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  1.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasional diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap penduduk sehingga terwujud derajat kesehatan yang 

optimal. Sehat merupakan dambaan setiap orang, namun masalah kesehatan 

atau penyakit dapat mengancam setiap  orang setiap saat dimanapun dan 

kapanpun. 

 Kondisi sehat merupakan resultante dari interaksi banyak faktor. 

Menurut teori yang banyak dianut oleh ahli-ahli kesehatan, kondisi sehat 

dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu lingkungan, perilaku, kualitas 

pelayanan kesehatan dan hereditas. Berbagai penelitian ilmiah dan konsep 

teori menjelaskan hubungan lingkungan dengan kesehatan. Lingkungan disini 

tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik tetapi meliputi lingkungan sosial, 

ekonomi dan budaya. Lingkungan fisik merupakan kondisi eksternal dari 

setiap individu yang berhubungan dengan kesehatan. Lingkungan fisik 

meliputi iklim, topografi, kondisi geografis, demografi, perumahan, 

ketersediaan air bersih, jamban, SPAL, curah hujan, sampah dan lain-lain.  

 Pasar merupakan salah satu tempat yang cukup rentan terhadap berbagai 

masalah kesehatan. Sebagai tempat umum, pasar menjadi tempat interaksi 

banyak orang. Untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kesehatan, 

maka perlu kiranya menciptakan lingkungan pasar yang sehat. Sesuai dengan 
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Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008, indikator pasar sehat 

terdiri dari enam kriteria, yaitu  lokasi, bangunan, sarana pendukung higiene 

dan sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),  keamanan dan fasilitas 

pendukung lainnya. 

 Permasalahan PHBS merupakan masalah yang harus mendapat perhatian 

karena sudah menjadi masalah nasional. Kegagalan dalam menangani masalah 

PHBS dapat berimbas pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. 

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, masalah PHBS  merupakan 

masalah di Kabupaten Majalengka.  Salah satu tempat yang rentan terhadap 

masalah tersebut adalah pasar. Masalah sampah, dan masalah cuci tangan 

menjadi masalah utama di pasar.   

 Perilaku membuang sampah sembarang dan tidak mencuci tangan 

sebelum beraktivitas menjadi pemandangan yang dapat ditemukan di pasar. 

Membuang sampah sembarangan dan tidak mencuci tangan sebelum 

beraktivitas akan berdampak terhadap kesehatan. Perilaku tersebut dapat 

meningkatkan kejadian penyakit saluran pencernaan seperti kolera, disentri, 

diare, tifus dan lain-lain. Berdasarkan teori Green, perilaku seseorang dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pemungkin, faktor pendorong 

dan faktor penguat. Untuk mengatasi masalah perilaku tersebut, diperlukan 

intervensi program promosi kesehatan yang bersifat konfrehensif dengan 

memperhatikan berbagai faktor diantaranya sarana dan prasarana, sikap, 

pengetahuan dan pemahaman dari setiap individu serta peraturan dan 

pengawasan terhadap perilaku tersebut. Menurut Moenir (1992) sarana dan 

prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang 

berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Adapun 

infrastruktur adalah mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, 

air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Sikap adalah perasaan 

mendukumg atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau memihak 

pada objek, sedangkan pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini 

setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu  (Notoatmodjo 

2007). Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Menurut Soejanto 
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(2005), peraturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang 

telah ditetapkan supaya dituruti yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi. Tery 

(2006), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah 

dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu , 

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai 

dengan apa yang telah dilaksanakan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang analisis infrastruktur dan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat dalam hal ini lebih jauh tentang 

perilaku buang sampah dan cuci tangan di pasar Sindang Kasih Majalengka.  

     

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan Infrastruktur serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

merupakan masalah yang harus mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan 

lingkungan pasar yang sehat. Kegagalan dalam menangani masalah tersebut 

dapat berimbas pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

“ Bagaimana gambaran infrastruktur dan faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada pedagang 

dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka Tahun 2012?” 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

  Untuk menggambarkan infrastruktur pasar dan mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), terkait dengan perilaku cuci tangan dan membuang sampah pada 

pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka 

Tahun 2012. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi gambaran perilaku hidup bersih dan sehat pada 

pedagang dan pengelola pasar, mengidentifikasi kendala berperilaku 

hidup bersih dan sehat, serta faktor potensial pendukung perubahan 

perilaku hidup sehat dan bersih dalam hal mencuci tangan dan 
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membuang sampah di Pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka 

Tahun 2012. 

b. Mengidentifikasi gambaran faktor predisposisi yang berhubungan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat  meliputi pengetahuan dan sikap 

pada pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten 

Majalengka Tahun 2012. 

c. Mengidentifikasi gambaran faktor enabling yang berhubungan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat  meliputi infrastruktur, sarana dan 

prasarana di lingkungan pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka 

Tahun 2012, yang mengacu pada pedoman penyelenggaraan pasar sehat. 

d. Mengidentifikasi gambaran faktor reinforcing yang berhubungan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat  meliputi peraturan dan pengawasan 

pada pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten 

Majalengka Tahun 2012. 

e. Menganalisis hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) pada pedagang dan pengelola pasar 

Sindang Kasih Kabupaten Majalengka Tahun 2012. 

f. Sebagai acuan dasar untuk pengukuran perubahan perbaikan 

infrastruktur, sarana dan prasarana, serta acuan dasar pengukuran 

perubahan perilaku warga pasar. 

 

1.4. Manfaat 

a. Sebagai rekomendasi dalam implementasi program pasar sehat untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

b. Sebagai dasar intervensi program dan dasar pengukuran perubahan 

perilaku masyarakat pasar,   terkait  dengan hal membuang sampah pada 

tempatnya dan cuci tangan dengan air mengalir dan  pakai sabun. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini merupakan baseline survei di pasar Sindang Kasih Kab. 

Majalengka. Faktor-faktor yang diteliti yaitu faktor predosposisi yang meliputi 

pengetahuan, sikap dan pemahaman, faktor enabling yang meliputi sarana dan 

prasarana serta faktor reinforcing yang meliputi peraturan dan pengawasan. 

Faktor-faktor tersebut merupakan variabel independen. Adapun variabel 
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dependennya adalah perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada pedagang dan 

pengelola pasar. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional, mix 

method yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan instrument 

penelitian berupa kuisioner, dan pedoman observasi. Populasinya adalah seluruh 

pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih. Adapun teknik sampling 

penelitiannya adalah pedagang dan pengelola pasar yang dipilih secara random 

dengan menggunakan metode cluster random sampling. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November-Desember 2012. 

  2.   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PASAR SEHAT 

a. Pengertian 

Pasar merupakan tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dan 

pembeli. Sebagai tempat umum, pasar harus berada pada kondisi yang 

sehat supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak  berdampak negatif 

terhadap kesehatan. Pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, 

nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder 

terkait, dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi 

masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

519 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat). Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008, indikator 

pasar sehat terdiri dari enam kriteria, yaitu  lokasi, bangunan, sarana 

pendukung higiene dan sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS),  keamanan dan fasilitas pendukung lainnya.  

b. Jenis –jenis Pasar 

Pasar terdiri dari beberapa jenis antara lain: 

1) Pasar nyata 

2) Pasar abstrak 

3) Pasar tradisional 

4) Pasar modern 

Di Indonesia sendiri, pasar tradisional merupakan jenis pasar yang 

sudah lama dikenal oleh masyarakat. Pasar tradisional biasanya terdiri dari 

kios-kios, los dan gerai-gerai yang terbuka. 
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2.2 PHBS 

a. Pengertian 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan 

perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau 

masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan  kesehatan masyarakat. Dalam 

praktiknya, PHBS merupakan suatu wujud perilaku yang diupayakan 

untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan. Sebagai mahluk sosial 

setiap orang akan berada diberbagai macam tatanan lingkungan. Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat diimplementasikan diberbagai 

tatanan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga (Rumah Tangga), 

tatanan institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan  fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Pasar merupakan bagian dari tatanan tempat umum. Potensi 

Perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat dapat terjadi di pasar. Sebagai 

tempat umum, lingkungan pasar kerap sekali tidak bersih dan tidak sehat. 

Berbagai macam dampak negatif yang timbul dari kondisi tersebut akan 

sangat merugikan berbagai pihak mulai dari pengunjung pasar, pengurus 

pasar dan juga seluruh pedagang yang ada dilingkungan tersebut.  

b. Indikator PHBS 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tergambarkan dari berbagai 

bentuk perilaku yang beragam dari setiap individu. Meskipun demikian 

ada beberapa indikator yang telah ditetapkan. Secara umum PHBS terdiri 

dari 10 indikator (tatanan Rumah Tangga), yaitu: 

1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

2. Memberi bayi ASI eksklusif 

3. Menimbang bayi dan balita setiap bulan 

4. Mencuci tangan dengan air bersih dan memakai sabun 

5. Menggunakan air bersih 

6. Menggunakan jamban sehat 

7. Memberantas jentik di rumah 

8. Makan sayur dan buah setiap hari 
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9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari 

10. Tidak merokok di dalam rumah 

Pada tatanan tempat umum khususnya pasar, indikator PHBS dapat  

terdiri dari: 

1. Menggunakan air bersih 

2. Menggunakan Jamban 

3. Membuang sampah pada tempatnya 

4. Tidak merokok di pasar 

5. Tidak meludah sembarangan 

6. Memberantas jentik nyamuk 

Berdasarkan indikator tersebut, dua indikator PHBS yaitu perilaku 

membuang sampah dan penggunaan air bersih dengan sabun untuk mencuci 

tangan masih cukup sering menjadi masalah. Perilaku membuang sampah 

sembarangan ataupun perilaku cuci tangan tanpa  sabun dan air bersih yang 

mengalir kerap menjadi pemandangan di pasar. Membuang sampah 

sembarangan dan tidak mencuci tangan sebelum beraktivitas akan 

berdampak terhadap kesehatan. Perilaku tersebut dapat meningkatkan 

kejadian penyakit saluran pencernaan seperti kolera, disentri, diare, tifus dan 

lain-lain. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku 

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan perkataan 

lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan spesifik tersebut tidak selalu diketahui secara 

sadar oleh individu yang bersangkutan (Rakhmat, 2009).  

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Perilaku tertutup, yaitu respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/kesadaran, sikap yang 

terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum diamati 

secara jelas oleh orang lain.  
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2. Perilaku terbuka, yaitu respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respons terhadap stimulus tersebut sudah 

jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat 

diamati dan dilihat oleh orang lain (Notoatmodjo, 2003).  

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi 

karena perilaku merupakan resultansi dari berbagai faktor, baik internal 

maupun eksternal (lingkungan). Secara lebih terinci perilaku manusia 

sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti 

pengetahuan keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan 

sebagainya. Namun demikian pada realitasnya sulit dibedakan atau dideteksi 

gejala kejiwaan yang menentukan perilaku seseorang. Apabila ditelusuri lebih 

lanjut, gejala kejiwaan tersebut ditentukan atau dihubungani oleh berbagai 

faktor lain, diantaranya adalah faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik, 

sosio-budaya masyarakat dan sebagainya (Notoatmodjo, 2003).  

Menurut teori Green dan kawan-kawan (1980), menyatakan bahwa 

perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku 

(behaviour causes) dan faktor diluar perilaku (non behaviour causes). 

Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:  

1. Faktor pemudah (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, 

sikap dan sebagainya.  

2. Faktor pemungkin (enabling factors), yang mencakup lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana. 

3. Faktor penguat (reinforcement factors), faktor-faktor ini meliputi 

undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2003) 

 

2.3.1 Faktor pemudah (predisposing factors)  

a. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui pencaindera manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba (Notoatmodjo, 2003). Apabila 

penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang 
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didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka 

perilaku tersebut akan bersifat lama (long lasting) daripada perilaku yang 

tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam 

hal ini pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 

tingkatan (Notoatmodjo, 2003).  

 

1. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat 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.  

2. Memahami (comprehension)  

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasikan 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.  

3. Aplikasi (aplication)  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi 

real(sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang lain.  

4.  Analisis (analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih 

didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama 

lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata 
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kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.  

5. Sintesis (synthesis)  

Sintesis menunjuk 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 formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu 

teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

6. Evalusi (evaluation) 

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. 

  

b. Sikap  

Sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan dengan 

persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap merupakan suatu 

keadaan sikap mental, yang dipelajari dan diorganisasi menurut 

pengalaman, dan yang menyebabkan timbulnya hubungan khusus atas 

reaksi seseorang terhadap orang-orang, objek-objek, dan situasi-situasi 

dengan siapa ia berhubungan (Rakhmat, 2009). Selain itu, sikap juga 

dapat diartikan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek 

tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang 

bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, 

dan sebagainya) (Notoatmodjo, 2005). Menurut Zimbardo dan Ebbesen, 

sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terhubungan) terhadap 

seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen cognitive, 

affective dan behavior (Azwar, 2008). Terdapat tiga komponen sikap, 

sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut:  

1. Afeksi yang merupakan komponen emosional atau perasaan.  
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2. Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan-keyakinan 

evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau 

buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.  

3. Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan 

seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu 

dengan cara tertentu (Azwar, 2008).  

 

 

 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:  

1. Menerima (receiving), menerima diartikan bahwa subjek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan.  

2. Merespon (responding), memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu 

indikasi dari sikap.  

3. Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  

4. Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala 

suatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap 

yang memiliki tingkatan paling tinggi (Notoatmodjo, 2003).  

 

c. Cara Mengukur Variabel  

Pengukuran pengetahuan yang dikemukakan oleh Bloom dan 

Skinner dalam Evin (2009), yaitu dengan cara orang yang bersangkutan 

mengungkapkan kata-kata yang diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban 

baik lisan maupun tulisan. Bukti atau jawaban tersebut merupakan reaksi 

dari suatu rangsangan yang berupa pertanyaan baik lisan maupun tulisan. 

Pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan secara 

umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain:   

1. Pertanyaan subjektif berupa jenis pertanyaan essai    

Hal ini karena penilaian untuk pertanyaan ini melibatkan 

faktor subjektif dari penilaian, sehingga nilainya akan beda dari 
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seorang penilai dibandingkan dengan yang lain dari suatu waktu ke 

waktu yang lain.  

2. Pertanyaan objektif berupa pertanyaan pilihan berganda dan benar 

salah.    

Hal ini karena pertanyaan-pertanyaan itu dapat dinilai secara 

pasti  penilaiannya tanpa melibatkan faktor subjektivitas dari 

penilai.    

Dari kedua pertanyaan tersebut, penilaian objektif khususnya 

dengan  pilihan berganda lebih disukai untuk dijadikan sebagai alat ukur 

pengetahuan karena lebih mudah disesuaikan dengan pengetahuan yang 

akan diukur dan lebih  cepat dinilai. Selain itu, pengukuran pengetahuan 

ini pun dapat dilakukan dalam rangka mengukur variabel perilaku. Oleh 

karena itu, jenis pengukuran ini digunakan juga dalam instrument 

pengukuran perilaku.  

Adapun pengukuran variable sikap menggunakan skala likert. 

Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam 

riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang 

menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu 

menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan 

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih 

salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan 

skala dengan format seperti: 

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Netral 

4. Setuju 

5. Sangat setuju 

Selain pilihan dengan lima skala seperti contoh di atas, kadang 

digunakan juga skala dengan tujuh atau sembilan tingkat. Suatu studi 

empiris menemukan bahwa beberapa karakteristik statistik hasil 

kuesioner dengan berbagai jumlah pilihan tersebut ternyata sangat mirip. 

Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik 

http://id.wikipedia.org/wiki/Skala
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikometrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuesioner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Riset
http://id.wikipedia.org/wiki/Survei
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rensis_Likert&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Responden&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistik
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tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala 

pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang 

memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan "netral" tak 

tersedia. 

 

2.3.2 Faktor pemungkin (enabling factors)  

Infrastruktur yang  baik dilingkungan pasar akan menjadi enabling 

factor bagi seseorang untuk dapat berperilaku. Menurut Moenir (1992), 

sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan 

fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Infrastruktur pasar adalah sarana dan prasarana di  pasar antara 

lain bangunan, kios-kios, perlengkapan transportasi pangan dan bahan 

pangan, perlengkapan kebersihan pasar, perlengkapan pendukung lainnya. 

