama, sebab
kebersihan merupakan faktor penting dalam mempertahankan derajat kesehatan
individu. Sebagai contoh, adanya perubahan pada kulit dapat menimbulkan berbagai
gangguan fisik dan psikologis. Gangguan fisik yang terjadi dapat mengakibatkan
perubahan konsep diri.Sedangkan gangguan psikologis dapat terjadi karena kondisi
tersebut mungkin mengurangi keindahan penampilan dan reaksi emosi.
1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene:

Perilaku seseorang melakukan personal hygienedipengaruhi oleh sejumlah faktor
antara lain:
a.

Citra tubuh (body image)
Penampilan umum penjamah makanan dapat menggambarkan pentingnya personal

hygienepada orang tersebut. Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang
tentang penampilan fisiknya. Personal hygiene yang baik akan mempengaruhi
terhadap peningkatan citra tubuh. Body imageseseorang berpengaruh dalam
pemenuhan personal hygiene karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak
peduli terhadap kebersihan.

b. Praktik sosial
Kelompok-kelompok sosial merupakan suatu wadah seorang penjamah makanan
yang dapat berhubungan dan mempengaruhi bagaimana penjamah makanan dalam
makanan dalam pelaksanan praktik personal hygiene.
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c. Status sosial ekonomi
Pendapatan

keluarga

akan

mempengaruhi

kemampuan

keluarga

untuk

menyediakan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang
hidup dan kelangsungan hidup keluarga. Sumber daya ekonomi seseorang
mempengaruhi jenis dan tingkatan praktik personal hygiene.
d. Pengetahuan
Pengetahuan tentang personal hygiene sangat penting, karena pengetahuan yang
baik dapat meningkatkan kesehatan. Pengetahuan tentang pentingnya personal hygiene
dan implementasinya bagi kesehatan mempengaruhi praktik personal hygiene. Kendati
demikian, pengetahuan itu sendiri tidaklah cukup, penjamah makanan juga harus
termotivasi untuk memelihara personal hygienenya. Individu dengan pengetahuan
tentang pentingnya personal hygiene akan selalu menjaga kebersihan dirinya untuk
mencegah dari kondisi atau keadaan sakit.
e. Kebudayaan
Kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi kemampuan perilaku personal
hygiene. Seseorang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda, mengikuti praktek
personal hygiene yang berbeda. Keyakinan yang didasari budaya sering menentukan
defenisi tentang kesehatan dan perawatan diri.
f. Kebiasaan seseorang
Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi tindakan orang tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Sama halnya dengan penjamah makanan yang tidak menerapkan personal
hygiene dalam mengolah makanan akan menjadi sebuah kebiasaan jika hal itu
dilakukan secara terus menerus sehingga mempengaruhi kesehatan penjamah makanan
itu sendiri dan kualitas pangan yang dihasilkan (Mustikawati,2013)

16

E. Makanan
Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk dapat
melangsungkan kehidupan selain kebutuhan sandang dan perumahan. Makanan selain
mengandung nilai gizi juga merupakan media untuk dapat berkembang biaknya
mikroba atau kuman terutama makanan yang mudah membusuk yang mengandung
kadar air serta nilai protein yang tinggi. Makanan merupakan salah satu kebutuhan
dasar

manusia

yang

diperlukan

untuk

mempertahankan

hidupnya.

Seiring

bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap makanan semakin tinggi.
Kondisi ini merupakan peluang bagi produsen makanan untuk mengembangkan usaha
dalam bidang jasa boga seperti membuka usaha restoran, rumah makan, kedai, maupun
kafe (Atikah, 2014).

F. Pengertian Penjamah Makanan
Penjamah makanan adalah seorang tenaga kerja yang menjamah makanan mulai dari
persiapan, mengolah, menyimpan, mengangkut maupun penyajian makanan,
pengetahuan sikap dan tindakan penjamah mempengaruhi kualitas makanan yang
disajikan (Amalia,2016).
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003,
tentang Pedoman Persyaratan Sanitasi Makanan Jajanan, persyaratan yang harus
dipenuhi oleh penjamah makanan jajanan (Bab II, pasal 2) adalah :
1. Tidak menderita penyakit mudah menular misalnya : batuk, pilek, influenza,
diare, penyakit perut sejenis.
2. Menutup luka (pada luka terbuka : bisul atau luka terbuka lainnya).
3. Menjaga kebersihan rambut, kuku, tangan dan pakaian.
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4. Memakai celemek dan tutup kepala.
5. Mencuci tangan tiap kali akan menangani makanan.
6. Penjamah makanan harus memakai perlengkapan atau memakai alas tangan.
7. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut).
8. Tidak batuk atau bersin di hadapan makanan yang disajikan dan atau
tanpamenutup mulut atau hidung.

