
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

Dalam sistem alur kerja ini adalah sampai mendapatkan hasil dari analisis kelayakan 

kantin MIPA UII. Dimana melakukan pencarian dua standar nasional dan internasional, lalu 

dijadikan satu menjadi sebuah karakteristik baru untuk analisis kantin tersebut 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka Acuan Kerja 

 



 

3.2  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan tentang penerapan higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan dan 

penyediaan tempat yang layak ada di kantin kampus MIPA Universitas Islam Indonesia. 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu dengan mengambil 

data mengenai perilaku higiene dan sanitasi makanan oleh penjamah makanan dengan 

wawancara secara langsung. Sampel wawancara dilakukan disetiap penjamah makanan di kantin 

yang diuji. Wawancara dilakukan kepada salah satu penjamah makan (pemilik kantin) pada 

setiap kantin yang diuji. Selain itu dilakukan juga pengambilan data kepada konsumen kantin 

menggunakan lembar google form. Jumlah sampel yang digunakan untuk responden konsumen 

sebanyak 20 (dua puluh) responden. Pertimbangan jumlah responden yang digunakan mengacu 

pada penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat(ukuran sampai 

kecil antara 10-20)  sehingga terfokus pada pertanyaan kuesioner untuk menjawab maksud 

tujuan pada penelitian ini (Roscue, 1975). 

Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung dan membagikan kuesioner kepada 

jasa penyedia makanan, konsumen dan pihak yang terkait dalam izin pengelolaan kantin 

Fakultas MIPA UII. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, 

secara sistematis, faktual dan ukuran mengenai fakta-fakta dengan fenomena yang sedang 

diteliti. 

 

3.3 Proses Pembuatan Acuan baru 

Metode penelitian yang digunakan dalam survei mengenai penerapan Higiene dan 

Sanitasi di Kantin Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia ini adalah metode perpaduan 

data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, berupa observasi langsung ke lokasi menggunakan lembar observasi dan melakukan 

wawancara langsung kepada penjamah makanan (pemilik kantin) serta data hasil pemberian 

kuesioner kepada konsumen kantin. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai data pembantu 

dalam analisis yang dapat berupa jurnal maupun buku. 



 

Penelitian ini diarahkan pada penerapan Higiene dan sanitasi kantin.  Penulis melakukan 

observasi lapangan sehingga metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode 

penelitian secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan karena hasil penelitian dan survei 

ini baik berupa pengamatan maupun observasi, tidak memiliki pola perhitungan atau dengan 

kata lain tidak dalam bentuk angka. Pada metode analisa data kualitatif tidak diperlukan 

perhitungan data.  

 

3.3.1 Peraturan 

Dalam membuat acuan baru ini menggunakan dua aturan nasional dan internasional 

yaitu: Kemenkes RI 1098/MENKES/VII/2003 tentang higienitas dan sanitasi rumah makan, 

Kepmenkes no 715 tentang higienitas dan sanitasi jasa boga dan Food Codex dari WHO. 

Menggunakan peraturan Kemenkes 1098 tersebut dikarenakan data penilaian di setiap objek 

telah detail untuk indikatornya, serta menggunakan Kepmenkes no 715 untuk penilaiannya 

karena lebih objektif, dan menggunakan peraturan yang di keluarkan WHO yaitu food Codex 

dikarenakan sebagai perbandingan dengan kemenkes atau sebagai penambah refrensi untuk 

acuan barunya, Walaupun Food Codex di peruntukan hanya region Amerika akan tetapi banyak 

yang menggunakan sebagai acuan kantin, rumah makan, di banyak negara. 

3.3.2 Proses Pembuatan Peraturan Kriteria kantin 

Dalam proses klasifikasi dua peraturan yaitu peraturan FOOD CODEX 2013 yang di 

keluarkan oleh WHO dan peraturan Kepmenkes No 1098 thn 2003, yang dimana dua peraturan 

ini diseleksi setiap objeknya dan dipilih yang berbeda, sedangkan yang sama tidak di masukan. 