Adanya sarana dan prasarana  dapat menjadi stimullus bagi seseorang untuk 

berperilaku lebih sehat.  

Sistem infrastruktur adalah kumpulan sub-sistem infrastruktur atau 

kumpulan elemen infrastruktur yang saling berinteraksi untuk tujuan tertentu. 

Termasuk dalam pengertian infrastruktur adalah fasilitas transportasi, 

bangunan institusional dan komersial, bangunan irigasi, drainase dan 

pengendali banjir, fasilitas air bersih dan air kotor, fasilitas penanganan 

limbah padat, pembangkit energi dan distribusinya, fasilitas telekomunikasi, 

fasilitas olah raga dan rekreasi, serta infrastruktur kawasan permukiman. 

Menurut, Hudson, et al. (1997), infrastruktur mencakup tujuh hal, yaitu: 

”transportation, waste and waste water, waste management, energy 

production and distribution, buildings, recreation facilities, communication”. 

Adapun menurut Grigg, infrastruktur terdiri dari enam kategori besar, yaitu :  

1. Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); 

2. Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, 

bandar udara); 

3. Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk 

jalan air); 

4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat); 

5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar; 
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6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas); 

Selain itu, menurut Grigg infrastruktur juga terdiri dari fasilitas fisik, yaitu : 

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, 

treatment, dan fasilitas distribusi; 

2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, 

pembuangan, dan sistem pemakaian kembali; 

3. Fasilitas manajemen limbah padat; 

4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar 

udara. Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas 

kontrol; 

5. Sistem transit publik; 

6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi; 

7. Fasilitas pengolahan gas alam; 

8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi; 

9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air; 

10. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, 

fasilitas pemadam kebakaran; 

11. Fasilitas perumahan; 

12. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion. 

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 

2008 tentang pedoman penyelenggaraan pasar sehat, Infrastruktur  pasar  

adalah  sarana  dan  prasarana  di  pasar  antara  lain  bangunan,  kios-kios,  

perlengkapan  transportasi  pangan  dan  bahan  pangan,  perlengkapan  

kebersihan pasar, perlengkapan pendukung lainnya. 

 

2.3.3 Faktor Penguat (reinforcement factors)  

Regulasi atau peraturan dan pengawasan akan menjadi faktor penguat 

bagi setiap individu untuk berperilaku hidup sehat. Menurut Soejanto (2005), 

peraturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah 

ditetapkan supaya dituruti yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi. Goerge R 

Tery (2006), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang 

telah dilaksanakan, dalam arti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu , 



LEMBAGA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN (STIKKU) 
 

LAPORAN BASELINE SURVEY PHBS DAN INFRASTRUKTUR 
 PASAR SINDANG KASIH – MAJALENGKA JABAR 2012 

PROGRAM PASAR  SEJAHTERA    

15 

 

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai 

dengan apa yang telah dilaksanakan. 

Agar pengawasan dapat berjalan efisien perlu adanya sistem yang 

baik daripada pengawasan tersebut. Sistem yang baik ini menurut William H. 

Newman, memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:  

1. Harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi  

2. Harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan (checking, 

reporting,  corrective action) 

3. Harus luwes.  

4. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam 

mana pengawasan akan dilaksanakan.  

5. Harus ekonomis dalam hubungan dengan biaya.  

6. Harus memperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu 

dimulai. 

Sebelum dilakukan pengawasan harus ada rencana yang jelas, 

pola/tata organisasi yang jelas (jelas tugas-tugas dan kewenangan-

kewenangan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan). Ciri (sifat) 

pengawasan yang baik harus bersifat “fact finding”, artinya pengawas harus 

menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan. 

Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah 

timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-

penyelewengan dari rencana semula.  Pengawasan diarahkan kepada masa 

sekarang. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan 

tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Karena pengawasan hanya sekedar 

alat administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya 

tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menemukan siapa yang salah 

jika ada kekeliruan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak berjalan 

dengan baik. 

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan pada waktu 

kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi 

langsung, observasi di tempat (on the spot observation) dan laporan di 
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tempat (on the spot report) yang berarti juga penyampaian keputusan di 

tempat bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari 

jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini 

dapat berbentuk laporan tertulis dan lisan.  

 

 

 

 

 

  3.   METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

Dari tinjauan kepustakaan diketahui beberapa faktor berhubungan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada kelompok masyarakat. Peneliti mengacu 

pada pendekatan teori perilaku  Green (1980) yang dikutip dalam Notoatmodjo 

(2010). Perilaku adalah hasil antara stimulus (faktor eksternal) dengan respon 

(faktor internal) pada orang yang berperilaku. Menurut Green (dalam 

Notoatmodjo,2005) faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu : 

1. Faktor pemudah (predisposing factors), yaitu faktor-faktor yang 

mempermudah terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan dan 

sikap.  

2. Faktor pemungkin (enabling factors), yaitu faktor-aktor yang 

memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan seseorang, antara 

lain sarana dan prasarana. 

3. Faktor penguat (reinforcing factors), yaitu faktor-faktor yang mendorong 

atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain dukungan 

peraturan/regulasi yang ada serta pengawasannya. 

Dari penelusuran pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyusun 

kerangka konsep seperti di bawah ini: 

Bagan 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 
 

Variabel Independen Variabel Dependen 

1. Faktor Pemudah 

(predisposing factors) 

a. Pengetahuan 

b. Sikap 

2. Faktor-faktor pemungkin 

 (enabling factors) 

a. Infrastruktur (sarana dan 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

(PHBS ) Pedagang 
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3.2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur  Cara Ukur Skala  Hasil Ukur 

Variabel dependen 

1 Perilaku PHBS Sekumpulan perilaku sehat yang 

dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran, yang menjadikan 

seseorang atau kelompok masyarakat 

mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) 

dibidang kesehatan dan berperan aktif 

dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. 

Perilaku hidup bersih sehat dalam 

penelitian ini meliputi perilaku membuang 

sampah (pada tempatnya dan tidak pada 

tempatnya dan mencuci tangan (mau atau 

tidak mencuci tangan). 

Kusioner Wawancara 

dan 

Observasi 

Ordinal PHBS dengan 

kategori: 

1. Ya (total skor < 

Mean)   

2. Tidak (total skor ≥ 

Mean) 

Variabel independen 

2 Pengetahuan Pemahaman para pedagang pasar tentang 

PHBS dalam mmembuang sampah serta 

mencuci tangan. 

Kusioner Wawancara Ordinal 1. Kurang Baik (total 

skor < Mean)   

2. Baik (total skor ≥ 

Mean) 

3 Sikap 

 

 

Kecenderungan bertindak dari responden  

terhadap stimulus atau objek tertentu yang 

sudah melibatkan faktor pendapat dan 

emosi yang bersangkutan mengenai sikap 

terhadap PHBS dan peraturan tentang 

kemanan serta kebersihan diwilayah 

tersebut.   
 

 

 

Kusioner Wawancara  Ordinal  1. Tidak Mendukung  

(total skor < Mean)   

2. Mendukung (total 

skor ≥ Mean) 
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No Variabel Definisi Alat Ukur  Cara Ukur Skala  Hasil Ukur 

5 Sarana-prasarana 

dan Infrastruktur 

Pasar 

Segala jenis peralatan, perlengkapan kerja 

dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan yang berkaitan dengan PHBS. 

Infrastruktur pasar  adalah  sarana  dan  

prasarana  di  pasar  antara  lain  bangunan,  

kios-kios,  perlengkapan  transportasi  

pangan  dan  bahan  pangan,  perlengkapan  

kebersihan pasar, perlengkapan pendukung 

lainnya. 

Kusioner Wawancara 

dan 

Observasi 

Ordinal  1. Tidak Memadai 

(total skor < Mean)   

2. Memadai (total 

skor ≥ Mean) 

 
 

6 Peraturan    Cara (ketentuan, patokan, petunjuk, 

perintah) yang telah ditetapkan supaya 

dituruti yang dilengkapi dengan sanksi-

sanksi.  

Kusioner Wawancara Nominal 1. Ada Peraturan 

2. Tidak Ada 

Peraturan 

7 Pengawasan  Melakukan monitoring dan evaluasi apa 

yang telah dilaksanakan yang berkaitan 

dengan PHBS, dengan menerapkan 

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

kegiatan sesuai dengan apa yang 

diinginkan 

Kusioner Wawancara Nominal 1. Ada Peraturan 

2. Tidak Ada 

Peraturan 
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3.3 Hipotesis 

3.3.1 Adanya hubungan pengetahuan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka Tahun 

2012. 

3.3.2 Adanya hubungan sikap terhadap perilaku hidup bersih sehat dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat pada pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih 

Kabupaten Majalengka Tahun 2012. 

3.3.3 Adanya hubungan sikap terhadap peraturan keamanan dan kebersihan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada pedagang dan pengelola pasar Sindang 

Kasih Kabupaten Majalengka Tahun 2012. 

3.3.4 Adanya hubungan sarana dan prasarana dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Kabupaten 

Majalengka Tahun 2012. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix metode, metode 

kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan cara fenomonologi. 

Adapun kuantitatif dengan cara survei analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Dalam penelitian ini variabel sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada 

objek penelitian diukur atau disebut juga  variabel dependent dan independent akan 

dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan secara langsung (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002: 26-27). 

 

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di pasar Sindang Kasih Kabupaten Majalengka Jawa 

Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2012. 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pengelola pasar 

Sindang Kasih Kabupaten Majalengka. Data populasi tersebut diperoleh dari 
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Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar Sindangkasih Kabupaten 

Majalengka.  

3.6.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah pengelola dan pedagang pasar 

Sindang Kasih Kabupaten Majalengka yang terdiri dari beberapa komponen, 

yaitu : 

a. Pedagang pasar 

1) Pedagang dengan tempat jualan berupa ruko  

2) Pedagang dengan tempat jualan berupa kios 

3) Pedagang dengan tempat jualan berupa los 

4) Pedagang dengan tempat jualan berupa auning 

5) Pedagang yang tidak mempunyai los/kios (Emprakan) 

b. Pengelola pasar yang berinteraksi langsung dan tidak langsung dengan 

komunitas dan lingkungan pasar Sindangkasih Kabupaten Majalengka 

Besar sampel dalam penelitian ini adalah minimum 10% dari jumlah 

seluruh pedagang dipasar yang bersangkutan, dengan keterwakilaan 10% dari 

masing-masing kategori pedagang sebagaimana dijelaskan sebelumnya sesuai 

dengan data dari UPTD Pasar.  

3.6.3 Teknik Pemilihan Sampel 

Dalam penelitian ini digunakan teknik cluster random sampling. Metode 

cluster random sampling  yaitu teknik pengambilan sampel secara kelompok atau 

gugusan. Pada teknik ini sampelnya terdiri dari kelompok atau gugusan seperti 

kelompok pedagang pasar. Adapun teknik pengambilan sampel yang bersifat 

cluster random sampling dilakukan dengan mendaftar banyaknya kelompok atau 

gugusan yang ada dalam populasi, kemudian mengambil sampel berdasarkan 

gugus-gugus pedagang pasar tersebut. Setelah terpilih kelompok pedagang pasar, 

maka akan dipilih responden secara random berdasarkan kerangka sampelnya. 

Dalam penelitian ini responden harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Adapun kriteria sampel sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang dan pengelola pasar Sindang 

Kasih Kabupaten Majalengka. 

2. Bersedia menjadi responden. 

 



LEMBAGA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN (STIKKU) 
 

LAPORAN BASELINE SURVEY PHBS DAN INFRASTRUKTUR 
 PASAR SINDANG KASIH – MAJALENGKA JABAR 2012 

PROGRAM PASAR  SEJAHTERA    

22 

 

3.7 Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 

a. Perilaku PHBS 

b. Pengetahuan 

c. Sikap 

d. Infrastruktur (sarana dan prasarana) 

e. Peraturan 

f. Pengawasan 

Pengukuran variable sikap pada penelitian ini menggunakan skala likert 

yaitu yang digunakan untuk mengukur sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2005: 86). Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian maka penulis 

memberikan lima alternatif jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 

1 sampai 5 dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Instrumen skala Likert 

 

 

 

3.8 Metode Pengambilan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara 

mewawancarai responden dengan kusioner terstruktur. Selain itu juga akan dilakukan 

observasi/pengamatan langsung di lapangan atas keseharian perilaku komunitas 

pasar terkait perilaku sasaran dan kebersihan umumnya.   

 

3.9 Alat Penelitian (Instrumen) 

Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah kusioner dan lembar 

observasi/pengamatan. Jenis kusioner yang digunakan adalah pedoman wawancara 

terstruktur yang terdiri dari pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup dan pertanyaan 

campuran. Adapun dalam melihat ketepatan alat penelitian diperlukan uji kusioner 

sebagai alat ukur.  
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Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur (Notoatmodjo, 2005). Uji validitas digunakan untuk 

mengukur relevan tidaknya pengukuran pengamatan yang dilakukan pada penelitian. 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran itu tetap konsisten bila dilakuan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan telah reliabel. 

 

3.10 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan teknik non-statistik dan teknik statistik. 

Teknik non-statistik yaitu melakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dapat 

dilakukan dengan cara induktif, yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan 

hasil-hasil observasi. Adapun teknik statistik adalah pengolahan data menggunakan 

statistik untuk pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif yang 

dilakukan memiliki beberapa tahapan, yaitu:  

1. Coding 

Coding yaitu proses pemberian kode pada jawaban kuisioner untuk 

memudahkan data ketika dimasukkan ke dalam komputer (komputerisasi). Data 

yang dicoding adalah hasil wawancara yang ada pada kuisioner.  

2. Editing 

Editing yaitu menyunting data yang akan dimasukkan dan 

mengidentifikasi kembali variabel pertanyaan yang belum di coding serta 

melihat kelengkapan, kejelasan, relevan, dan konsistensi jawaban sebelum di 

entry. 

3. Entry Data 

Setelah melalui tahap coding dan editing maka data tersebut akan di 

entry ke dalam komputer dan diolah dengan menggunakan bantuan program 

computer. 

4. Cleaning 

Cleaning merupakan proses pengecekan kembali data yang sudah di 

entry, apakah ada kesalahan atau tidak, sehingga dengan demikian data tersebut 

telah siap diolah dan dianalisis. 
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3.11 Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Dalam teknik analisis kualitatif digunakan proses berfikir induktif, 

artinya, dalam pengujian hipotesis-hipotesis bertitik tolak dari data yang terkumpul 

kemudian disimpulkan. Adapun teknik analisis kuantitatif adalah analisis yang 

digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka, baik sebagai hasil 

pengukuran maupun hasil dari konvensi. Teknik analisis kuantitaif yang digunakan 

adalah : 

1. Analisis Univariat  

Analisis ini dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Data hasil 

penelitian dideskripsikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi untuk mengevaluasi 

besarnya proporsi masing-masing faktor yang ditemukan pada sampel untuk 

masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat bermanfaat untuk melihat 

gambaran data yang dikumpulkan. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis. Dalam penelitian ini digunakan  uji Chi-Square (X2), nilai tingkat 

kemaknaan adalah 5%. Persamaan Chi-Square (X2) adalah:  

 

  

Keterangan : 

Df = (k-1) (b-1) 

Keterangan : 

X2 = Chi-Square 

O = Nilai yang diamati (Observasi) 

E = Nilai yang diharapkan (Ekspektasi) 

Df = Derajat kebebasan  

K = Jumlah kolom 

B = Jumlah baris 

 

Apabila nilai p <α maka hasilnya bermakna secara statistik atau terdapat 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

 

 

 

 

X2 = ∑  
2 
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  4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Pasar Sindang Kasih 

Pasar Sindang Kasih dibangun pada tahun 1997, pasar ini merupakan salah satu dari 

empat pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Majalengka. Luas wilayah keseluruhan 

pasar Sindang Kasih yaitu 10.000 m
2
, luas bangunan pasarnya sendiri yaitu 8.096 m

2, 

sedangkan luas area parkir yaitu 905 m
2
.
 