G. Persyaratan personal hygiene
Berdasarkan peraturan perundang-undangan hygiene dan sanitasi makanan,
Kepmenkes nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan hygiene
sanitasi makanan jajanan, penjamah makanan adalah orang yang secara langsung
berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan,
pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian. Hygiene tenaga penjamah
makanan dengan tujuan untuk mewujudkan penyehatan perorangan yang layak dalam
penyelenggaraan makanan, diperlukan tenaga penjamah yang memenuhi syarat
sebagai berikut tidak menderita penyakit mudah menular, menutup luka (pada luka
terbuka/bisul atau luka lainnya), memakai celemek dan tutup kepala, mencuci tangan
setiap kali hendak menangani makanan, menjamah makanan harus memakai alat/
perlengkapan atau dengan alas tangan, tidak sambil merokok, menggaruk anggota
badan (telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya), tidak batuk atau bersin dihadapan
makanan jajanan yang disajikan dan atau tanpa menutup mulut atau hidung (Yulianto,
2015).
Keadaan perorangan yang perlu diperhatikan penjamah makanan untuk mencegah
penularan penyakit dan atau kontaminasi mikroba patogen melalui makanan adalah
sebagai berikut:
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a. Tidak menderita penyakit mudah menular
Penjamah makanan yang menderita penyakit mudah menular seperti batuk, pilek
dianjurkan untuk tidak bekerja sebagai penjamah dikarenakan dapat menyebarkan
bakteri dan mengkontaminasi makanan yang akan diolah.
b. Menutup luka
Penjamah makanan dianjurkan untuk menutup luka bertujuan agar bakteri dari luka
tersebut tidak terkontaminasi oleh makanan.
c. Menjaga kebersihan tangan, kuku, pakaian dan perhiasan
Penjamah makanan hendaknya menggunakan pakaian dengan ukuran besar yang pas
tidak terlalu besar. Ukuran pakaian yang terlalu besar bisa berbahaya karena melambailambai tidak terkontrol sehingga berperan sebagai pembawa kotoran yang menyebabkan
kontaminasi. Penjamah makanan pengolahan pangan hendaknya tidak mengenakan jam
tangan, kalung, anting, cincin, dan lain-lain benda kecil yang mudah putus dan hilang.
Pakaian terutama yang terbuat dari bahan yang bersifat menyerap (misalnya wol), dapat
menimbun mikroorganisme dan bahan makanan. Penggantian dan pencucian pakaian
secara periodikakan mengurangi risiko kontaminasi.
d. Memakai celemek dan tutup kepala
Memakai tutup kepala untuk mencegah kebiasaan mengusap dan menggaruk
rambut. Celemek dan tutup kepala harus diganti setelah mengolah makanan, jika
persediaan celemek dan tutup kepala sedikit, setelah dipakai celemek dan tutup kepala
dicuci kemudian disterilisasi agar mikroorganisme yang berada pada celemek dan tutup
kepala menjadi hilang, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang pada makanan.
Penutup kepala membantu mencegah rambut masuk ke dalam makanan, membantu
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menyerap keringat yang ada di dahi, mencegah kontaminasi staphylococci, menjaga
rambut bebas dari kotoran rambut dan mencegah terjeratnya rambut dari mesin
e. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan
Menurut Depkes RI (2006) hendaknya tangan selalu dicuci sebelum bekerja,
sesudah menangani bahan makanan kotor/mentah atau terkontaminasi, setelah dari
kamar kecil, setelah tangan digunakan untuk menggaruk, batuk atau bersin dan setelah
makanan atau merokok. Kebersihan tangan penjamah makanan yang bekerja mengolah
dan memproduksi pangan sangat penting kerena itu perlu mendapatkan perhatian
khusus.
f. Memakai sarung tangan
Penjamah makanan yang menderita luka di tangan tetapi tidak infeksi masih
diperbolehkan bekerja tetapi harus menggunakan sarung tangan (glove). Selain itu
penjamah makanan disarankan tidak menggunakan cat kuku jika terpaksa harus
memakai