Serta ada beberapa komponen yang masuk ke objek lainnya yang lebih masuk dalam kriterianya, 

peraturan tersebuat akan tercantum pada lampiran 1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1. Contoh pengabungan dua acuan 

 

  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Penentuan metode pengumpulan data yang tepat menentukan kebenaran ilmiah suatu 

penelitian. Selain itu penentuan metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti akan membantu memperlancar tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

3.4.1 Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke kantin dengan mengamati objek pengamatan atau 

variabel yang telah disusun pada lampiran 1 untuk mendapatkan hasil dari informasi yang lebih 

akurat dan jelas, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

3.4.2 Kuisioner 

Metode ini ialah alat untuk mengumpulkan data dari berbagai pertanyaan tertulis yang 

daftar pertanyaan cukup terperinci dan lengkap dengan nama kuisioner serta dapat dilihat pada 

lampiran 3. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Datayang 

dikumpulkan melalui kuisioner dapat sebagai penunjang dalam membahas permasalahan. 

 

 

KETERANGAN
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ACUAN BARU
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dan tidak



 

3.4.3 Studi Literatur 

Meneliti objek penelitian yang digunakan sebagai data melalui teori yang sudah teruji 

kebenarannya. Data ini diperoleh melalui dokumen, buku – buku atau tulisan ilmiah yang ada 

kaitannya dengan tema penelitian ini seperti peraturan jasa boga, restoran, dan peraturan 

pemerintah lainnya. 

 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data pada penilitian ini menggunakan peraturan Kepmenkes no 751 tahun 2003 sebagai 

penilaian objeknya, serta menggunakan peraturan Kemenkes no 1098 tahun 2003 sebagai 

penggolongan atau klasifiokasi kelas kantin tersebut yang dibagi menjadi 4 golongan, dan menggunakan 

teori Hendrik Blum yang dimana sebagai penentuan bobot setiap objek/indikiatornya.  

Dalam Penelitian ini menggunakan hasil penggabungan dua peraturan dari Kepmenkes no.1098 

Thn 2003 tentang Higienitas dan sanitasi rumah makan dan WHO tahun 2013 yaitu FOOD CODEX dan 

menjadi satu kriteria baru yaitu peraturan standar untuk pengujian kelayakan di kantin FMIPA UII hasil 

dari penelitian ini dapat dilihat di Lampiran 3. 

 

3.6 Data Penelitian 

Dalam data ini sebanyak 39 objek yang perlu di teliti di lokasi Kantin MIPA UII. Data ini di 

dapatkan dari proses penggabungan 2 peraturan dari Kepmenkes Indonesia dan peraturan yang 

dikeluarkan PBB WHO dapat dilihat pada tabel 3.3. Dengan memiliki sistem pembobotan dan penilaian 

tersendiri. Pembobotan disini diambil dari prinsip teori Hendrik Blum yang dimana terbagi faktor-faktor 

yang mempengaruhi higiene dan sanitasi tersebut adalah: 

 Perilaku Masyarakat 

 Lingkungan  

 Pelayanan Kesehatan 

 Genetika 

Akan tetapi untuk faktor genetika dan pelayanan kesehatan tidak digunakan dalam penelitian ini 

dikarenakan genetika dan pelayanan kesehehatan tidak memiliki andil dalam penelitian ini. Untuk 



 

pelayanan kesehatan tidak ada andil di kaenakan dalam higienitas dan sanitasi dalam acuan yang 

digunakan tidak ada indikator atau objek yang menjurus ke pelayanan kesehatan begitu juga dengan 

genetika yang sama sekali tidak ada di acuan penelitian ini , dalam penelitian ini hanya mengambil dua 

faktor diatas dikarenakan memiliki andil dalam penelitian ini untuk pembobotan dan dalam hal ini 

keterangan L dan P adalah Lingkungan (L) dan Perilaku (P).  

1) Faktor Lingkungan memiliki pengaruh dan peranan sebesar 45%. Lingkungan sangat 

bervariasi, umumnya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang berhubungan dengan aspek 

fisik dan sosial. Lingkungan yang berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, 

tanah, ilkim, perumahan dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial merupakan hasil interaksi 

antar manusia seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 

2) Faktor Perilaku merupakan faktor kedua yang memiliki pengaruh sebesar 35%. 

Faktor perilaku mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya 

lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku 

manusia itu sendiri.  

3) Faktor Pelayanan Kesehatan merupakan faktor ketiga yang memiliki pengaruh 

sebesar 15%. Faktor pelayanan kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena 

keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, 

pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok masyarakat yang 

memerlukan pelayanan kesehatan.  