Pasar Sindang Kasih dibagi menjadi enam blok, 

yakni Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E1, dan Blok E2. Pada awalnya diberlakukan 

zoning di Pasar Sindang Kasih, namun dengan berjalannya waktu banyak pedagang yang 

menjual kios atau lapak mereka dan kemudian pemilik baru menjual jenis dagangan yang 

berbeda, sehingga untuk saat ini tidak ada lagi zoning di pasar tersebut. Dari data tahun 

2012, diperoleh data potensi pasar dari UPTD Pasar Sindang Kasih bahwa berdasarkan 

jenis tempat dagang pasar Sindang Kasih terbagi menjadi : 

Tabel 4.1 Pasar Berdasarkan Jenis Tempat 

No Potensi/Keterangan Ruko Toko Kios Los Auning Emprakan Jumlah 

1. Aktif 36  483 33 88 81 721 

2. Tidak Aktif 1  100 47 60 27 232 

3. Berubah Fungsi 0  0 0 0 0 0 

 Jumlah 37 0 583 80 148 105 953 

 

Namun, jika berdasarkan nama pemilik tempat hanya berjumlah 311. Hal ini 

dikarenakan rata-rata satu orang memiliki lebih dari satu tenpat berdagang. Komoditas 

yang diperjual-belikan adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti kelontong, sayur 

mayur, hasil bumi, daging, ikan segar dan lain-lain. Adapun sarana dan prasarana pasar 

Sindangkasih secara umum adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Sarana-Prasarana Pasar Sindang Kasih 

No Lokasi Jumlah Keterangan 

1. WC Umum 2 Unit Dikelola oleh CV Swasta 

2. Mushala/Masjid 3 Unit 1 milik UPTD, 2 milik CV 

3. Kantor UPTD 1 Unit  

4. Terminal 1 Unit Tidak aktif, karena angkutan umum lebih memilih menunggu dan menurunkan 

penumpang di depan pintu masuk pasar 

5. Tempat Sampah 20 Unit Berada di titik strategis. Satu unit tempat sampah digunakan untuk 10 ruko/los 

6. Gerobak Sampah 5 Unit - 
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Tabel 4.3 Luas Komponen Area Pasar Sindang Kasih 

No Area Luas (m
2
) 

1 Luas Keseluruhan 10.000 

2 Luas Pasar 8096 

3 Luas Areal Parkir 905 

4 Sisa 999 

 

Adapun jumlah Petugas UPTD adalah 8 orang, yaitu terdiri dari 1 orang kepala 

UPTD, 6 orang penarik retribusi, dan 1 orang TU, 1 orang yang diupah oleh UPTD untuk 

tenaga kebersihan di dalam pasar, 1 orang satpam yang dikoordinir oleh KOPPAS. Selain 

itu, terdapat  pertemuan rutin stakeholder pasar yang dilakukan satu kali setiap bulan. 

Tujuannya untuk memberi kritik, saran, maupun sharing informasi. 

 

4.2 Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

4.2.1 Karakteristik Responden 

Baseline survey ini dilakukan terhadap 100 orang responden yang terdiri dari 86 

orang pedagang dan 14 orang pengelola pasar, maka dapat diidentifikasikan karakteristik 

dari responden berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jenis dagangan dan 

lama berdagang. 

 

Tabel 4.4 Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur,  

dan Pedidikan Terakhir 

No Karakteristik 
Pengelola Pasar Pedagang Pasar 

n % N % 

1 Jenis Kelamin         

  

Laki-laki 12 85.71 45 52.33 

Perempuan 2 14.29 41 47.67 

Jumlah 14 100 86 100 

2 Umur 

    

  

20-24 0 0 7 8.14 

25-29 1 7.14 6 6.98 

30-34 1 7.14 10 11.63 

35-39 2 14.29 13 15.12 

40-45 3 21.43 19 22.09 

46-49 4 28.57 6 6.98 

50-54 2 14.29 10 11.63 

55-60 0 0 10 11.63 
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>60 1 7.14 5 5.8 

Jumlah 14 100 86 100 

3 Pendidikan 

      SD 2 14.29 37 43.02 

  SMP 3 21.43 24 27.91 

  SMA 7 50.00 16 18.60 

  AKDMI/UNIV 2 14.28 9 10.47 

Jumlah 14 100 86 100 

 

 Berdasarkan hasil baseline survey yang disajikan pada tabel 4.4 menunjukan 

komposisi responden berdasarkan jenis kelamin pada pedagang dan pengelola banyaknya 

adalah laki-laki. Karakteristik ini menggambarkan banyaknya laki-laki yang bekerja. 

Adapun berdasarkan umur terdapat 22.09% kebanyakan pedagang berusia 40-45 tahun dan 

paling sedikit pedagang yang berumur > 60 tahun yaitu 5.8%, sedangkan pengelola pasar 

sebanyak 28.57% berumur 46-49 tahun. Jenjang pendidikan terakhir pada pedagang 

kebanyakan berasal dari Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 43.02% dan paling sedikit 

10.47% berasal dari AKDMI/Universitas. Sedangkan pada pengelola 50% berasal dari 

SMA dan paling sedikit berasal dari AKDMI/Universitas yaitu sebanyak 14.28%. Variabel 

karakteristik jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir merupakan faktor demografi 

yang penting untuk diketahui dalam studi kesehatan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan dibidang perilaku kesehatan.        

Gambar 4.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 menunjukan distribusi pengelola pasar Sindang Kasih berdasarkan 

bidang pekerjaan. Dari 14 orang yang disurvei, 50% pengelola pasar bekerja sebagai 

pengelola kantor di pasar Sindang Kasih, dan paling sedikit sebagai penjaga kebersihan 

yaitu sebanyak 7%. 
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Tabel 4.5 Karekteristik Pedagang Berdasarkan Tempat Berdagang, Lama Waktu 

Berdagang, Jenis Dagangan dan Usaha Di Tempat Lain 

 

No Karakteristik Pedagang N % 

1 Tempat Berdagang    

  

Ruko 10 11 

Kios 30 35 

Los 10 12 

Auning 20 23 

Emprakan 16 19 

Jumlah 86 100 

2 Lama Waktu Berdagang    

  

< 5 Tahun 17 20 

5 - 10 Tahun 14 16 

10 - 15 Tahun 49 57 

> 15 Tahun 6 7 

Jumlah 86 100 

3 Jenis Dagangan  
 

  

Daging/Ikan 6 7 

Sembako 7 8 

Bumbu 4 5 

Sayuran/Buah 21 25 

Klontongan (Plastik) 17 21 

Anyaman 1 1 

Makanan 8 10 

Elektronik 3 4 

Sandang 8 10 

Obat-obatan 2 2 

Perhiasan 3 3 

Sepatu/Sandal 3 3 

Pupuk 1 1 

Jumlah 86 100 

4 Usaha Di Tempat Lain  
 

  

Ya, Memiliki Usaha Lain (mebel, online shop, 

restoran, bertani) 

12 
14 

Tidak Memiliki Usaha Lain 74 86 

Jumlah 86 100 

Jumlah Pedagang 86 100 

 

Berdasarkan survey yang dilakukan pada 86 pedagang, tempat berdagang yang 

paling banyak adalah kios sebanyak 35%, lama waktu berdagang pada mereka kebanyakan 

mencapai 10-15 tahun sebanyak 57%. Adapun sebaran jenis dagangan paling banyak yaitu 
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kelompok yang berdagang sayur/buah sebanyak 25%, dan pedagang yang mempunyai 

usaha ditempat lain lebih sedikit dibandingkan pedagang yang tidak memiliki usaha 

ditempat lain. Adapun karakteristik pedagang berdasarkan kepemilikan usaha lain terdapat 

sekitar 14% yang memiliki usaha ditempat lain. Usaha lain tersebut diantaranya adalah 

mebel, restoran, online shop dan bertani.  

 

4.2.2. Perilaku Membuang Sampah 

4.2.2.1. Perilaku Kebiasaan Membuang Sampah 

Perilaku kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan tidak pada tempatnya 

pada pengelola dan pedagang pasar Sindang Kasih terbagi berdasarkan tempat, yaitu 

berdasarkan rumah, tempat kerja/berdagang, pasar, jalan umum dan rumah ibadah. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Perilaku Membuang Sampah Pada Pada Pengelola dan Pedagang 

Pasar Sindang Kasih Berdasarkan Tempat 

No Tempat 
Perilaku Membuang 

Sampah 

Pengelola 

Jumlah 

 

Pedagang 

Jumlah 

N % N % 

1 Rumah Ya, Pada Tempatnya 12 85.71 85 98.84 

  
Tidak Pada Tempatnya 2 14.29 1 1.16 

2 
Tempat 

Kerja/Berdagang 

Ya, Pada Tempatnya 13 92.86 77 89.53 

  
Tidak Pada Tempatnya 1 7.14 9 10.47 

3 Pasar Ya, Pada Tempatnya 14 100 74 86.05 

  
Tidak Pada Tempatnya 0 0 12 13.95 

4 Jalan Umum Ya, Pada Tempatnya 9 64.29 70 81.40 

  
Tidak Pada Tempatnya 5 35.71 16 18.60 

5 Rumah Ibadah Ya, Pada Tempatnya 14 100 83 96.51 

  

Tidak Pada Tempatnya 0 0 3 3.49 
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Gambar 4.2 

                      

 

Gambar 4.3 
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Kebiasaan perilaku hidup bersih sehat pada pedagang dan pengelola dibedakan 

berdasarkan tempat membuang sampah. Berdasarkan gambar 4.2 pengelola yang 

membuang sampah pada tempatnya kebanyakan dilakukan di pasar dan rumah ibadah yaitu 

sebanyak 100% dan paling sedikit sebanyak 64.29% di jalan umum. Sedangkan perilaku 

membuang sampah tidak pada tempatnya  kebanyakan dilakukan di jalan umum sebanyak 

35.71%, serta paling sedikit dilakukan di pasar dan rumah ibadah yaitu 0%. Adapun pada 

gambar 4.3 perilaku pedagang membuang sampah pada tempatnya lebih banyak dilakukan 

di rumah sebanyak 98.84% dan paling sedikit dilakukan di jalan umum yaitu sebanyak 

81.40%. Perilaku pedagang membuang sampah tidak pada tempatnya banyak dilakukan 

dijalan umum yaitu 18.60% dan paling sedikit dilakukan di rumah yaitu sebanyak 1.16%. 

Perilaku membuang sampah ini merupakan salah satu indikator perilaku hidup bersih dan 

sehat.      

 

4.2.2.2 Frekuensi Perilaku Membuang Sampah 

Frekuensi perilaku membuang sampah pada tempatnya dan tidak pada tempatnya 

pada pengelola dan pedagang pasar Sindang Kasih terbagi berdasarkan tempat, yaitu 

berdasarkan rumah, tempat kerja/berdagang, pasar, jalan umum dan rumah ibadah. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.7 dan 4.8. 

 

 Tabel 4.7 Frekuensi Perilaku Membuang Sampah Pada Pengelola 

Pasar Sindang Kasih 

No Tempat 

Perilaku Membuang 

Sampah 

Jumlah 

Pengelola 

Frekuensi Perilaku Membuang Sampah 

(%) 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah N % 

1 Rumah Ya, Pada Tempatnya 12 85.71 75 8.33 16.67 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 2 14.29 0 50 50 0 

2 
Tempat 

Kerja/Berdagang 

Ya, Pada Tempatnya 
13 92.86 61.54 30.77 7.69 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 1 7.14 0 0 100 0 

3 Pasar Ya, Pada Tempatnya 14 100 64.29 28.57 7.14 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 0 0 0 0 0 0 

4 Jalan Umum Ya, Pada Tempatnya 9 64.29 66.67 22.22 11.11 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 5 35.71 0 20.00 80.00 0 

5 Rumah Ibadah Ya, Pada Tempatnya 14 100 64.29 14.29 21.43 0 

  

Tidak Pada Tempatnya 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 4.8 Frekuensi Perilaku Membuang Sampah Pada Pedagang 

 Pasar Sindang Kasih 

No Tempat 

Perilaku Membuang 

Sampah 

Jumlah 

Pedagang 

Frekuensi Perilaku Membuang Sampah 

(%) 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

Pernah N % 

1 Rumah Ya, Pada Tempatnya 85 98.84 49.41 40 10.59 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 1 1.16 0 0 100 0 

2 
Tempat 

Kerja/Berdagang 

Ya, Pada Tempatnya 
77 89.53 37.66 58.44 3.90 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 9 10.47 33.33 44.44 11.11 11.11 

3 Pasar Ya, Pada Tempatnya 74 86.05 39.19 50 10.81 0 

  
Tidak Pada Tempatnya 12 13.95 16.67 50 25 8.33 

4 Jalan Umum Ya, Pada Tempatnya 70 81.40 31.43 31.43 34.29 2.86 

  
Tidak Pada Tempatnya 16 18.60 6.25 18.75 75 0 

5 Rumah Ibadah Ya, Pada Tempatnya 83 96.51 44.58 33.73 20.48 1.20 

  

Tidak Pada Tempatnya 3 3.49 0 33.33 66.67 0 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 dapat diketahui frekuensi membuang sampah pada 

tempatnya yang dilakukan oleh responden. Pada pengelola, perilaku membuang sampah 

pada tempatnya paling sering dilakukan di pasar dan tempat ibadah  sebanyak 100%, 

dengan frekuensi selalu dilakukan sebesar 64.29%. Sedangkan pada pedagang perilaku 

membuang sampah pada tempatnya paling sering dilakukan di Rumah dengan presentasi 

sebesar 98.84% dengan frekuensi selalu dilakukan sebanyak 49.41%. Perilaku membuang 

sampah tidak pada tempatnya paling sering dilakukan responden di jalan raya, dengan 

frekuensi paling banyak jarang yaitu sebesar 75% pada pedagang dan 80% pada pengelola. 

 

4.2.2.3 Alasan Perilaku Bersih dan Sehat Dalam Membuang Sampah  

 Alasan perilaku pedagang dan pengelola pasar sindang kasih dalam membuang 

sampah dapat dibedakan menurut tempat, yaitu di Rumah, di Tempat jualan, di Pasar, di 

Jalan Umum, dan di Rumah Ibadah. Hasil baseline survei menunjukkan bahwa pengelola 

membuang sampah pada tempatnya paling sering dilakukan di rumah ibadah dan di pasar 

yaitu sebanyak 100% Perilaku tersebut dilakukan dengan alasan karena kebiasan, dengan 

jawaban sebanyak 42.86%. Sedangkan perilaku pedagang dalam membuang sampah pada 

tempatnya yang paling sering dilakukan di rumah, yaitu sebesar 98.84% dengan alasan 

paling banyak menjawab untuk hidup sehat sebesar 57.65%. Perilaku membuang sampah 
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tidak pada tempatnya paling banyak dilakukan responden di Jalan Umum, dengan alasan 

kebiasaan 40% dan tidak ada tempat sampah sebanyak 87.50%. 

1) Rumah 

Gambar 4.4 

 

 

Gambar 4.5 

 

Berdasarkan gambar 4.4 dan 4.5 alasan perilaku membuang sampah pada atau 

tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih di 

Rumah terbagi menjadi beberapa alasan. Pada pengelola alasan membuang sampah pada 
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tempatnya paling banyak pada kelompok yang beralasan karena sudah menjadi kebiasaan. 

Adapun, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak karena tidak ada 

tempat sampah yang tersedia dan ada tempat sampah tetapi jauh letaknya. 

Adapun pada pedagang alasan perilaku membuang sampah pada tempatnya paling 

banyak karena alasan perilaku tersebut merupakan suatu pola hidup sehat. Sedangkan, 

alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak dikarenakan alasan hal 

tersebut merupakan kegiatan yang merepotkan.  

2) Tempat Kerja/Berdagang 

Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.7 
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Berdasarkan gambar 4.6 dan 4.7 alasan perilaku membuang sampah pada atau 

tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih di 

tempat kerja atau tempat berdagang terbagi menjadi beberapa alasan. Pada pengelola 

alasan membuang sampah pada tempatnya di tempat kerja paling banyak pada kelompok 

yang beralasan karena hal ini merupakan kebiasaan. Adapun, alasan membuang sampah 

tidak pada tempatnya paling banyak juga karena merupakan kebiasaan dan ada tempat 

sampah tetapi jauh letaknya. 