cat

kuku

maka

penggunaan

sarung

tangan

karet

menjadi

keharusan.Penggunaan sarung tangan diwajibkan untuk sekali pakai saja, setelah
bekerja sarung tangan diganti.
g. Masker (penutup mulut)
Penggunaan masker penting dilakukan karena daerah-daerah mulut hidung dan
tenggorokan dari manusia normal penuh dengan mikroba dari berbagi jenis. Beberapa
mikroba yang ada salah satunya adalah mikroba staphylococcus aureus yang berada
dalam saluran pernapasan dari manusia. Masker yang sudah digunakan diganti dan tidak
boleh dipakai secara berulang, karena dapat menimbulkan bau yang tidak enak,
disamping itu mikroba yang sudah dikeluarkan saat bernafas menempel pada masker,
dan dapat menimbulkan penyakit pernapasan lagi.
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h. Tidak merokok
Penjamah makanan sama sekali tidak diijinkan merokok selama bekerja, baik
waktu mengolah maupun mencuci peralatan. Merokok merupakan mata rantai dari bibir
dan tangan dan kemudian ke makanan, di samping sangat tidak etis (Depkes RI, 2006).

H. Dampak Yang Timbul Jika Kurangnya Hygiene dan Sanitasi Dalam Proses
Pembuatan Makanan
Dalam proses pengolahan makanan, peran dari penjamah makanan sangatlah besar
peranannya. Penjamah makanan mempunyai peluang untuk menularkan penyakit.
Banyak infeksi yang ditularkan melalui penjamah makanan, antara lain Staphylococcus
aureus ditularkan melalui hidung dan tenggorokan, kuman Clostridium perfringens,
Streptococcus, Salmonella dapat ditularkan melalui kulit. Oleh sebab itu penjamah
makanan harus selalu dalam keadaan sehat dan terampil. Perilaku penjamah makanan di
antaranya dapat menentukan kualitas dari produk yang dihasilkan.
Kasus penyakit karena makanan sering terjadi karena pada umumnya makanan
dipersiapkan dan disajikan dengan hygiene dan sanitasi yang buruk. Kondisi tersebut
disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari penjual tentang hygiene dan sanitasi
yang akan menyebabkan makanan mengandung bakteri dalam jumlah yang cukup
banyak, mengandung racun bakteri atau mengandung bahan kimia berbahaya
(terkontaminasi).
Kontaminasi atau cemaran makanan adalah terdapatnya bahan atau organisme
berbahaya dalam makanan secara tidak sengaja. Kontaminasi dapat berlangsung melalui
dua cara, yaitu kontaminasi langsung dan kontaminasi silang. Kontaminasi langsung
adalah kontaminasi yang terjadi pada bahan makanan mentah, baik tanaman maupun
hewan yang diperoleh dari tempat hidup atau asal bahan makanan tersebut. Contohnya,
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yaitu terdapat mikroba pada sayuran yang berasal dari tanah, air atau udara di sekitar
tempat tumbuh tanaman, kontaminasi insektisida pada buah-buahan. Sedangkan
kontaminasi silang adalah kontaminasi pada bahan makanan mentah ataupun makanan
masak melalui perantara. Bahan kontaminasi dapat berada dalam makanan melalui
berbagai pembawa antara lain serangga, tikus, peralatan atau manusia yang menangani
makanan tersebut yang biasanya merupakan perantara utama. Dengan demikian
kontaminasi silang terjadi selama makanan berada dalam tahap persiapan, pengolahan,
pemasakan maupun penyajian. Untuk menyajikan makanan siap santap dengan mutu
baik dan aman perlu diketahui sumber pencemaran bahan berbahaya yang mungkin
masuk ke dalam makanan (Purnawijayanti, 2001).
Menghindarkan makanan dari kontaminan-kontaminan yang dapat membahayakan
konsumen adalah alasan mengapa hygiene dan sanitasi makanan pada penjamah
makanan begitu dipentingkan. Cara pengolahan yang baik adalah tidak terjadinya
kerusakan-kerusakan makanan sebagai akibat cara pengolahan yang salah dan
mengikuti kaidah atau prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi yang baik.
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BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep
Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti gambar 1:

Kualitas Makanan

Keadaan Sanitasi

Personal Hygiene

1. Air Bersih
2. Pengendalian
vektor
4. Pencahayaan
5. Tempat cuci tangan

Penjamah
Proses
Pengola
han
Makana
n

Pasar Senggol Sehat

: Dite

= diteliti

:T

= tidak diteliti
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Makanan
1. Pengetahuan
2. Perilaku

Gambar 1
Kerangka Konsep Penelitian

Pada penelitian ini yang dilihat

keadaan lingkungan/keadaan sanitasi,

pengolahan makanan dan penjamah makanan

di Pasar Tabanan dimana yang

peneliti periksa tentang keadaan sanitasi dan penjamah makanan dalam menerapan
personal hygiene saat berjualan. Keadaan sanitasi yang dilihat yaitu air bersih,
pengendalian vektor, pencahayaan, dan tempat cuci tangan dimana hal ini juga
mempengaruhi kualitas makanan yang akan disajikan oleh penjamah. Penjamah
makanan merupakan orang yang sangat berperan penting dalam dagangan tersebut
karena penjamah makanan yang mengolah makanan yang akan dijualnya.
Tingkat pengetahuan dari penjamah makanan mempengaruhi dari perilaku
penjamah makanan karena tingkat pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini
terjadi setelah penjamah makanan tersebut melakukan pengindraan terhadap suatu
personal hygiene. Setelah itu penjamah makanan melakukan perilaku dalam
penerapan personal hygiene saat bekerja dimana peraturan yang digunakan sebagai
pedoman yakni Kepmenkes RI No 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang pedoman
persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan. Penerapan personal hygiene ini dapat
digunakan sebagai alternatif untuk menentukan suatu kualitas makanan sehingga
dapat meminimalisir terjadinya foodborne disease (penyakit akibat makanan).
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A. Variabel dan Definisi Operasional
1. Variabel penelitian
Menurut Notoatmodjo (2007), variabel adalah pengertian ukuran atau ciri yang
dimiliki oleh anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh
kelompok lain. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan perilaku
dalam penerapan personal hygiene penjamah.
Dalam penelitian ini, definisi operasional yang akan diteliti oleh penulis yaitu:
tingkat pengetahuan dan perilakupenjamah makanan di Pasar Senggol Tabanan dalam
penerapan personal hygiene tahun 2017
Tabel 1
Definisi Operasional

Cara
Skala

No.

Variabel

Definisi Operasional

1

2

3

1.

Tingkat

Kemampuan

responden Penulis

Pengetahuan

menjawab

kuesioner

Penjamah

mengenai

personal

Makanan

hygiene penggunaan Alat

Pengukuran
4

5
Ordinal

melakukan
dengan

1.Tinggi= 13cara 18

Pelindung Diri (APD) wawancara
beserta

dampak

menggunakan

tidak

7-

terstruktur

12

menggunakan

3.Rendah=0-6

Alat

Pelindung Diri (APD)

pedoman
kuesioner
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2.Sedang=

1
2

2

4

3

Perilaku

Praktek personal hygiene Penulis

Penjamah

yang

Makanan

responden

yaitu

dlm

penjamah

makanan

penerapan

menjaga

personal

tangan,

Hygiene

pakaian,

penjamah

makanan

menggunakan

dilakukan

5
Ordinal

melakukan

1.Baik =13-18

observasi

2.Cukup Baik

kebersihan dengan
kuku

dan

= 7-12

berpedoman
pada

3.Tidak Baik =

lembar 0-6

celemek, tutup kepala, observasi.
dan sarung tangan yang
bersih, tidak menggaruk
badan

dan

kondisi

kesehatannya baik.

3.

Keadaan

Kondidi tempat berjualan Penulis

sanitasi

pedagang

makanan

Ordinal

melakukan

1.Baik =11-15

observasi

2.Cukup Baik

jajanan seperti lalapan,
bakso,

nasi

campur,

chinese food, dan lain dengan lembar = 6-10
lain.

observasi.

