
 

 
 

Lampiran 1 

Surat Ijin Penelitian 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

KEADAAN SANITASI DI PASAR 

 

NAMA PASAR    : Pasar Rakyat Bebandem 

ALAMAT PASAR    : Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem,  

       Kabupaten Karangasem 

NAMA PENGELOLA PASAR  : I Kadek Jati Arca 

( PENANGGUNG JAWAB PASAR ) 

JUMLAH KIOS/LOS   :  100 unit / 215 unit 

 

I. Kontruksi Bangunan 

  

No Item Pengamatan Ya 

(1) 

Tidak 

(0) 

1.  Atap  

a. Atap kuat 

√  

b.  Atap tidak bocor   √  

c. Atap tidak menjadi tempat perindukan vektor    √  

d. Kemiringan cukup  dan tidak memungkinkan terjadinya 

genangan air pada atap dan langit – langit 

√  

e. Atap yang mempunyai ketinggian 10 m atau lebih harus 

dilengkapi dengan penangkal petir  

√  

   2 Dinding  

a. Permukaan dinding bersih  

√  

b. Dinding tidak lembab  √  

c. Dinding berwarna terang  √  

d. Dinding terbuat dari bahan yang kuat √  

e. Dinding kedap air  √  



 

 
 

f. Pertemuan lantai dengan dinding, serta pertemuan dua dinding 

lainnya harus berbentuk lengkung  

√  

  3. Lantai  

a. Lantai  Kedap Air 

√  

 b. Lantai Rata  √  

 c. Lantai Tidak Licin √  

 d. Lantai Tidak Retak √  

 e. Lantai Mudah dibersihkan  √       

 f. Lantai yang selalu kena air misalnya kamar mandi, tempat 

cuci dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan kearah 

saluran pembungan air 

√       

4. Tempat  Penjualan Bahan Pangan   

 a. Los tempat penjualan makanan dan bahan pangan tersedia 

tempat cuci tangan dengan air mengalir yg dilengkapi dg 

sabun  

√  

 b. Meja/tempat penjualan makanan dan bahan makanan memiliki 

ketinggian minimal 60 cm dari lantai 

√  

 c. Tempat penjualan makanan dan bahan pangan tidak terbuat 

dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu 

√  

 d. Alas (pemotong) untuk makanan dan bahan pangan tidak 

terbuat dari kayu 

√  

 e. Pernah dilakukan pengambilan contoh makanan untuk 

pemeriksaan lab oleh petugas  

√  

 f. Penyajian dagangan dikelompokan sesuai jenisnya √  

 g. Untuk pedagang makanan siap saji pernah dilakukan usap 

dubur oleh petugas kesehatan  

 

√  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Sarana Sanitasi Pasar 

No Item pengamatan Ya 

(1) 

Tidak 

(0) 

  1. Air Bersih  

a. Tersedianya air bersih  dengan  jumlah yang cukup dan 

mengalir dengan lancer 

√  

b. Kran air terletak di tempat yang strategis dan mudah di 

jangkau 

√        

c. Air yang digunakan harus bersih, tidak berwarna, tidak 

berbau dan tidak berasa 

√  

2.  Kamar Mandi / Toilet  

a. Tersedia toilet laki – laki dan perempuan  dengan jumlah 

cukup 

√  

 

 b. Tersedia bak dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan 

Bebas jentik nyamuk 

√  

 c. Toilet dengan leher angsa  √  

 d. Tersedia tempat cuci tangan dan  sabun   √ 

 e. Tersedia tempat sampah yang tertutup √  

 f. Tersedia septic tank dengan lubang peresapan yang 

memenuhi syarat kesehatan 

√  

 g. Letak toilet minimal 10 meter dari tempat penjual makanan 

dan bahan pangan  

√  

 h.  Ventilasi minimal 20% dari luas lantai √  

 i. Lantai kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dengan 

kemiringan cukup  

√  

3. Tempat Cuci Tangan   

 a. Tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir dengan 

jumlah yang cukup  

√  

b.  Dilengkapi sabun, dijaga kebersihannya dan terletak dilokasi  

yg mudah dijangkau  

 

√  

4. Saluran Limbah   

 a. Seluruh saluran limbah cair/drainase harus disemen dan 

ditutup dengan kisi-kisi dari logam  

√         

 b. Aliran limbah / drainase lancar    √  

 c. Selokan/saluran air di los basah (ikan, daging, unggas 

potong, sayur mayur, tempat pemarutan kelapa) tdk ada 

genangan air  

       √ 

5. Pengendalian Binatang Penular Penyakit/vector   

 a. Dilakukan penyemprotan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus 

dilakukan secara berkala minimal 2 kali setahun  

√  



 

 
 

Sumber : Buku Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat berdasarkan Kepmenkes 

RI No. 519 /MENKES/SK/VI/2008   

 b. Tidak ada  lalat di tempat penjualan makanan matang 

(siap saji)    

 √ 

 c. Tidak ada binatang peliharaan (kucing/anjing) 

berkeliaran didalam pasar    

√  

6.  Penggelolaan Sampah                   

 a. Setiap kios/los/lorong terseia tempat sampah basah dan   

kering 

√  

 b. Tersedia tempat sampah yang terbuat dari bahan kedap 

air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah 

dibersihkan 

 √ 

 c. Tersedia alat angkut sampah yg kuat, mudah dibersihkan 

dan mudah dipindahkan 

√  

 d. Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS), 

kedap air, kuat, kedap air atau kontainer, mudah 

dibersihkan dan mudah dijangkau petugas pengangkut 

sampah 

 √ 

 e. TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang (vektor) 

penular penyakit 

 √ 

 f. Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan 

berjarak minimal 10 m dari bangunan pasar 

√  

 g. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam   √  



 

 
 

Lampiran 3 

 

                                      Lembar Pengukuran Tingkat Kepadatan Lalat  

No Titik 

Pengambilan 

Pengamatan Jumlah Lalat Tiap 

30 Detik Rata-rata 

5 Nilai 

Tertinggi 

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Los Buah  0 2 2 3 1 1 2 3 2 0 2,4 Rendah 

2 Los Makanan 0 0 0 1 1 5 5 7 4 7 5,6 Sedang 

3 Los Daging 2 0 1 1 0 5 0 6 4 3 3,8 Sedang 

4 Los Sayur 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1,2 Rendah 

5 TPS 0 4 2 5 1 0 1 3 2 1 3,2 Sedang 

Jumlah 3,24 

 

Rumus :  

                𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑙𝑎𝑡 =  
Ʃ 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 5 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖

Ʃ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

 

Dokumentasi Penelitian 

Penilaian Keadaan Sanitasi                                Pengamatan Kontruksi Bangunan  

 

Pengukuran Kepadatan Lalat     

TPS 

                      



 

 
 

Lampiran 5 

Denah Lokasi Penelitian  

 