Adapun pada pedagang alasan perilaku membuang sampah pada tempatnya di 

tempat berdagang paling banyak karena alasan perilaku tersebut merupakan suatu pola 

hidup sehat. Sedangkan, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak 

dikarenakan alasan tidak ada tempat sampah.  

3) Pasar 

Gambar 4.8 
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Gambar 4.9 

 

 

Berdasarkan gambar 4.8 dan 4.9 alasan perilaku membuang sampah pada atau 

tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih di 

pasar terbagi menjadi beberapa alasan. Pada pengelola alasan membuang sampah pada 

tempatnya di pasar paling banyak pada kelompok yang beralasan karena hal ini merupakan 

kebiasaan. Adapun, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya pada pengelola tidak 

ada, karena semuanya menyatakan membuang sampah pada tempatnya. 

Adapun pada pedagang alasan perilaku membuang sampah pada tempatnya di 

pasar  paling banyak karena alasan perilaku tersebut merupakan suatu pola hidup sehat. 

Sedangkan, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak dikarenakan 

alasan tidak ada tempat sampah.  

4) Jalan Umum 

Gambar 4.10 
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Gambar 4.11 

 

 

Berdasarkan gambar 4.10 dan 4.11 alasan perilaku membuang sampah pada atau 

tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih di 

jalan umum terbagi menjadi beberapa alasan. Pada pengelola alasan membuang sampah 

pada tempatnya di jalan umum paling banyak pada kelompok yang beralasan karena hal ini 

merupakan kebiasaan. Adapun, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya pada 

pengelola kebanyakan karena alasan ada tempat sampah tetapi jauh dan perilaku tersebut 

sudah menjadi kebiasaan. 

Adapun pada pedagang alasan perilaku membuang sampah pada tempatnya di 

jalan umum paling banyak karena alasan perilaku tersebut merupakan suatu pola hidup 

sehat. Sedangkan, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak 

dikarenakan alasan tidak ada tempat sampah. 

5) Rumah Ibadah 

Gambar 4.12 
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Gambar 4.13 

                           

 

Berdasarkan gambar 4.12 dan 4.13 alasan perilaku membuang sampah pada atau 

tidak pada tempatnya yang dilakukan oleh pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih di 

rumah ibadah terbagi menjadi beberapa alasan. Pada pengelola alasan membuang sampah 

pada tempatnya di rumah ibadah paling banyak pada kelompok yang beralasan karena hal 

ini merupakan kebiasaan. Adapun, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya pada 

pengelola tidak ada karena semua pengelola menyatakan membuang sampah pada 

tempatnya di rumah ibadah. 

Adapun pada pedagang alasan perilaku membuang sampah pada tempatnya di 

rumah ibadah paling banyak karena alasan perilaku tersebut merupakan suatu pola hidup 

sehat. Sedangkan, alasan membuang sampah tidak pada tempatnya paling banyak 

dikarenakan alasan tidak ada tempat sampah. 

Apabila dilihat dari data hasil wawancara, perilaku membuang sampah pada 

tempatnya menunjukkan hasil yang cukup baik, rata-rata diatas 50% membuang sampah 

pada tempatnya. Namun, hal ini tidak sebanding dengan hasil observasi tentang perilaku 

membuang sampah. Berdasarkan hasil observasi tersebut menunjukan masih banyaknya 

sampah yang berserakan disekitar tempat berdagang (gambar dapat dilihat pada sub-bab 

hasil dokumentasi). Perbedaan hasil survei secara wawancara dan observasi dapat 

diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya bias penilaian diri seseorang 

pada saat wawancara. Bias penilaian diri adalah jika seseorang ingin mempertahankan 
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penilaian diri dan ingin tampil kompeten agar penilaian orang lain terhadap dirinya positif 

(Niver, 2007).  Oleh karena itu, dalam menilai perilaku seseorang sebaiknya menggunakan 

metode observasi.  Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua metode wawancara terstruktur 

dan observasi secara langsung. Penggunaan dua metode ini merupakan upaya agar adanya 

triangulasi data. Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data 

yang dilakukan kepada sumber data (Satori .D.J., Komariah.A, 2009). Hasil daripada 

triangulasi data ini dapat menjadi bukti otentik penelitian, hasilnya dapat menjadi baseline 

data untuk melakukan upaya intervensi dan perumusan kebijakan selanjutnya.   

 

4.2.2.4 Kebiasaan Perilaku Bersih dan Sehat Menangani Sampah Di Tempat Kerja 

/Jualan 

Tabel 4.9 Kebiasaan Perilaku Bersih dan Sehat Menangani Sampah  

Di Tempat Kerja /Jualan 

No Kebiasaan 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Dibiarkan Menunggu Petugas 3 21.43 46 53.49 

2 Dikumpulkan Pada Wadah 6 42.86 38 44.19 

3 Dipinggirkan 3 21.43 2 2.33 

4 Dibawa Pulang 2 14.29 0 0 

Total 14 100 86 100 

 

Gambar 4.14 
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Perilaku kebiasaan pengelola pasar dalam menangani sampah di tempat kerja 

lebih banyak pada kelompok yang melakukan/mengumpulkan sampah pada wadahnya 

yaitu sebanyak 42.86%. Adapun paling sedikit perilaku menangani sampah dengan 

membawa pulang sampah tersebut yaitu sebanyak 14.29%. 

Gambar 4.15 

 

 

Adapun kebiasaan menangani sampah pada pada pedagang ditempat berdagang 

pada gambar 4.5 menunjukan sebanyak 53.49% membiarkan sampah tersebut untuk 

dibersihkan oleh petugas kebersihan, dan terdapat 2.33% yang hanya meminggirkan 

sampah tersebut.  

4.2.2.5 Kebiasaan Setelah Selesai Kerja/Berdagang 

Pada tabel 4.10 menunjukan gambaran kebiasaan setelah selesai bekerja pada 

pengelola pasar dan setelah selesai berdagang pada pedagang di pasar Sindang Kasih.  

 

Tabel 4.10 Kebiasaan Setelah Selesai Kerja/Berdagang  

Pada Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No Kebiasaan 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Membuang Sampah 7 50 43 50 

2 Menyapu 3 21.43 32 37.21 

3 Mengelap Meja 4 28.57 10 11.63 

4 Gotong Royong 0 0 1 1.16 

Total 14 100 86 100 
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Kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pengelola pasar jika selesai kerja, 

sebanyak 50% pengelola membuang sampah, dan paling sedikit 21.43% hanya menyapu 

saja.   

 

Gambar 4.16 

                  

 

Adapun pada gambar 4.17 menunjukan kebiasaan perilaku hidup bersih sehat 

pada pedagang jika selesai berdagang yaitu banyaknya kelompok yang membuang sampah 

sebanyak 50%. Adapun kelompok yang paling sedikit sebanyak 1.16% melakukan gotong 

royong.  

Gambar 4.17 
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4.2.2.6 Pengetahuan Tentang Manfaat Sampah 

Pada tabel 4.11 menunjukan gambaran pengetahuan pada pengelola dan pedagang 

pasar Sindang Kasih tentang manfaat sampah. 

 

Tabel 4.11 Pengetahuan Tentang Manfaat Sampah  

Pada Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No Pengetahuan 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Tidak Tahu 3 21.43 49 56.98 

2 Tahu (Untuk Kompos) 6 42.86 33 38.37 

3 Tahu (Plastik Untuk Daur Ulang) 5 35.71 0 0 

4 Tahu (Untuk Ternak) 0 0 4 4.65 

Total 14 100 86 100 

 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

Dalam baseline survey ini informasi pengetahuan yang ditanyakan salah satunya tentang 

manfaat sampah. Pertanyaan diberikan kepada pengelola dan pedagang pasar. Hasil survei 

yang disajikan pada gambar 4.18 dan gambar 4.19 menunjukan adanya perbedaan karakter 

pengetahuan antara pengelola dan pedagang pasar tentang manfaat sampah. 

 

Gambar 4.18 
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Pada pengelola pasar pengetahuan tentang manfaat sampah kebanyakan kelompok 

yang mengetahui bahwa manfaat sampah adalah salah satunya untuk kompos yaitu 

sebanyak 42.86%. Sedangkan paling sedikit sebanyak 21.43% yang tidak tahu manfaat 

sampah. 

Gambar 4.19 

 

 

Adapun pada pedagang pasar, pedagang yang mengetahui manfaat sampah 

kebanyakan kelompok yang tidak mengetahui manfaat sampah yaitu sebanyak 56.98%, 

sedangkan pedagang yang mengetahui manfaat sampah yaitu untuk kompos sebanyak 

38.37% dan untuk ternak sebanyak 4.65%. Pengetahuan tentang manfaat sampah tersebut 

merupakan hal yang cukup penting untuk diketahui, agar manajemen sampah lebih baik 

lagi. Sampah-sampah yang cukup banyak tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan 

baik.  

 

4.2.2.7 Pengetahuan Tentang Dampak Sampah Dapat Menimbulkan Penyakit 

Pada tabel 4.12 menunjukan gambaran pengetahuan pengelola dan pedagang 

pasar Sindang Kasih tentang dampak sampah yang dapat menumbulkan penyakit.  
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Tabel 4.12 Pengetahuan Pengelola dan Pedagang Pasar Tentang  

Dampak Sampah Dapat Menimbulkan Penyakit 

 

No Dampak Sampah 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Tidak tahu 0 0 5 5.81 

2 Ya, Tahu Mengakibatkan Diare 9 64.29 62 72.09 

3 Ya, Tahu Mengakibatkan Sesak Nafas 2 14.29 5 5.81 

4 
Lainnya (bau, banyak tikus dan lalat,  

lingkungan tidak rapih dan nyaman) 3 21.42 14 16.29 

Total 14 100 86 100 

 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (istilah 

lingkungan untuk manajemen ecolink, 1996). Jenis dampak terdiri dari berbagai macam 

dapat digolongkan berdasarkan komposisi maupun sifat fisik. Adapun dampak negatif 

sampah dapat berakibat pada berbagai hal, salah satunya adalah berdampak pada 

kesehatan. Dampak pada kesehatan yaitu dapat menimbulkan penyakit diantaranya 

masalah pencernaan seperti diare, pernapasan (sesak napas) dan lainnya. 

Dari hasil survei pada tabel 4.12 menunjukan bahwa pengelola dan pedagang 

yang mengetahui dampak sampah dapat menimbulkan penyakit diare lebih banyak 

dibandingkan dengan dampak pada pernapasan dan lainnya. Adapun yang tidak 

mengetahui dampak sampah dapat menimbulkan penyakit hanya terdapat pada pedagang 

sebanyak 5.81%. Sedangkan, pengetahuan pengelola dan pedagang tentang dampak 

sampah lainnya yaitu dampak sampah dapat menimbulkan bau yang menggangu, banyak 

tikus dan lalat, serta lingkungan yang menjadi tidak rapih dan nyaman.    

 

4.2.3. Perilaku Mencuci Tangan 

4.2.3.1. Perilaku Kebiasaan Mencuci Tangan 

Perilaku mencuci tangan merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. 

Kebiasaan mencuci tangan dapat menjadi indikator seseorang dalam berperilaku hidup 

bersih dan sehat. Perilaku mencuci tangan pada pengelola dan pedagang pasar dibedakan 

berdasarkan keadaan seperti sebelum makan, sesudah makan, setelah dari kamar mandi, 

dan ketika merasa kotor. Selain itu, keadaan tersebut dilihat dari beberapa tempat yaitu 

ketika ditempat kerja, di pasar, di rumah, dan di rumah ibadah.   
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Tabel 4.13 Kebiasaan Mencuci Tangan Pada Pengelola Pasar Sindang Kasih 

Berdasarkan Waktu dan Tempat 

No Waktu 
Perilaku 

Mencuci Tangan 

Tempat 

Rumah Tempat 

Kerja/Jualan 

Pasar Rumah 

Ibadah  

N % N % N % N % 

1 Sebelum Makan Ya 9 64.29 9 64.29 9 64.29 9 64.29 

    Tidak 5 35.71 5 35.71 5 35.71 5 35.71 

2 Setelah Makan Ya 9 64.29 9 64.29 9 64.29 9 64.29 

    Tidak 5 35.71 5 35.71 5 35.71 5 35.71 

3 

Setelah Dari Kamar 

Mandi Ya 
9 64.29 9 64.29 9 64.29 9 64.29 

    Tidak 5 35.71 5 35.71 5 35.71 5 35.71 

4 Ketika Merasa Kotor Ya 7 50 7 50 7 50 7 50 

    Tidak 7 50 7 50 7 50 7 50 

 

Dari tabel 4.13, dapat diketahui bahwa kebiasaan mencuci tangan pada pengelola 

pasar sindang kasih menurut waktu dan tempat paling sering dilakukan sebelum makan, 

setelah makan, dan setelah dari kamar mandi dengan nilai yang sama 64.29%. Pada saat 

merasa kotor responden kebanyakan tidak mencuci tangan sebanyak 50% di setiap tempat. 

 

Tabel 4.14 Kebiasaan Mencuci Tangan Pada Pedagang Pasar Sindang Kasih 

Berdasarkan Waktu dan Tempat 

No Waktu 
Perilaku 

Mencuci Tangan 

Tempat 

Rumah Tempat 

Kerja/Jualan 

Pasar Rumah 

Ibadah  

N % N % N % N % 

1 Sebelum Makan Ya 49 56.98 49 56.98 51 59.3 51 59.30 

    Tidak 37 43.02 37 43.02 35 40.7 35 40.70 

2 Setelah Makan Ya 47 54.65 46 53.49 46 53.49 46 53.49 

    Tidak 39 45.35 40 46.51 40 46.51 40 46.51 

3 

Setelah Dari Kamar 

Mandi Ya 
32 37.21 32 37.21 42 48.84 30 34.88 

    Tidak 54 62.79 54 62.79 44 51.16 56 65.12 

4 Ketika Merasa Kotor Ya 46 53.49 48 55.81 48 55.81 43 50 

    Tidak 40 46.51 38 44.19 38 44.19 43 50 

 

Dari tabel 4.14, perilaku mencuci tangan pada pedagang dilakukan paling sering 

sebelum makan di rumah ibadah yaitu sebesar 59.30%. sedangkan perilaku tidak mencuci 

tangan paling sering dilakukan setelah dari kamar mandi yaitu sebesar 65.12%. 
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4.2.3.2. Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan 

Tabel 4.15 Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan Pada Pengelola Pasar Sindang 

Kasih Berdasarkan Waktu 

 

No Waktu 

Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak Pernah 

N % N % N % N % 

1 Sebelum Makan 9 64.29 5 35.71 0 0.00 0 0.00 

2 Sesudah Makan 9 64.29 5 35.71 0 0.00 0 0.00 

3 Tangan Kotor 9 64.29 5 35.71 0 0.00 0 0.00 

4 

Setelah Dari Kamar 

Mandi 
6 35.71 8 57.14 0 0.00 0 0.00 

 

  Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui bahwa frekuensi perilaku mencuci tangan 

pada pengelola berdasarkan waktu selalu dilakukan. Dari beberapa waktu penting, sebelum 

makan, sesudah makan, dan ketika tangan kotor presentasinya lebih besar dari waktu 

mencuci tangan setelah dari kamar mandi yaitu 64.29% atau sebanyak 9 orang dari 14 

orang pengelola yang menjadi responden. 