3.Tidak Baik =
0-5
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BAB IV
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif
observasional, hanya melakukan observasi dan memaparkan Tingkat Pengetahuan dan
Perilaku Penjamah Makanan Tentang Penerapan Personal Hygiene di Pasar Senggol
Tabanan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiono, 2012).

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Gajah Mada, Delod Peken, Kecamatan
Tabanan,Kabupaten Tabanan
2. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2017.

C. Unit Analisis dan Responden
Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian,
sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data penelitian. Dalam
penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah para penjamah makanan yang berada
di Pasar Senggol Tabanan.Obyek dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat
pengetahuan dan perilaku penjamah makanan tentang penerapan personal hygiene di
Pasar Senggol Tabanan tahun 2017.
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D. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi penelitian
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan pada
tahun 2017 jumlah seluruh penjamah makanan yang berdagang di Pasar Senggol
Tabanan yaitu sebanyak 68. Sehingga penelitian ini mengambil total populasi sebanyak
68 orang penjamah makanan yang akan dijadikan responden dalam menilai tingkat
pengetahuan dan perilaku dalam penerapan personal hygiene penjamah makanan dalam
bekerja.
2. Sampel Penelitian
Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian total populasi, sehingga
seluruh populasi ditetapkan sebagai sampel.

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
1. Jenis data yang dikumpulkan
a. Data primer diperoleh dengan wawancara menggunakan lembar kuesioner terhadap
penjamah makanan tentang tingkat pengetahuan penjamah makanan terkait dengan
penerapan personal hygiene kemudian melakukan observasi menggunakan lembar
observasi terhadap tindakan penerapan personal hygiene penjamah makanan saat
bekerja.
b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari
literatur terkait (jumlah penjamah makanan.

2. Cara pengumpulan data
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a. Wawancara yang dilakukan dengan penjamah makanan terkait dengan tingkat
pengetahuan dan sikap penjamah makanan terkait penerapan personal hygiene.
b. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai tindakan dalam
penerapan personal hyiene penjamah makanan pada saat pedagang berjualan.
3. Instrumen pengumpulan data
a. Wawancara dengan menggunakan lembar kuesioner kepada penjamah makanan
terkait dengan tingkat pengetahuan dan sikap penjamah makanan dalam penerapan
personal hygiene dalam berjualan.
b. Observasi dengan menggunakan lembar observasi kepada penjamah makanan terkait
dengan tindakan dalam penerapan
c. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian.
d. Camera digunakan untuk melakukan dokumentasi penelitian

F. Pengolahan dan Analisis Data
1. Penyajian data
Data yang telah diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dalam
penelitian ini disajiakan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik
2. Pengolahan data
Data yang diperoleh melalui penelitian ini masih merupakn data mentah maka dari
itu perlu diolah dengan cara :
a. Edditing
Edditing dilakukan untuk melihat atau memeriksa kelengkapan.kesempurnaan,
kejelasan dan benar tidaknya pengisian dari data yang terkumpul melalui edditng ini
akan dapat dipastikan apakah data dapat digunakan atau tidak.
b. Codding
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Codding adalah pemberian kode pada tiap data yang diperoleh. Pemberian kode ini
sangat berguna dalam memasukkan data (data entry)
c. Entering
Entering adalah proses memasukkan data untuk diolah menggunakan computer
d. Tabulating
Tabulating dilakukan setelah proses editing, coding dan entering,tabulating dilakukan
untuk menjumlah seluruh skor pada setiap item sehingga didapatkan kategori atau
kelas-kelas yang diinginkan, sehingga memudahan proses berikutnya dalam kangkah
ini tindakan yang dilakukan yaitu mennyortir memisahkan jawaban-jawaban
responden.
Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi dengan tujuan untuk
mempermudah sikap dan tindakan dalam penerapan personal hygiene , untuk penilaian
atau jumlah skornya menggunakan rumus struggess (Sugiyono 2012) sebagai berikut :
Interval =Jumlah pertanyaan untuk tingkat pengetahuan ada delapan belas, maka
didapat:
Benar = 1 skor
Salah = 0 skor

=6
Jadi perhitungan interval didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban
kuesioner untuk tingkat pengetahuan penjamah makanan dalam penerapan personal
hygiene, dapat dirinci sebagai berikut :
0-6