4) Faktor Keturunan (genetik) merupakan faktor terakhir yang memiliki pengaruh 

sebesar 5%. Faktor keturunan telah ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya 

dari golongan penyakit keturunan seperti diabetes melitus dan asma bronkial. Kriteria Penentuan 

pembobotan bedasarkan teori Hendrik Blum dapat dilihat pada table berikut ini: dalam hal 

pelayanan kesehatan dan keturunan diabaikan, maka penjelasan sebagai berikut:  

Tabel 4.2. Proses penentuan bobot 

 

Objek Nilai Objek Nilai

Lingkungan 45% Konstruksi 20%

Perilaku 35% Fasilitas Sanitasi 25%

Pelayanan Kesehatan 15% Letak 15%

Keturunan 5% Sarana Penunjang 35%

Lain-lain 5%

Total 100% Total 100%

Teori Blum Mengacu Pada teori Blum



 

1. Bobot komponen rumah 

(25/80 x 100%) = 31 

2. Bobot Sarana sanitasi 

(20/80 x 100%) = 25 

3. Bobot perilaku 

(35/80 x 100%) = 44 

Kriteria hasil akhir penilaian   

3.7 Kriteria Penilaian Objek 

Dalam Kreteria penilaian objek pada peraturan standar kantin ini memiliki 5 penilaian 

yang dimana masing-masing menentukan karakteristik setiap objek pengamatannya, penilaian 

objek ini bedasarkan Kepmenkes no 715 tahun 2003 tentang Persyaratan Higienitas dan sanitasi 

jasaboga dikarenakan dalam penilain di jasa boga telah memiliki penilaian yang objektif dan 

kreterianya hampir sesuai dengan peraturan Kepmenkes No.1098 yang tidak memiliki system 

penilaian yang jelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.3. Penilaian objek 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Perilaku

1 Sangat buruk

 Kondisi dimana kantin 

dalam keadan rusak namun 

masih di gunakan

Kondisi dimana pekerja tidak 

memahami kebersihan diri

2 buruk

Kondisi dimana kantin 

memiliki cacat akan tetapi 

masih tetap di gunakan

Kondisi dimana pekerja 

sedikit memahami memahami 

kebersihan diri namun tidak 

dilakukan

3 cukup

Kondisi dimana kantin 

memiliki sedikit cacat dan 

bangunan dan peralatan 

tersebut masih dapat di 

gunakan dengan jangka 

waktu sebentar

Kondisi dimana personal 

sedikit memahami kebersihan 

diri dan sedikit 

menerapkannya 

4 baik

Kondisi dimana kantin 

dalam kondisi baik dan 

layak digunakan 

Personal  memahami 

kebersihan diri serta sedikit 

menerapkannya

5 baik sekali

Kondisi semua bagian 

kantin sangat baik dan 

dapat digunakan dalam 

jangka waktu lama

Kondisi dimana personal 

memahami dan menerapkan 

kebersihan diri

Nilai Kategori
Keterangan



 

3.8 Penentuan  Kualitas Kelayakan 

Dalam hasil akhir penilaian atau tingkatan yang diperoleh suatu kantin dibagi menjadi 4 

golongan,golongan ini didapatkan dari total bobot dikalikan penilaian. Penggolongan ini 

mengacu dengan peraturan Kepmenkes No.1098 tahun 2003, perhitungan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

(                           = total hasil kantin) 

Untuk nilai cukup atau nilai tengah 301-400 di dapatkan dari : 

        (     )           

 

Tabel 3.4. Penggolongan hasil kantin 

GOLONGAN PENILAIAN KETERANGAN 

A 401-500 

Kriteria kantin dari segi 

sanitasi pelayanan dan 

makanan itu sendiri telah 

sangat memuaskan  

B 301-400 

Kreteria kantin dari segi 

komponen yang di nilai itu 

sendiri telah sempurna tapi 

ada beberapa objek yang 

masih perlu di perhatikan 

C 201-300 

Dalam hal ini Kantin cukup 

berbenah diri dengan 

memperbaiki beberapa 

item objek nya  

D 100-200 

Kreteria ini sangat lah 

buruk bagi kantin yang di 

mana kantin harus segera 

membenah diri dari segala 

aspek 

 