 

Tabel 4.16 Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan Pada Pedagang Pasar Sindang 

Kasih Berdasarkan Waktu 

 

No Waktu 

Frekuensi Perilaku Mencuci Tangan 

Selalu Sering Jarang Tidak Pernah 

N % N % N % N % 

1 Sebelum Makan 49 56.98 33 38.73 4 4.65 0 0.00 

2 Sesudah Makan 46 53.49 38 44.19 2 2.33 0 0.00 

3 Tangan Kotor 43 50 32 37.21 10 11.63 1 1.16 

4 

Setelah Dari Kamar 

Mandi 
44 51.16 31 36.05 10 11.63 1 1.16 

 

 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat diketahui bahwa perilaku  cuci tangan pada pedagang 

paling banyak menjawab mencuci tangan sebelum makan dengan frekuensi selalu 

sebanyak 56.98% atau sebanyak 49 orang dari 86 pedagang yang menjadi responden. 
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4.2.3.3. Alasan Perilaku Mencuci Tangan 

1) Sebelum Makan 

Tabel 4.17 Alasan Perilaku Mencuci Tangan Pada Pengelola dan Pedagang 

Pasar Ketika Sebelum Makan 

No Alasan 

Perilaku  

Mencuci 

Tangan 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Kebiasaan Ya 2 14.29 23 26.74 

  Tidak 0 0 0 0 

2 Hidup Sehat Ya 9 64.29 57 66.28 

  Tidak 0 0 0 0 

3 Ada Tempat Cuci Tangan Ya 1 7.14 0 0 

  Tidak 0 0 0 0 

4 Tidak Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 0 0 0 0 

  Tidak 0 0 1 25 

5 Merepotkan Ya 0 0 0 0 

  Tidak 0 0 0 0 

6 Ada Tempat Cuci Tangan 

Tetapi Jauh 

Ya 0 0 0 0 

  Tidak 0 0 2 50 

7 Tidak Terbiasa Ya 0 0 0 0 

  Tidak 0 0 1 25 

8 Lainnya (supaya tidak 

kotor, tidak ada kuman) 

Ya 2 14.29 6 6.98 

  Tidak 0 0 0 0 

 

Dari  tabel 4.17, dapat dilihat bahwa alasan mencuci tangan pada pengelola 

dan pedagang  sebelum makan paling banyak menjawab hidup sehat dengan 

presentasi masing-masing 64.29% dan 66.29% atau sebanyak 9 orang pada pengelola 

dan 57 orang pada pedagang. 
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2) Sesudah Makan 

Tabel 4.18 Alasan Perilaku Mencuci Tangan Pada Pengelola dan Pedagang 

Pasar Ketika Sesudah Makan 

No Alasan 

Perilaku  

Mencuci 

Tangan 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Kebiasaan Ya 2 14.29 23 26.74 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

2 Hidup Sehat Ya 9 64.29 56 65.12 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

3 
Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 1 7.14 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

4 
Tidak Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

5 Merepotkan Ya 0 0 6 6.98 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

6 
Ada Tempat Cuci 

Tangan Tetapi Jauh 

Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 2 100 

7 Tidak Terbiasa Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

8 
Lainnya (tidak kotor, 

tidak terkena penyakit) 

Ya 2 14.29 1 1.16 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

 

Dari  tabel 4.18, dapat dilihat bahwa alasan mencuci tangan setelah makan 

pada pengelola dan pedagang paling banyak menjawab hidup sehat dengan presentasi 

masing-masing 64.29% dan 65.12% atau sebanyak 9 orang pada pengelola dan 56 

orang pada pedagang. 

3) Tangan Kotor 

Tabel 4.19 Alasan Perilaku Mencuci Tangan Pada Pengelola dan Pedagang 

Pasar Ketika Tangan Kotor 

No Alasan 

Perilaku  

Mencuci 

Tangan 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Kebiasaan Ya 2 15.38 23 27.06 

 
 

Tidak 1 50 4 36.36 

2 Hidup Sehat Ya 8 61.54 56 65.88 

 
 

Tidak 0 0 0 0 
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3 
Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 
1 7.69 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

4 
Tidak Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 
0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 1 9.09 

5 Merepotkan Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

6 
Ada Tempat Cuci 

Tangan Tetapi Jauh 

Ya 
0 0 0 0 

 
 

Tidak 1 50 6 54.55 

7 Tidak Terbiasa Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

8 
Lainnya (tidak kotor, 

terhindar dari penyakit) 

Ya 
2 15.38 6 7.06 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

 

Dari  tabel 4.19, dapat dilihat bahwa alasan mencuci tangan pada pengelola 

dan pedagang paling banyak menjawab hidup sehat dengan presentasi masing-masing 

61.54% dan 65.88% atau sebanyak 8 orang pada pengelola dan 56 orang pada 

pedagang. 

4) Setelah Dari Kamar Mandi 

Tabel 4.20 Alasan Perilaku Mencuci Tangan Pada Pengelola dan Pedagang 

Pasar Ketika Setelah Dari Kamar Mandi 

No Alasan 

Perilaku  

Mencuci 

Tangan 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Kebiasaan Ya 3 21.43 23 27.06 

 
 

Tidak 0 0 4 36.36 

2 Hidup Sehat Ya 8 57.14 55 64.71 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

3 
Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 
1 7.14 1 1.18 

 
 

Tidak 0 0 1 9.09 

4 
Tidak Ada Tempat Cuci 

Tangan 

Ya 
0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

5 Merepotkan Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

6 
Ada Tempat Cuci 

Tangan Tetapi Jauh 

Ya 
0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 6 54.55 
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7 Tidak Terbiasa Ya 0 0 0 0 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

8 
Lainnya (tidak kotor, 

terhindar dari penyakit) 

Ya 
2 14.29 6 7.06 

 
 

Tidak 0 0 0 0 

 

Dari  tabel 4.20, dapat dilihat bahwa alasan mencuci tangan pada pengelola 

dan pedagang paling banyak menjawab hidup sehat dengan presentasi masing-masing 

57.14% dan 64.71% atau sebanyak 8 orang pada pengelola dan 55 orang pada 

pedagang. 

 

 Alasan responden melakukan cuci tangan dapat dilihat pada tabel 4.17 sampai 

dengan 4.20. Dari tabel tersebut, perilaku cuci tangan pada pengelola paling sering 

dilakukan sebelum makan dan setelah makan dengan alasan paling banyak merupakan 

hidup sehat sebanyak 65.12%. Sedangkan untuk perilaku cuci tangan pada pedagang 

paling banyak dilakukan sebelum makan dengan alasan hidup sehat sebesar 66.28%.  

 Apabila dilihat dari data hasil wawancara, perilaku mencuci tangan pada 

pedagang dan pengelola menunjukkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, tidak 

semua pedagang dan pengelola mencuci tangan pada waktu-waktu penting atau kritis. 

Hasil yang kurang baik yaitu pada saat responden setelah dari kamar mandi, kebanyakan 

menjawab tidak mencuci tangan. Alasan responden sering mencuci tangan pada saat 

sebelum makan, setelah makan, setelah dari kamar mandi dan ketika kotor kebanyakan 

karena mencuci tangan merupakan salah satu cara untuk dapat hidup sehat dan alasan yang 

lainnya karena merupakan kebiasaan.  

 Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, yang berlangsung 

secara otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu (Rahmat, 2009). Setiap orang akan 

memiliki kebiasaan yang berlainan dalam menanggapi stimulus tertentu. Konsep ini 

terlihat pada setiap respon yang akan mencuci tangan ketika mendapatkan suatu 

rangsangan yaitu kondisi-kondisi penting untuk mencuci tangan yang mengharuskan 

mereka melakukan kegiatan mencuci tangan. Bagi responden yang jarang mencuci tangan 

pada waktu-waktu penting, paling banyak menyatakan tempat cuci tangan jauh sebanyak 

60% dan tidak terbiasa sebanyak 21,67%. Tindakan erat kaitannya dengan kemauan, usaha 

seseorang untuk dapat mencapai tujuan tidak terlepas dari kemauaan seseorang yang 

mendorong tindakannya. Sehingga kemauan mempengaruhi tindakan (Rahmat,2009).



 

Faktor situasional mempengaruhi perilaku responden, keberadaan tempat cuci 

tangan yang jauh mengurangi kemauan untuk melakukan tindakan cuci tangan. selain 

itu faktor situasional dapat juga mempengaruhi faktor personal. Hal ini sesuai dengan 

kondisi di pasar sindang kasih, meskipun ada responden yang mempunyai kebiasaan 

mencuci tangan tetapi ketika situasinya tidak mendukung hal ini dapat diabaikan. 

Sebanding dengan beberapa pernyataan dalam wawancara, dari hasil observasi 

diketahui bahwa perilaku cuci tangan pedagang di pasar sindang kasih kurang baik. 

Meskipun banyak responden yang mengatakan mencuci tangan saat diwawancara, tetapi 

sebagian besar responden mencuci tangan tidak dengan air mengalir dan sabun. Hanya 

sebagian kecil responden yang mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 

yaitu pedagang yang memiliki fasilitas tempat cuci tangan seperti yang menempati ruko 

dan kios penjual makanan matang. Tidak semua aktifitas penting yang dilakukan 

didahului dengan mencuci tangan yang baik dan benar.  

 

4.2.4. Sarana Komunikasi Informasi Edukasi 

4.2.4.1. Informasi/Sosialisasi Tentang Kesling 

Tabel 4.21 Adanya Informasi/Sosialisasi Tetang Kesehatan Lingkungan 

Pada Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No 

Adanya Informasi 

dan Sosialisasi 

Tentang Kesling 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Belum Pernah 11 78.57 66 76.74 

2 Pernah 3 21.43 20 23.26 

Total 14 100 86 100 

 

Sarana komunikasi informasi dan edukasi merupakan hal yang penting untuk 

penyampaian informasi dalam bidang kesehatan. Penyampaian informasi yang efektif 

merupakan modal utama agar informasi dapat sampai kepada masyarakat.   
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Gambar 4.20 

 

 

Berdasarkan gambar 4.20 menunjukan distribusi penyampaian informasi dan 

sosialisasi tentang kesehatan lingkungan antara pengelola dan pedagang pasar. Rata-rata 

pengelola dan pedagang belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang 

kesehatan lingkungan. Pada pengelola, terdapat 78.57% yang belum pernah 

mendapatkan informasi dan sosialisasi. Sedangkan pada pedagang sebanyak 76.74%. 

Adapun pengelola dan pedagang yang sudah pernah mendapatkan informasi dan 

sosialisasi yaitu sebanyak 21.43 % dan 23.26%. Bentuk sosialisasi dan informasi 

tentang kesehatan lingkungan yang pernah didapatkan pedagang ada berbagai macam 

diantaranya adalah kegiatan kerja bakti yang diadakan oleh Pemerintah Daerah 

(PEMDA) sebanyak 3 kali. Selain itu, kegiatan penyuluhan sebanyak 3-10 kali, 

pengumuman, dan kegiatan perkumpulan yang diadakan oleh petugas pasar setiap 3 

bulan sekali.    

Adapun berdasarkan responden yang telah mendapatkan sosialisasi dan 

informasi tentang kesehatan lingkungan menyatakan bahwa cara sosialisasi dan 

informasi yang cocok dan cukup efektif yaitu penyampaian informasi tatap muka secara 

langsung. Alasan tidak mendengarkan informasi/sosialisasi karena cara penyampaian 

informasi tidak menarik, materi yang disampaikan kurang bermanfaat, dan tidak 

konsentrasi karena teringat tempat jualan. Adapun alasan mendengarkan 

informasi/sosialisasi karena informasi yang disampaikan bermanfaat bagi kesehatan. 
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4.2.4.2. Sarana informasi sosialisasi yang diketahui 

Tabel 4.22 Sarana Informasi/Sosialisasi Yang Diketahui  

Oleh Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No Sarana Informasi 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Pengeras Suara 4 28.57 14 16.28 

2 Poster 3 21.43 22 25.58 

3 Papan Pengumuman 4 28.57 21 24.42 

4 Pertemuan 3 21.43 21 24.42 

5 

Lainnya (koran, 

televise, majalah) 0 0 8 9.30 

 

Sarana informasi dan sosialisasi dalam media KIE atau sering disebut 

komunikasi informasi dan edukasi terdiri dari banyak media maupun metode. Sarana 

informasi dan sosialisasi akan berbeda-beda berdasarkan karakteristik masyarakat di 

wilayah tersebut.  

 

Gambar 4.21 

 

 

Berdasarkan hasil baseline survey pada gambar 4.21 menunjukan bahwa 

distribusi sarana informasi yang diketahui oleh pengelola pasar paling banyak adalah 

pengeras suara dan papan pengumuman yaitu masing-masing sebanyak 28.57%. 

Perbedaan prosentase antar sarana informasi yang dikethui pedagang jumlahnya cukup 

sedikit yaitu hanya sekitar 7%. Adapun sarana informasi lainnya yang diketahui oleh 

pengelola pasar adalah poster dan pertemuan yaitu sebanyak 21.43%.     
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Gambar 4.22 

 

 

Distribusi sarana informasi yang diketahui oleh pedagang pasar pada gambar 

4.22 paling banyak pada media poster yaitu sebanyak 25.58%. Sedangkan sarana 

informasi yang lainnya yang diketahui adalah pengeras suara 16.28 %, papan 

pengumuman dan pertemuan masing-masing 24.42%, serta sisanya dalam bentuk 

lainnya sebanyak 9.30 %. Adapun bentuk sarana informasi lainnya yang diketahui oleh 

pedagang yaitu berupa koran, televisi dan majalah.   

 

4.2.4.3. Media Penyampaian Informasi Yang Paling Disukai  

Tabel 4.23 Media Penyampaian Informasi Yang Paling Disukai  

Oleh Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No Jenis Media 
Pedagang Pengelola 

N % N % 

1 Poster 42 48.84 4 28.57 

2 Majalah  3 3.49 0 0 

3 Pamflet 1 1.16 0 0 

4 Koran 1 1.16 0 0 

5 Papan Pengumuman 26 30.23 8 57.14 

6 TV 12 13.19 0 0 

7 Pengeras Suara 1 1.16 2 14.29 

 

Berdasarkan  Tabel 4.23, dapat diketahui bahwa media yang paling 

disukai oleh pedagang adalah poster yaitu sebesar 48.84% atau sebanyak 42 
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orang dari 86 orang yang menjadi responden, dan paling sedikit yang menyukai 

pamflet, koran dan pengeras suara yaitu sebesar 1.16% atau masing-masing 

hanya 1 orang yang menyukai media tersebut. Sedangkan pada pengelola media 

yang paling disukai adalah papan pengumuman yaitu sebesar 57.14% atau 

sebanyak 8 orang dan yang paling sedikit adalah pengeras suara sebesar 14.29% 

atau 2 orang 

 

Gambar 4.23 

 

Gambar 4.24 
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 Berasarkan gambar 4.23 dan 4.24, hasil baseline survei yang dilakukan di Pasar 

Sindang Kasih dapat diketahui bahwa media penyampaian informasi yang paling 

disukai oleh pedagang adalah poster. Dibandingkan dengan media lain, poster bernilai 

paling tinggi yaitu sebanyak 48.84%. sedangkan untuk media yang disukai dengan nilai 

terendah yaitu pamphlet, koran dan pengeras suara yaitu sebesar 1.16%. Sedangkan 

pada pengelola media yang paling disukai adalah papan pengumuman yaitu sebesar 

57.14% atau sebanyak 8 orang dan yang paling sedikit adalah pengeras suara sebesar 

14.29% atau 2 orang. 

 

4.2.4.4. Kegiatan Yang Disukai Dan Cukup Efektif Untuk Menyampaikan 

Informasi 

 

Tabel 4.24 Kegiatan Yang Disukai Dan Cukup Efektif  

Untuk Menyampaikan Informasi  

No Jenis Kegiatan 
Pedagang Pengelola 

N % N % 

1 Pertemuan 32 37.21 5 35.72 

2 Penyuluhan 54 62.79 9 64.28 

 

Gambar 4.25 
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  Gambar 4.26 

                 

 

Berdasarkan tabel 4.24 dan gambar 4.25 dan 4.26, hasil baseline survei 

yang dilakukan di Pasar Sindang Kasih dapat diketahui bahwa jenis kegiatan 

penyampaian informasi yang paling disukai oleh pedagang adalah penyuluhan. 

Dibandingkan dengan kegiatan lain yaitu pertemuan kegiatan penyuluhan paling 

banyak disukai dengan nilai sebanyak 62.79% atau sebanyak 54 orang. Hal yang 

sama juga disukai oleh pengelola yaitu sebesar 64.28% atau sebanyak 9 orang. 