= rendah

7-12 = sedang
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13-18 = tinggi
Jumlah pertanyaan untuk perilaku dalam penerapan personal hygiene ada delapan belas
butir, maka didapat :

Benar

= 1 skor

Salah

= 0 skor

=6
Jadi perhitungan interval didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban
kuesioner untuk perilaku penjamah makanan dalam penerapan personal hygiene, dapat
dirinci sebagai berikut :
0-6

= tidak baik

6-12 = cukupbaik
13-18 = baik
Jumlah pertanyaan untuk keadaan sanitasi di Pasar Senggol ada lima belas butir,
maka didapat :
Benar

= 1 skor

Salah = 0 skor

=5
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Jadi perhitungan interval didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban kuesioner
untuk keadaan sanitasi di Pasar Senggol, dapat dirinci sebagai berikut :
0-5

= tidak baik

5-10 = cukup baik
11-15 = baik

3. Analisis data
Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pengukuran
menggunakan alat ukur lembar kuesioner dan lembar observasi. Dimana data yang sudah
diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data mengenai,
kemudian dibahas dengan cara deskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori dan literature
yang relevan.
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Lampiran 1
Denah Lokasi Penelitian
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Lampiran 3
RENCANA ANGGARAN BIAYA
Berikut rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan selama
pembuatan Proposal sampai pembuatan Karya Tulis Ilmiah :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Keterangan
Harga
Pengeluaran
Print hitam-putih
Rp.
500,00
Print berwarna
Rp. 1.500,00
Pembelian map
Rp. 2.500,00
Pembelian penjepit Rp. 1.500,00
kertas
Foto copy
Rp.
250,00
Jilid proposal
Rp. 20.000,00
Jilid KTI
Rp. 35.000,00
Transpor
Rp. 30.000,00
Dokumentasi
Rp. 2.000,00
TOTAL
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Jumlah

Total

600 lembar
70 lembar
10 buah
10 buah

Rp. 300.000,00
Rp. 105.000,00
Rp. 25.000,00
Rp. 15.000,00

1.100 lembar
4 buah
4 buah
3 kali
4 lembar

Rp. 275.000,00
Rp. 80.000,00
Rp. 140.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 8.000,00
Rp. 1.038.000,00

LAMPIRAN 5

KUISIONER DAN LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN TINGKAT
PENGETAHUANDAN PERILAKUPENJAMAHMAKANAN
DI PASAR SENGGOL TABANAN TENTANG PENERAPAN
PERSONALHYGIENE PENJAMAH MAKANAN

KarakteristikResponden
No

:

Nama

:

JenisKelamin
Umur

:
:

Pendidikan

:

Jenis dagangan

:

A. Kuesioner Penilaian Tingkat Pengetahuan
NO
1.

PERTANYAAN
Apakah seseorang yang menderita
penyakit pernafasan seperti batuk, pilek
boleh bekerja sebagai pengolah
makanan ?

2.

Apakah seseorang yang menderita
penyakit kulit seperti koreng, kudis
boleh bekerja sebagai pengolah
makanan?

3.

Apakah seseorang yang mengalami
luka terbuka di tangannya boleh
bekerja sebagai pengolah makanan ?
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PILIHAN
Ya

Tidak

KETERANGAN

4.

Apakah seseorang yang bekerja sebagai
pengolah makanan harus menggunakan
pakaian kerja yang bersih dan sopan ?

5.

Apakah penjamah makanan boleh
menggunakan kuku panjang saat
mengolah makanan?

6.

Apakah seseorang yang bekerja sebagai
pengolah makanan boleh menggunakan
perhiasan (anting, kalung, gelang)
kecuali cincin kawin ?

7.

Apakah seseorang pengolah makanan
harus menggunakan celemek pada saat
bekerja ?

8.

Apakah celemek yang digunakan
pengolah makanan harus bersih ?

9.

Apakah pengolah makanan yang
sedang mengolah makanan boleh
mengelap tangan yang kotor pada baju
yang sedang dipakai ?

10.

Apakah seseorang yang bekerja sebagai
pengolah makanan harus menggunakan
tutup kepala ?

11.

Apakah tutup kepala yang digunakan
oleh pengolah makanan berfungsi
untuk mencegah kebiasaan mengusap
dan menggaruk kepala ?

12.

