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BAB III  

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep/Alur Penelitian 

 

 

 

 

       

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Kerangka Konsep 

Sanitasi tempat-tempat umum (public health sanitation) adalah suatu usaha 

pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha-usaha 

kebersihan atau kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat 
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umum. Pada umumnya pasar tradisional termasuk ke dalam tempat-tempat umum. 

Dalam penelitian ini penulis meninjau keadaan sarana sanitasi pasar meliputi air 

bersih, toilet, tempat cuci tangan, saluran limbah, pengendalian binatang penular 

penyakit/vektor dan pengelolaan sampah yang mengacu pada Kepmenkes RI 

Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat 

dengan kategori kurang, cukup, dan baik. Selain itu penulis juga melakukan 

pengukuran tingkat kepadatan lalat pada los makan, los buah, los sayur, los daging, 

dan tempat sampah dengan kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Adapun variabel yang diteliti yaitu sarana sanitasi meliputi air bersih, toilet, 

tempat cuci tangan, saluran limbah, pengendalian binatang penular penyakit/vektor 

dan pengelolaan sampah, serta tingkat kepadatan lalat. 

2. Definisi Operasional 

Adapun Definisi Oprasional pada penelitian ini seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 2 3 4 5 

1. Keadaan 

Sarana 

Sanitasi 

Pasar 

Keadaan Sarana 

sanitasi meliputi air 

bersih, toilet, tempat 

cuci tangan, saluran 

limbah, pengendalian 

binatang penular 

Observasi Ordinal skor 

0 – 7,3: Kurang 

7,4 –14,7 :Cukup 

14,8 – 22: Baik 
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penyakit/vektor dan 

pengelolaan sampah 

2. Tingkat 

kepadatan 

lalat 

Merupakan 

banyaknya lalat yang 

hinggap pada fly 

grill di los makanan, 

los buah, los sayur, 

los daging, dan 

tempat sampah 

Menggunakan 

fly grill dan 

mengisi 

formulir 

penilaian 

Ordinal skor 

0 - 2 rendah 

3 - 5 sedang 

6 - 20 tinggi 

> 21 sangat tinggi 

  