 

Dalam menyampaikan informasi, melakukan komunikasi maupun edukasi 

dibutuhan suatu sarana atau media yang dapat membantu supaya pesan dapat 

tersampaikan. Media merupakan salah satu strategi untuk menampilkan pesan singkat 

dengan suatu tujuan yang dapat mempengaruhi perilaku dalam situasi tertentu (Kwak, 

dkk., 2007). Media mempunyai beberapa fungsi, baik untuk individu maupun untuk 

masyarakat. McQuail (disitasi oleh Grossberg, dkk., 2006) mengatakan bahwa media 

mencoba memberitahu orang, media sebagai sarana untuk belajar dan media 

mendukung untuk memberikan informasi kepada orang lain. Manfaat media bagi 

individu dapat memotivasi minat atau tindakan, memberikan suatu informasi maupun 

instruksi (Arsyad, 2010).   

Hasil baseline survei diketahui bahwa media yang disukai oleh responden paling 

banyak yaitu poster. Poster adalah media gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur 

visual, seperti garis, gambar dan kata-kata untuk dapat menarik perhatian dan 
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mengkomunikasikan pesan secara singkat (Anitah, 2009). Poster  memiliki sifat 

persuasif tinggi karena menampilkan suatu persoalan atau tema yang menimbulkan 

perasaan kuat terhadap orang banyak. Media poster akan cukup efektif apabila 

digunakan di pasar, karena sesuai dengan karakteristik responden yang tidak 

mempunyai banyak waktu. Poster dapat disimpan di setiap blok sehingga memudahkan 

pedagang untuk melihatnya kapan saja. Sedangkan untuk jenis kegiatan, responden 

paling suka dengan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu bentuk 

komunikasi yang dapat dilakukan di pasar, karena dengan penyuluhan memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah yang dapat meningkatkan partisipasi setiap responden. 

4.2.5. Keamanan 

Tabel 4.25 Gambaran Pengetahuan Tentang Keberadaan Petugas Keamanan  

dan Partisipasi Dalam Menjaga Keamanan   

No 
Pengetahuan dan 

Partisipasi 
Keterpaparan 

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 Mengetahui Keberadaan 

Petugas Keamanan 

Ya 14 100 82 95.35 

Tidak 0 0 4 4.65 

2 Partisipasi Dalam 

Menjaga Keamanan 

Ya 7 50 47 54.65 

Tidak 7 50 39 45.35 

                 

             Gambar 4.27 

 

 

Keamanan di pasar merupakan hal yang sangat penting. Lingkup keamanan 

sangat berhubungan dengan keberadaan petugas keamanan di wilayah tersebut. Selain 

itu, partisipasi masyarakat setempat tentunya faktor yang cukup berperan dalam 

menjaga keamanan. Berdasarkan baseline survey pada gambar 4.27 menunjukkan 
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tentang apakah pengelola mengetahui keberadaan petugas keamanan dan turut 

berpartisipasi dalam menjaga keamanan tersebut. Terdapat 100% pengelola yang 

mengetahui keberadaan petugas keamanan, sedangkan hanya 50% pengelola yang 

berpartisipasi dalam menjaga keamanan tersebut.  

Gambar 4.28 

 

 

Adapun pada pedagang pasar, distribusi pedagang yang mengetahui keberadaan 

petugas keamanan sebanyak 95.3%, sedangkan pedagang yang ikut berpartisipasi dalam 

menjaga keamanan sebanyak 54.65%. Partisipasi pedagang dalam menjaga keamanan 

lebih besar daripada pengelola pasar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya karena pada pengelola yang bukan bagian keamanan pasar, sudah merasa 

cukup aman dengan adanya petugas keamanan yang telah ditugaskan. Adapun, pada 

pedagang partisipasi dalam menjaga keamanan cukup. Salah satu cara untuk dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat pasar adalah dengan pembekalan pengetahuan 

serta dilibatkan dalam kegiatan. Bentuk partisipasi pedagang dalam menjaga keamanan 

pasar antara lain tidak memastikan tempat jualan dalam keadaan terkunci ketika setelah 

berjualan, ikut memberi pengawasan kepada anak-anak yang sedang bermain supaya 

tidak menggunakan api, dan menghindari selalu waspada dengan orang-orang yang 

bertingkah laku mencurigakan. Sedangkan pada pengelola, partisipasi untuk menjaga 

keamanan dengan melakukan kontroling atau berkeliling pasar untuk memastikan 

situasi pasar dalam keadaan aman. 

Petugas berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasar. 

Sebagai tempat umum yang banyak dikunjungi oleh banyak orang dan tempat berbagai 
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kegiatan terjadi, lingkungan pasar harus diperhatikan keamanan dan ketertibannya. 

Kondisi pasar yang kondusif dapat menarik pengunjung untuk datang ke Pasar Sindang 

Kasih. Sarana lain yang ada di Pasar Sindang Kasih yang mendukung keamanan di 

pasar ini yaitu tersedianya peralatan pemadam kebakaran. Meskipun di Pasar Sindang 

Kasih belum pernah terjadi kebakaran, tetapi sebagai fasilitas umum yang rawan dengan 

kejadian seperti kebakaran harus mempunyai alat pemadam kebakaran untuk antisipasi.  

Dari segi jumlah alat pemadam kebakaran di Pasar Sindang Kasih kurang 

banyak, apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat pasar. Selain itu belum ada 

SOP penggunaan alat pemadam kebakaran. Tidak adanya acuan dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan atau kegiatan dapat menghambat dalam pelaksanaanya. Dengan adanya 

acuan, instruksi ataupun prosedur kerja petugas akan mendapat kejelasan, kemudahan 

dalam melaksanakan kegiatannya sehingga tidak menimbulkan resiko negatif. Adapun 

pengetahuan responden mengenai macam-macam alat pemadam kebakaran kurang 

begitu mengetahui, dan cara penggunaan alat pemadam kebakaran  tidak semua tahu 

karena tidak ada SOP penggunaan dan responden tidak  mendapat sosialisasi mengenai 

hal tersebut. Upaya yang dilakukan oleh responden untuk mencegah terjadinya 

kebakaran antara lain dengan menghindari terjadinya konsleting listrik, memberi 

pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dengan api, dan lebih hati-hati saat 

melakukan kegiatan yang menggunakan api.  

Pada saat ini peristiwa kebakaran sudah sering terjadi. Pasar merupakan salah 

satu tempat yang rawan terjadi kebakaran dan dapat menimbulkan dampak terhadap 

banyak orang apabila kebakaran terjadi. Selain upaya yang telah dilakukan oleh 

responden, ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya yaitu, 

menghindari penggunaan peralatan listrik melebihi beban kapasitas meter listrik, 

menghindari sambungan listrik yang terlalu banyak dengan sambungan isolasi, 

menghindari  penempatan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dengan sumber api, 

dan yang  hal penting lainnya yaitu melakukan pemeriksaan instalasi listrik secara 

berkala.  

Masalah keamanan dan kenyaman lain selain kebakaran yang sering disebutkan 

oleh responden yaitu pencurian. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, responden 

lebih waspada lagi dengan mengunci kendaraannya secara benar, menyimpan barang-

barang berharga pada tempat yang aman serta mewaspadai setiap orang yang 

mencurigakan. Lorong pasar di beberapa blok yang sempit karena dipakai untuk 
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menyimpan barang-barang dan dipakai tempat berjualan lapak menjadi masalah 

keamanan dan kenyamanan tersendiri. Kondisi ini dapat membahayakan, karena tidak 

menutup kemungkinan dapat menimbulkan kecelakaan. Untuk mengindari hal tersebut, 

ada baiknya dilakuakan sosialisasi tentang penataan tempat jualan yang baik supaya 

lebih nyaman dan tidak membahayakan. 

 

4.2.6. Kader Pasar 

4.2.6.1. Pengetahuan Tentang Kader Pasar dan Persetujuan Pembentukan 

Kader Pasar  

Berdasarkan tabel 4.26, dapat dilihat bahwa pengetahuan responden 

tentang kader pasar masih cukup rendah. Dari 100 responden yang terdiri dari 

pengelola dan pedagang yang tidak mengetahui kader pasar sebesar 85.71% 

pada pengelola, dan 91.86% pada pedagang. Sedangkan persetujuan terhadap 

pembentukan kader pasar paling besar menyatakan setuju, dengan presentasi 

sebesar 92.86% pada pengelola dan 97.67% pada pedagang. 

 

Tabel 4.26 Pengetahuan Tentang Kader Pasar dan Persetujuan 

 Pembentukan Kader Pasar Pada Pengeloa dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No 

Pengetahuan dan 

Persetujuan Tentang 

Kader 

Keterpaparan 
Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 
Mengetahui Tentang Kader 

Pasar 

Ya 2 14.29 7 8.14 

Tidak 12 85.71 79 91.86 

2 
Persetujuan Pembentukan 

Kader Pasar 
Ya 13 92.86 84 97.67 

Tidak 1 7.14 2 2.33 

 

Pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang 

terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait, dalam menyediakan bahan 

pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 519 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pasar 

Sehat). Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519 Tahun 2008, indikator 

pasar sehat terdiri dari enam kriteria, yaitu  lokasi, bangunan, sarana pendukung higiene 

dan sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS),  keamanan dan fasilitas 

pendukung lainnya. 
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Kader pasar sehat merupakan anggota yang berasal dari sebagian masyarakat 

pasar baik pedagang maupun pengelola pasar yang dapat mengupayakan terbentuknya 

pasar sehat. Adapun tujuan pembentukan kader pasar sehat ini salah satunya adalah 

sebagai motivator pedagang maupun pembeli dalam rangka berperilaku hidup bersih 

dan sehat diwilayah pasar, sehingga pasar tradisional lebih bersih dan sehat dan dapat 

bersaing dengan pasar modern. Tidak hanya fasilitasnya, namun pembeli dan pedagang 

juga dapat mengedepankan kebersihan. Informasi tentang kader pasar sehat ini pun 

masih belum menyeluruh dibeberapa wilayah maupun pasar. Pembentukan kader pasar 

sehat ini pun tidak mudah, karena membutuhkan partisipasi dan persetujuan dari seluruh 

elemen pasar baik pedagang maupun pengelola pasar.     

Berdasarkan baseline survey, yang dapat dilihat pada gambar 4.29 diketahui 

bahwa pengelola yang mengetahui tentang kader pasar hanya 14.29%, dan yang 

menyetujui pembentukan kader pasar tersebut adalah sebanyak 92.86% dari pengelola 

pasar. 

 

Gambar 4.29 

 

 

Adapun pedagang pasar yang mengetahui tentang kader pasar adalah sebanyak 

8.14%, sisanya 91.86% pedagang yang tidak tahu tentang kader pasar. Pengetahuan 

tentang kader pasar ini masih minim diketahui oleh para pengelola dan pedagang. 

Pedagang yang setuju dalam membentuk kader pasar cukup banyak dibandingkan 

pengelola yaitu sebanyak 97.67%.  
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Gambar 4.30 

 

 

Berdasarkan hasil survei sebagian pengelola dan pedagang pasar mengetahui 

tentang peranan kader. Menurut mereka, peranan kader pasar tersebut diantaranya 

adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, mengelola keuangan (kas, simpan 

pinjam dan retribusi), dan mengelola lingkungan pasar dan menjadi motivator dalam 

menjaga kebersihan dan kesehatan di pasar.   

Adapun pendapat reponden tentang pembentukan kader pasar sebagian besar 

menyetujui. Berdasarkan pernyataan responden kader pasar perlu dibentuk karena 

beberapa hal yaitu untuk menjaga kemanan, ketertiban, kenyamanan pasar. Selain itu, 

untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan dilingkungan pasar, membantu pengelola 

pasar, mencegah kericuhan, menangani orang yang sakit/luka, sebagai mediator dan 

penampung keluhan-keluhan masyarakat pasar, agar adanya bimbingan dan lebih 

sejahtera. Responden yang tidak setuju dalam pembentukan kader pasar dikarenakan 

beberapa hal yaitu tidak mau terlibat, tidak mau menjadi kader, dan tidak cocok adanya 

kader di pasar.  

Dilihat dari sisi Sumber Daya Manusia, tidak ada kelompok yang dapat berperan 

dalam memberikan informasi maupun edukasi tentang pentingnya lingkungan pasar 

yang sehat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa perlu 

ada pembentukan kader. Meskipun demikian, sebagian besar responden tidak 

mengetahui tentang kader pasar, sehingga perlu ada pembekalan terlebih dahulu ketika 

akan dilaksanakan pembentukan kader. 
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4.2.6.2. Pelatihan/Pembekalan 

 Keterpaparan responden terhadap pelatihan ataupun pembekalan dapat 

dilihat pada tabel 4.27. dari hasil Baseline Survei, menunjukkan bahwa 

keterpaparan dengan pelatihan masih rendah. Pada pengelola sebesar 92.86% 

atau sebanyak 13 orang mengatakan tidak pernah mengikuti pelatihan. 

Sedangkan pada pedagang sebanyak 94.19% yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan. 

Tabel 4.27 Keterpaparan Pelatihan/Pembekalan  

Pada Pengelola dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No 
Keterpaparan 

Pelatihan/Pembekalan  

Pengelola Pedagang 

N % N % 

1 
Ya 1 7.14 5 5.81 

Tidak 13 92.86 81 94.19 

 

Dalam pembentukan kader tentu diperlukan sebuah pelatihan atau 

pembekalan yang berkesinambungan. Dalam baseline survey ini juga ditanyakan 

tentang apakah sudah pernah ada yang memberikan pelatihan atau pembekalan pada 

pengelola dan pedagang pasar. Berdasarkan gambar 4.31 menunjukan bahwa sebagian 

pengelola dan pedagang belum pernah mendapatkan pelatihan atau pembekalan. 

Adapun yang pernah mendapatkan pelatihan atau pembekalan hanya sekitar 7.14% pada 

pengelola dan 5.18% pada pedagang pasar.  

 

Gambar 4.31 
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Pelatihan atau pembekalan yang pernah diberikan pada sebagian pengelola dan 

pedagang pasar diantaranya adalah pelatihan tentang kebersihan dan tentang simpan 

pinjam. Dalam mewujudkan lingkungan pasar yang bersih dan sehat, masyarakat perlu 

mendapat pelatihan ataupun pembekalan yang terukur dan teratur. Sikap responden 

yang mendukung terhadap adanya pembentukan kader dapat dijadikan acuan untuk 

dilaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat pasar. 

 

4.2.7. Pengetahuan Umum Tentang PHBS 

Pada tabel 4.28, dapat dilihat pengetahuan umum tentang PHBS pada 

responden. Pada pengelola, pengetahuan tentang PHBS sebesar 71.43% dan 

pada pedagang sebesar 77.91%. 

 

Tabel 4.28 Gambaran Pengetahuan Umum Tentang PHBS Pada Pengelola 

dan Pedagang Pasar Sindang Kasih 

No Responden Jumlah 
Pengetahuan Umum PHBS 

Kurang Baik 

1 Pengelola N 4 10 

 

  % 28.57 71.43 

2 Pedagang N 19 67 

 

  % 22.09 77.91 

 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 

dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan  kesehatan masyarakat. 

Dalam praktiknya, PHBS merupakan suatu wujud perilaku yang diupayakan untuk 

dapat meningkatkan derajat kesehatan. 

Menurut teori Law Green, pengetahuan merupakan salah satu faktor 

predisposising yang dapat mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat seseorang, 

walaupun pada hakikatnya perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak hal baik 

faktor internal maupun eksternal seperti lingkungan sekitar. Selain itu, dalam survei ini 

ditanyakan kepada responden pertanyaan-pertanyaan tentang PHBS untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan mereka dalam seputar PHBS tersebut.  
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Distribusi pengetahuan umum pada pengelola dan pedagang pasar tentang PHBS 

lebih banyak pengetahuannya sudah termasuk baik pada pedagang dibandingkan dengan 

pengelola, selisihnya yaitu sekitar 7%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.32. selisih 

perbedaan prosentase pengetahuan tersebut tidak terlalu signifikan, hal ini dapat 

dipengaruhi oleh jumlah responden yang diambil pada pengelola dan pedagang yang 

berbeda. Sehingga pada pengelola lebih homogen jawabannya.   