Apakah mencuci tangan sebelum
bekerja mencegah terjadinya
kontaminasi bakteri dengan makanan ?

13.

Apakah mencuci tangan sesudah
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bekerja mencegah terjadinya
kontaminasi bakteri dengan makanan ?
14.

Apakah mencuci tangan harus
menggunakan sabun ?

15.

Apakah pengolah makanan
menggunakan sarung tangan dalam
bekerja ?

16.

Apakah pengolah makanan
menggunakan masker dalam bekerja ?

17.

Apakah pada saat bekerja pengolah
makanan tidak boleh merokok ?

18.

Apakah pengolah makanan yang tidak
menerapkan kebersihan dalam bekerja
berisiko menderita penyakit kulit,
pernafasan dan pencernaan ?

Keterangan:
a. “Benar”

= 1 skor

b. “Salah”

= 0 skor
1. Tinggi

: 13-18
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2. Sedang

: 7-12

3. Rendah

: 0-6

B. Lembar Observasi Penilaian Perilaku
NO

PERTANYAAN

PILIHAN
Ya

1.

Penjamah makanan menutup luka
terbuka ditangannya.

2.

Penjamah makanan selalu mencuci
tangan dengan benar setiap kali hendak
menangani makanan.

3.

Penjamah makanan tidak menggunakan
cat kuku saat bekerja.

5.

Penjamah makanan menggunakan
celemek yang bersih.

6.

Penjamah makanan rambut dalam
keadaan rapi.

7.

Penjamah makanan menggunakan tutup
kepala.

8.

Penjamah makanan menggunakan
handscoon.

9.

Penjamah makanan mengganti
handscoon setiap setelah mengolah
makanan.

10.

Penjamah makanan yang sedang kontak
atau menangani makanan tidak sambil
merokok.

11.

Penjamah makanan yang sedang kontak
atau menangani makanan tidak sambil
menggaruk telinga.

12.

Penjamah makanan yang sedang kontak
atau menangani makanan tidak sambil
menggaruk hidung.
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Tidak

KETERANGAN

13.

Penjamah makanan yang sedang kontak
atau menangani makanan tidak sambil
menggaruk bagian tubuh lainnya.

14.

Penjamah makanan yang sedang
menangani atau kontak dengan makanan
menggunakan masker.

15.

Penjamah makanan menutup mulut saat
batuk/bersin.

16.

Penjamah makanan mencuci tangan
dengan sabun.

17.

Menggunakan alat bantu dalam
penyajian makanan.

18.

Penjamah makanan tidak boleh
mengambil makanan yang sudah jatuh
ke lantai/tanah.

Keterangan:
a. “Ya”

= 1 skor

b. “Tidak”

= 0 skor
1. Baik

: 13-18

2. Cukup baik : 7-12
3. Tidak baik : 0-6
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C. Lembar Observasi Penilaian Keadaan Sanitasi
NO

PERTANYAAN

PILIHAN
Ya

1.

Mempunyai Tempat
Penampungan Sampah
Sementara.

2.

TPS tidak berbau, tidak ada
sampah berserakan.

3.

Ada pemilahan antara
sampah basah dan kering.

5.

Tersedianya air dengan
jumlah yang cukup mengalir
dengan lancar.

6.

Kran air terletak di tempat
strategis dan mudah
dijangkau.

7.

Air yang digunakan harus
tidak berwarna, tidak berbau
dan tidak berasa.

8.

Meja/ tempat penjualan
makanan dan bahan makanan
memiliki tinggi 60cm dari
lantai.

9.

Tidak ada bintang peliharaan
(anjing, kucing, dll)

10.

Pengelola pasar harus
menjaga keamanan pasar.
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Tidak

KETERANGAN

11.

Pencahayaan alam dan buatan
cukup terang untuk
melakukan kegiatan.

12.

Tersedianya tempat parkir
kendaraan.

13.

Jalur keluar masuk terpisah.

14.

Tersedianya tempat cuci
tangan dengan air mengalir
dengan jumlah cukup

15.

Tersedinya tempat cuci
tangan dengan lokasi yang
mudah dijangkau.

a.

“Ya”

b. “Tidak”

= 1 skor
= 0 skor

Jadi interval kelas =

1. Baik

: 11-15

2. Cukup baik : 6-10
3. Tidak baik : 0-5
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