Gambar 4.32 

 

 

4.2.8. Sikap Terhadap PHBS dan Peraturan 

Selain pengetahuan, sikap juga merupakan faktor predisposising dalam 

mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam baseline survei ini, peneliti mencoba untuk 

mengetahui bagaimana sikap para responden terhadap perilaku hidup bersih sehat serta 

terhadap peraturan seputar keamanan dan kebersihan yang ada pada lingkungan 

tersebut. 

Gambar 4.33 menunjukan bahwa sebagian besar pengelola dan pedagang 

mendukung untuk terwujudnya perilaku bersih dan sehat pada dirinya sendiri maupun 

lingkungan sekitarnya. Begitu juga sikap terhadap peraturan pada gambar 4.34, pada 

pengelola terdapat 100% yang mendukung pada peraturan, sedangkan pada pedagang 

hanya 77.9 % yang mendukung. Data sikap terhadap peraturan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4.22. 

Gambar 4.33 



LEMBAGA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN (STIKKU) 
 

LAPORAN BASELINE SURVEY PHBS DAN INFRASTRUKTUR 
 PASAR SINDANG KASIH – MAJALENGKA JABAR 2012 

PROGRAM PASAR  SEJAHTERA    

91 

 

 

Gambar 4.34 

 

 

4.2.9. Sarana-Prasarana Pasar Sindang  

Faktor pemungkin (enabling factor), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia 

atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana merupakan faktor yang 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Infrastruktur yang baik dilingkungan pasar 

akan menjadi enabling factor bagi seseorang untuk dapat berperilaku. Menurut Moenir 

(1992), sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan 

fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Infrastruktur pasar adalah sarana dan prasarana di  pasar antara lain bangunan, kios-

kios, perlengkapan transportasi pangan dan bahan pangan, perlengkapan kebersihan 

pasar, perlengkapan pendukung lainnya. Adanya sarana dan prasarana  dapat menjadi 
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stimullus bagi seseorang untuk berperilaku lebih sehat. Adapun dalam gambar 4.35 

menggambarkan sarana-prasarana yang hanya melihat pada lingkup tempat berdagang 

para pedagang seperti kios/toko. Menurut pengelola dan pedagang sarana PHBS yang 

ada sudah cukup memadai dilihat dari sisi keberadaan tempat sampah, keberadaan 

petugas keamanan dan kebersihan. Sarana-prasarana yang dimaksud meliputi alat-alat 

kebersihan yang dimiliki oleh para pedagang maupun pengelola pasar untuk ditempat 

berdagangnya atau tempat bekerjanya.  

 

Gambar 4.35 

 

Meskipun dari hasil wawancara responden menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana memadai, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di 

pasar sindang kasih belum cukup memadai. Beberapa hal yang menjadi perhatiaan 

diantaranya keberadaan tempat sampah dan tempat cuci tangan. Walaupun ada tempat 

sampah dan tempat cuci tangan, tetapi dari segi jumlah masih belum mencukupi 

sehingga tidak memadai. Sementara itu, apabila dilihat dari sisi bahan yang digunakan 

(plastik, ember, bambu) sebagian tempat sampah juga tidak memenuhi persyaratan 

sebagai tempat sampah yang layak digunakan, sehingga belum memadai. Sama halnya 

dengan tempat sampah, tempat cuci tangan juga belum cukup memadai  dilihat dari sisi 

jumlah maupun tempat yang digunakan oleh responden yang belum memenuhi syarat 

sebagai tempat cuci tangan yang baik. Adapun sarana infrastruktur pasar yang lebih luas 

akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya. 
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4.2.10. Infrastuktur Pasar  

Berdasarkan hasil survey infrastruktur yang ada di pasar sindang kasih, secara 

keseluruhan nilai skor hasil survey adalah 5263,5. Mengacu pada pedoman penilaian 

pasar sehat Kemenkes RI pasar sindang kasih termasuk dalam kategori tidak sehat. 

Penilaian hasil survey yang dilakukan masih rendah terutama terletak pada bangunan 

pasar, baik dari penataan ruangan, tempat jualan, maupun konstruksi bangunan. Dilihat 

dari aspek sanitasi, nilai yang rendah terutama dari pengelolaan sampah, dan sarana 

prasarana tempat sampah dan cuci tangan. Aspek PHBS pedagang, pengunjung dan 

pengelola juga masih rendah. 

4.2.10.1 Lokasi  

Lokasi pasar Sindang Kasih secara umum sudah sesuai dengan rencana umum 

tata ruang. Batas wilayah yang dimiliki cukup jelas sehingga dapat dibedakan mana 

yang termasuk kedalam area pasar dan mana yang tidak. Meskipun pasar sindang kasih 

terletak di pinggir jalan raya, tetapi tidak terlalu rawan kecelakaan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pedagang dan pengelola, tidak teridentifikasi bahwa lokasi pasar 

terletak pada daerah rawan bencana  karena kebanyakan responden menyatakan tidak 

pernah terjadi bencana selama berdagang dan bekerja di Pasar Sindang Kasih. Selain 

daripada itu, Pasar Sindang Kasih juga tidak terletak pada daerah bekas pembuangan 

akhir. 

Dilihat dari lokasi, Pasar Sindang Kasih berada pada lokasi yang cukup strategis. 

Sehingga mempunyai potensi untuk dapat dikunjungi banyak orang dan berkembang. 

Dengan berbagai perkembangan yang ada, dan banyaknya pasar modern yang 

bermunculan, Pasar Sindang Kasih harus mampu bersaing. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada. Lokasi yang yang cukup 

strategis tidak akan cukup untuk menarik pengunjung datang ke pasar. Pengelolaan 

lokasi pasar yang dibuat nyaman dengan cara menciptakan lingkungan pasar yang 

aman, nyaman dan sehat bisa menjadi cara untuk menarik pengunjung datang ke pasar. 

4.2.10.2 Bangunan Pasar 

Pembagian area pasar Sindang Kasih  sudah sesuai dengan peruntukannya 

(zoning), namun pada perkembangannya ada area yang tidak berdasarkan zoning karena 

telah berpindah kepemilikan, sehingga tidak dapat terkontrol. Kondisi seperti ini dapat 

menimbulkan dampak yang negatif, salah satunya mempermudah terjadinya penularan 

penyakit. Lebar lorong antar los 1,5 meter, tetapi jarak tersebut menjadi lebih sempit 
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ketika kegiatan jual beli berlangsung. Pada blok-blok tertentu, lorong antar los ditempati 

oleh pedagang-pedagang yang berjualan di tepi lorong. Jarak lorong yang ideal harus 

diupayakan, hal ini untuk menghindari berbagai dampak yang tidak diinginkan, 

misalnya keterbatasan ruang gerak yang dapat saja menimbulkan kecelakaan (Chandra, 

2005). Di dekat pasar Sindang Kasih tidak terdapat tempat penampungan dan 

pemotongan unggas, kondisi ini cukup menguntungkan karena dapat meminimalkan 

dampak negatif seperti penularan penyakit. 

Bangunan ruang kantor pengelola cukup baik, ventilasi yang ada di ruangan 

sesuai dengan jumlah orang yang ada, namun terkadang jendela yang ada di ruangan 

tidak dibuka secara rutin sehingga menghambat sirkulasi udara. Kondisi tersebut dapat 

mengakibatkan ruangan menjadi pengap dan panas. Pencahayaan di kantor pengelola 

juga sudah cukup baik, sehingga cahaya matahari bisa masuk dan membantu 

penerangan di pagi ataupun siang hari. Selain itu, kantor pengelola mempunyai toilet 

sendiri yang terpisah dengan pedagang. Kondisi toilet cukup bersih dan terawat 

sehingga cukup nyaman digunakan. 

Kontruksi bangunan pasar secara keseluruhan masih belum terlalu baik. 

Meskipun atap tiap kios dan ruko cukup kuat, tetapi karena bangunan pasar sudah lama 

dan tidak terawat masih tetap banyak atap yang bolong dan bocor. Selain itu, 

permasalahan lain atap juga menjadi tempat perindukan tikus. Keadaan dinding setiap 

toko, ruko maupun los tidak bersih, lembab dan juga tidak berwarna terang. Meskipun 

demikian, dindingnya terbuat dari bahan yang cukup kuat serta kedap air. Lantai yang 

digunakan kedap air, rata dan tidak licin, tetapi masih ada lantai yang retak dan sulit 

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di lantai sehingga menjadi licin. 

Ventilasi dan pencahayaan cukup baik karena bentuk ruko, los maupun kios terbuka 

apabila sedang digunakan sehingga sirkulasi udara maupun cahaya sinar matahari 

masuk ke dalam ruangan. Tidak semua kios dan los penjual bahan pangan hewani 

memiliki pintu yang membuka dan menutup sendiri ataupun tirai plastik. 

Ditinjau dari faktor bahaya dan kecelakaan, kontruksi bangunan yang sehat dan 

aman harus dapat menjauhkan penghuninya dari bahaya tersebut. Konstruksi bangunan 

dan bahan bangunan harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. Bangunan juga harus 

diupayakan terbuat dari material yang tidak mudah terbakar (Chandra, 2005). 

Banyaknya orang yang terlibat dalam kegiatan pasar mengharuskan pengendalian 

keamanan dalam berbagai aspek termasuk kontruksi bangunan. 
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Tempat penjualan bahan pangan dan makanan ditinjau dari bahan makanan 

basah, kering dan siap saji. Di tempat penjualan bahan pangan basah, meja yang 

digunakan ada yang terbuat dari bahan keramik, ada juga yang terbuat dari bahan kayu. 

Permukaan meja rata dengan tinggi dari permukaan lantai sekitar 60 cm. Khusus 

ditempat jualan daging karakas daging digantung. Alas pemotong yang digunakan 

bervariasi ada dari bahan kayu ada juga yang langsung memotong di atas meja yang 

terbuat dari keramik. Rantai penyimpanan bahan pangan dengan rantai dingin, tetapi 

tidak semua yang menjual bahan pangan basah mempunyai tempat pencucian bahan 

pangan dan peralatannya. 

Di tempat penjualan bahan pangan kering meja yang digunakan permukaannya 

rata, mudah dibersihkan dan tingginya sekitar 60 cm dari permukaan lantai. Meja 

terbuat dari bahan yang tahan karat, tetapi ada juga sebagian yang terbuat dari kayu. 

Tempat sampah yang ada di toko/kios/los yang menjual bahan makanan kering tidak 

tertutup dan tidak dipisahkan antara sampah kering dan basah. Tidak ada tempat cuci 

tangan dan juga sabun di tempat jualan bahan pangan kering. Vektor yang terlihat yaitu 

lalat, tikus dan kecoa itupun dalam jumlah sedikit.  

Di tempat penjualan bahan makanan matang/siap saji tempat makanan tertutup 

dengan bahan yang tahan karat, permukaan rata dan tinggi sekitar 60 cm dari 

permukaan lantai. Tempat cuci tangan sudah tersedia kran disertai air mengalir dan 

sabun. Pisau yang digunakan untuk menyimpan bahan mentah dan bahan matang tidak 

berkarat. Saluran pembuangan limbah tertutup dengan posisi miring. Tempat sampah 

tidak tertutup dan belum dipisahkan antara sampah basah dan kering. 

Bahan pangan dan makanan harus terjaga kualitasnya. Untuk menjaga kualitas 

bahan pangan maka perlu diperhatikan sanitasinya. Sanitasi makanan adalah upaya-

upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar tidak 

menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit pada manusia (Chandra, 2005). Pada 

tempat penjualan bahan pangan basah, kering dan siap saji, masing-masing memiliki 

perbedaan dalam perlakuannya. Meja yang digunakan harus terbuat dari bahan yang 

tahan karat dan bukan dari kayu, hal ini penting untuk mengendalikan mikroorganisme 

dan bakteri yang tumbuh. Jarak meja dengan lantai minimal harus 60 cm agar tidak 

terlalu dekat dengan lantai yang bisa saja kotor dan banyak mikroorganisme maupun 

bakteri. Di tempat bahan makanan basah meja harus miring supaya tidak ada genangan 



LEMBAGA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN (STIKKU) 
 

LAPORAN BASELINE SURVEY PHBS DAN INFRASTRUKTUR 
 PASAR SINDANG KASIH – MAJALENGKA JABAR 2012 

PROGRAM PASAR  SEJAHTERA    

96 

 

air yang dapat mengakibatkan munculnya vektor. Pemilihan peralatan yang baik serta 

penempatan bahan pangan yang baik dapat mempertahankan kualitas bahan pangan. 

4.2.10.3 Sanitasi 

Air bersih di Pasar Sindang kasih sudah tersedia, sumber air bersihnya dari 

PDAM. Kualitas airnya cukup memenuhi syarat kesehatan tetapi pada waktu-waktu 

tertentu air terlihat keruh dan berbau. Batasan sumber air yang bersih dan aman antara 

lain tidak terkontamnasi kuman atau bibit penyakit, bebas dari bahan kimia serta tidak 

berasa dan berbau (Chandra, 2005). Pasar harus memiliki sumber air yang bersih, 

karena penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan secara langsung maupun 

tidak langsung melalui air.  

Kamar mandi dan toilet yang ada di pasar sindang kasih dari segi jumlah masih 

kurang memadai. Toilet tidak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan 

yang muncul antara lain: bak kamar mandi masih terlihat jentik nyamuk, kondisi ini 

kurang baik karena dapat menimbulkan penyakit. Sselain itu dari segi fasilitas, di kamar 

mandi tidak tersedia tempat cuci tangan ataupun sabun, padahal toilet yang ada di pasar 

menjadi tempat untuk para pedagang mencuci tangan. Di dalam kamar mandi terdapat 

tempat sampah, tetapi tidak tertutup, sedangkan diluar tidak ada tempat sampah. Jarak 

toilet dekat dengan beberapa tempat jualan bahan pangan, dan kondisi ini cukup 

beresiko dengan kemungkinan timbulnya penyakit. Ventilasi dan pencahayaan kurang 

bagus sehingga di toilet tidak begitu terang dan pengap. Lantai yang digunakan di toilet 

tidak licin, kedap air dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak ada air yang 

tergenang. 

Pengelolaan sampah di Pasar Sindang Kasih belum terkelola dengan baik. Tidak 

semua kios/lorong/los tersedia tempat sampah basah dan kering. Kebanyakan tempat 

sampah yang digunakan belum tertutup dan tidak dipisahkan antara sampah basah dan 

kering. Setiap hari sampah yang ada dipasar diangkut pada sore hari, oleh petugas 

kebersihan dan petugas kebersihan sukarelawan. Sampah yang diangkut menggunakan 

alat pengangkut yang cukup layak untuk digunakan. Sampah yang diangkut untuk 

sementara disimpan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di area belakang 

pasar. Kondisi TPS di Pasar ini cukup layak, tetapi tidak tertutup sehingga masih 

terlihat binatang seperti tikus dan lalat (vektor). 

Drainase di Pasar Sindang Kasih belum terlalu baik, masih ada yang terbuka, 

tempat pembuangan limbah tidak mudah untuk dibesrsihan karena terdapat sampah. 
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Limbah cair ada yang mengendap di beberapa tempat, dan juga masih ada bangunan di 

atasnya. Hasil wawancara dengan petugas diketahui bahwa masih jarang dilakukan 

pengujian kualitas limbah cair berkala. Sistem drainase yang baik sangat penting 

dilakukan di tempat umum, salah satunya pasar. Dampak negatif dari sistem drainase 

yang buruk diantaranya dapat mencemari lingkungan yang memicu timbulnya bau yang 

mengganggu sistem pernafasan, menyebakan terjadinya genangan air dan 

mengakibatkan banyak vektor penyebab berbagai penyakit.  

Tempat cuci tangan di Pasar Sindang Kasih tidak dimiliki oleh setiap 

kios/los/ruko, hanya tempat jualan makanan yang mempunyai tempat cuci tangan 

dengan air mengalir dan disediakan sabun. Sebagian besar masyarakat pasar mencuci 

tangan di tempat masing-masing dengan air yang ada di ember kecil ataupun botol, dan 

juga di toilet yang tidak mempunyai kran khusus untuk mencuci tangan. Kurangnya 

sarana dan prasarana cuci tangan mempengaruhi perilaku dari responden.  

Binatang penular penyakit/vektor masih terlihat di sekitar pasar, yang terlihat 

banyak yaitu lalat yang terutama berada di tempat-tempat penjualan makanan basah dan 

di tempat sampah. Kebiasaan manusia untuk membuang sampah sembarangan, 

kebersihan individu dan lingkungan dapat menjadi penyebab penularan penyakit 

bawaan vektor. Lalat merupakan vektor mekanis bakteri patogen, protozoa, dan telur 

serta larva cacing (Chandra, 2005). Selain lalat binatang yang terlihat dilingkungan 

pasar yaitu tikus. Tikus merupakan binatang pengerat yang tidak hanya berbahaya bagi 

kesehatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan bahan 

makanan. Untuk mengatasi gangguan vektor, maka perlu pengendalian lingkungan. 

Kualitas makanan dan bahan pangan cukup baik. Bahan pangan dan makanan 

yang dijual sesuai standar yang tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan 

residu dalam ambang batas yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi sanitasi 

makanan yaitu bisa dilihat dari faktor makanan, faktor manusia dan faktor peralatan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan faktor makanan antara lain: 

sumber bahan makanan, pengangkutan bahan makanan yang harus disesuaikan dengan 

jenis makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan makanan, dan penyajian 

makanan. Faktor penyebab makanan menjadi berbahaya karena terjadi kontaminasi  dan 

makanan yang mengandung bahan berbahaya (Chandra, 2005). Di Pasar Sindang Kasih 

secara umum permasalahan yang terkait dengan sanitasi makanan antara lain 

penyimpanan bahan pangan yang tidak ditempatkan pada suhu yang sesuai. Suhu 
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memiliki hubungan dengan kualitas makanan. Penyimpanan bahan pangan pada suhu 

tertentu dapat mempengaruhi  perkembangbiakan mikroorganisme (Chandra, 2005). 

Selain itu, masalah lain yaitu kebersihan peralatan yang digunakan, tidak semua tempat 

jualan memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung kebersihan peralatan makanan. 

4.2.10.4 Fasilitas lain 

Fasilitas lain yang ada di Pasar Sindang Kasih yaitu tempat ibadah. Kondisi 

sarana ibadah cukup nyaman karena bersih dan tersedia tempat wudhu dengan air dalam 

jumlah yang cukup. Ventilasi dan pencahayaan sudah sesuai dengan persyaratan. 

Fasilitas penunjang yang belum ada yaitu Pos Pelayanan kesehatan dan Pertolongan 

Pertama pada Kecelakaan (P3K). Kenyamanan pengunjung sedikit banyaknya akan 

dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas penunjang yang ada di lingkungan pasar, sehingga 

sebisa mungkin lingkungan pasar harus memilki fasilitas penunjang yang tentunya 

layak, nyaman dan aman untuk dapat digunakan. 

 

4.2.11. Peraturan dan Pengawasan Keamanan dan Kebersihan Pasar  

Berdasarkan hasil wawacara dan observasi dapat diketahui bahwa di pasar 

Sindang Kasih Majalengka belum ada peraturan yang secara tertulis mengatur tentang  

pengawasan terhadap keamanan maupun kebersihan. Selama ini pedagang hanya 

diberikan teguran secara lisan saja apabila ada yang membuang sampah sembarangan 

dan itu juga masih jarang dilakukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap 

responden positif. Responden mendukung apabila di pasar Sindang Kasih diadakan 

peraturan secara tertulis tentang kebersihan. Adanya peraturan secara tertulis sangat 

penting sebagai acuan dan penguat dalam setiap perilaku dan tindakan 

Untuk keamanan, di pasar Sindang Kasih sudah ada satpam yang bertugas 

menjaga keamanan. Namun dari hasil wawancara dan observasi, satpam yang ada 

dipasar masih belum bekerja secara optimal, pedagang mengutarakan kontroling 

ataupun pengawasan yang dilakukan oleh satpam tidak secara rutin sehingga kadang-

kadang masih sering terjadi kehilangan barang-barang berharga. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk menciptakan keamanan yang baik yaitu dengan turut serta 

melibatkan masyarakat pasar untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan 

terhadap lingkungan pasar. 
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4.3. Gambaran Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Hidup Bersih 

Sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat dalam membuang sampah dan mencuci tangan 

dapat dikaitkan dengan faktor pengetahuan, sikap dan sarana-prasarana yang ada pada 

responden. Dalam hal ini telah dilakukan uji signifikan uji chi squre digunakan untuk 

mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dengan nilai tingkat kemaknaan adalah 5%.  

Dari hasil baseline survey, pengelola pasar yang memiliki pengetahuan kurang 

tentang PHBS lebih sedikit yang membuang sampah pada tempatnya dan lebih sedikit juga 

dalam melakukan cuci tangan. Namun, pada pengelola yang memiliki pengetahuan baik 

lebih banyak yang melakukan PHBS dalam membuang sampah pada tempatnya begitu juga 

dalam melakukan cuci tangan.  

Begitu pula pada sikap terhadap PHBS, pengelola yang tidak mendukung lebih 

sedikit melakukan PHBS dalam membuang sampah pada tempatnya serta PHBS dalam 

mencuci tangan. Sedangkan pada pengelola yang mendukung PHBS lebih banyak yang 

membuang sampah pada tempatnya dan mau mencuci tangan. Hal ini sama dengan faktor 

sikap terhadap peraturan pada pengelola antara yang mendukung dan tidak mendukung. 

Responden yang tidak mendukung sikap terhadap peraturan lebih sedikit yang membuang 

sampah pada tempatnya dan lebih sedikit yang mau melakukan cuci tangan. Sedangkan, 

pengelola yang mendukung sikap terhadap peraturan lebih banyak yang berperilaku 

membuang sampah pada tempatnya dan mau melakukan cuci tangan.  

Sarana dan prasarana yang tidak memadai pada pengelola mengakibatkan lebih 

sedikitnya keinginan untuk berperilaku membuang sampah pada tempatnya serta lebih 

sedikit yang mau melakukan cuci tangan. Sedangkan, sarana-prasarana yang memadai 

dapat mengakibatkan keinginan untuk berperilaku hidup bersih sehat membuang 

sampah pada tempatnya serta berperilaku mau melakukan cuci tangan. 

Berdasarkan uji penelitian, faktor-faktor pengetahuan, sikap dan sarana-prasarana 

memiliki hubungan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dalam membuang sampah 

pada tempatnya serta perilaku hidup bersih sehat dalam hal mencuci tangan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.29. 
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Tabel  4.29 

Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap dan Sarana-Prasarana Terhadap Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat Dalam Membuang Sampah dan Mencuci Tangan  

Pada Pengelola Pasar 

No Variabel 

PHBS Dalam 

Membuang Sampah 

Pada Tempatnya Total 
P 

Value 

PHBS Dalam Mencuci 

Tangan Total 
P 

Value 
Ya Tidak Ya Tidak 

N % N % N % N % 

1 Pengetahuan                         

  
Kurang 3 75 1 25 4 0.04 3 75 1 25 4 0.04 

Baik 8 80 2 20 10   8 80 2 20 10   

2 
Sikap Terhadap 

PHBS                         

  
Tidak Mendukung 3 75 1 25 4 0.04 4 80 1 20 5 0 

Mendukung 8 80 2 20 10   7 77.78 2 22.22 9   

3 
Sikap Terhadap 

Peraturan                         

  
Tidak Mendukung 4 80 1 20 5 0 4 80 1 20 5 0 

Mendukung 7 77.78 2 22.22 9   7 77.78 2 22.22 9   

4 
Sarana-Prasarana 

PHBS                         

  
Tidak Memadai 3 75 1 25 4 0.04 3 75 1 25 4 0.04 

Memadai 8 80 2 20 10   8 80 2 20 10   

 

Adapun pada pedagang pasar, berdasarkan hasil baseline survei pada tabel 4.30 

menunjukan bahwa pengetahuan pedagang yang kurang baik menyebabkan lebih 

sedikitnya pedagang dalam berperilaku hidup bersih sehat membuang sampah pada 

tempatnya serta berperilaku mau mencuci tangan. Sebaliknya, pada pedagang yang 

pengetahuannya baik maka lebih banyak pedagang yang berperilaku hidup bersih sehat 

membuang sampah pada tempatnya serta lebih banyak yang berperilaku mau mencuci 

tangan.  

Selain itu, pedagang yang tidak mendukung sikap terhadap PHBS, lebih sedikit 

melakukan PHBS dalam membuang sampah pada tempatnya serta PHBS dalam mencuci 

tangan. Sedangkan pada pedagang yang mendukung PHBS lebih banyak yang membuang 

sampah pada tempatnya dan mau mencuci tangan. Hal ini sama dengan faktor sikap 

terhadap peraturan pada pedagang antara yang mendukung dan tidak mendukung. Pedagang 

yang tidak mendukung sikap terhadap peraturan lebih sedikit yang membuang sampah pada 

tempatnya dan lebih sedikit yang mau melakukan cuci tangan. Sedangkan, pedagang yang 

mendukung sikap terhadap peraturan lebih banyak yang berperilaku membuang sampah 

pada tempatnya dan mau melakukan cuci tangan.  
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Adapun sarana dan prasarana yang tidak memadai pada pedagang mengakibatkan 

lebih sedikitnya keinginan untuk berperilaku membuang sampah pada tempatnya serta 

lebih sedikit yang mau melakukan cuci tangan. Sedangkan, sarana-prasarana yang 

memadai dapat mengakibatkan pedagang untuk berperilaku hidup bersih sehat 

membuang sampah pada tempatnya serta berperilaku mau melakukan cuci tangan. 

Berdasarkan uji penelitian, faktor-faktor pengetahuuan, sikap dan sarana-

prasarana pada pedagang memiliki hubungan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam membuang sampah pada tempatnya serta perilaku hidup bersih sehat dalam hal 

mencuci tangan.  

Tabel  4.30 

Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap dan Sarana-Prasarana Terhadap Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat Dalam Membuang Sampah dan Mencuci Tangan 

 Pada Pedagang Pasar 

No Variabel 

PHBS Dalam Membuang 

Sampah Pada 

Tempatnya Total 
P 

Value 

PHBS Dalam Mencuci 

Tangan Total 
P 

Value 
Ya Tidak Ya Tidak 

N % N % N % N % 

1 Pengetahuan                         

  
Kurang 18 94.74 1 5.26 19 0.01 18 94.74 1 5.26 19 0.02 

Baik 63 94.03 4 5.97 67   64 95.52 3 4.48 67   

2 
Sikap Terhadap 

PHBS                         

  
Tidak Mendukung 19 95 1 5 20 0.03 19 95 1 5 20 0 

Mendukung 62 93.94 4 6.06 66   63 95.45 3 4.55 66   

3 
Sikap Terhadap 

Peraturan                         

  
Tidak Mendukung 18 94.74 1 5.26 19 0.01 18 94.74 1 5.26 19 0.02 

Mendukung 63 94.03 4 5.97 67   64 95.52 3 4.48 67   

4 
Sarana-Prasarana 

PHBS                         

  
Tidak Memadai 20 95.24 1 4.76 21 0 20 95.24 1 4.76 21 0 

Memadai 61 93.85 4 6.15 65   62 95.38 3 4.6 65   

 

4.4. Hasil Observasi Tentang Pencapaian Indikator PHBS  

a. Perilaku Cuci Tangan Dengan Air Mengalir dan Sabun 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa perilaku cuci tangan 

pedagang di pasar sindang kasih kurang baik. Sebagian besar pedagang mencuci 

tangan tidak dengan air mengalir dan sabun. Hanya sebagian kecil pedagang 

yang mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Tidak semua 
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aktifitas penting yang dilakukan didahului dengan mencuci tangan yang baik dan 

benar. 

Perilaku seperti ini terjadi karena kebanyakan responden tidak memiliki 

fasilitas yang memadai untuk mencuci tangan. tidak semua responden memiliki 

kran untuk cuci tangan dan sabun, hanya pedagang tertentu seperti yang menjual 

makanan cepat saji yang memilikinya. Sebagian responden lainnya hanya 

mencuci tangan dengan menggunakan ember ataupun botol. Dalam 

melaksanakan setiap aktivitas, perlu untuk menjaga kebersihan tangan. Kegiatan 

di pasar sangat rentan mengakibatkan mikroorganisme dan bakteri menempel di 

tangan. Apabila kebersihan tangan tidak dijaga maka dapat menimbulkan 

terjadinya berbagai macam penyakit. 

b. Perilaku Membuang Sampah Pada Tempatnya 

Hasil observasi yang dilakukan pada pedagang di pasar sindangkasih 

menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah para pedagang masih kurang 

baik. Masih banyak pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. 

Setiap sampah yang dihasilkan ada yang dibuang di depan atau di pinggiran 

tempat jualan dan dibiarkan begitu saja sampai petugas kebersihan pasar 

membersihkan pada sore hari. Selama pengamatan lima hari diketahui juga cara 

pedagang membuang sampah organik dan anorganik dibuang pada tempat yang 

sama tanpa dipisahkan terlebih dahulu. 

Kebiasaan membuang sampah sembarangan menyebabkan kondisi 

sampah di pasar sindang kasih berserakan. Hanya blok tertentu saja yang tidak 

terlihat berserakan, kebanyakan di tiap blok sampahnya cukup mengganggu 

karena menimbulkan bau serta binatang seperti lalat dan tikus.  

Metode observasi digunakan sebagai upaya untuk melakukan triangulasi. 

Triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode atau 

teknik dalam pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi. 

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang 

dilakukan kepada sumber data (Satori .D.J., Komariah.A, 2009). Hasil 

triangulasi data menunjukkan adanya perbedaan antara perilaku membuang 

sampah yang didapat dari metode wawancara dengan perilaku membuang 

sampah yang didapat  dari metode observasi. Perilaku yang ditanyakan dengan 

yang diamati tidak menutup kemungkinan ada kata-kata yang tidak sesuai 
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dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, 

antara lain kredibilitas informan, waktu pengungkapan, dan kondisi yang dialami 

(Satori .D.J., Komariah.A, 2009). 

c. Sarana dan prasarana 

Observasi yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana di pasar sindang 

kasih dapat diketahui bahwa rata-rata pedagang tidak mempunyai sarana dan 

prasarana  yang cukup layak dan memadai untuk dapat berperilaku hidup bersih 

dan sehat. Pedagang tidak memiliki kran tempat cuci tangan di kios/los/tempat 

jualan.. Selain itu keberadaan sabun untuk mencuci tangan juga tidak ada. 

Sebagian kecil pedagang, yaitu pedagang makanan mempunyai kran tempat cuci 

tangan di kiosnya. Di pasar sindang kasih sendiri tidak ada tempat cuci tangan 

umum, pedagang biasanya mencuci tangan di toilet umum, di kios/los 

menggunakan ember kecil atau botol yang diisi air ketika akan mencuci tangan.  

Meskipun perilaku mencuci tangan responden di Pasar Sindang Kasih 

cukup baik, tetapi kualitas dari aktivitas mencuci tangan belum baik. Hal ini 

terkait erat dengan sarana dan prasarana. Tidak adanya tempat cuci tangan yang 

layak  dalam segi jumlah maupun kualitas tempatnya, serta tidak adanya sabun 

menimbulkan permasalahan tersendiri. 

Sejalan dengan sarana dan prasarana tempat cuci tangan, sarana dan 

prasarana membuang sampah juga masih kurang layak dan memadai. Pedagang 

di pasar sindang kasih tidak semuanya punya tempat sampah yang layak di 

kios/los/tempat jualannya. Hanya beberapa kios yang memiliki tempat sampah 

yang cukup layak yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik tetapi 

tidak tertutup. Selain itu masalah lain yaitu keberadaan tempat sampah tersebut 

tidak dimanfaatkan secara baik oleh para pedagang. Sebagian pedagang 

mempunyai tempat sampah yang tidak terpisah antara sampah organik dan 

anorganik, tetapi ada juga pedagang yang masih mengumpulkan sampah hanya 

pada kantong plastik saja.  

Sarana dan prasanana untuk mencuci tangan dan membuang sampah 

yang memadai dapat ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang berinteraksi di pasar. 
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4.5. Hasil Observasi Tentang Pencapaian Indikator PHBS Berdasarkan Tempat 

Jualan 

1. Los 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pedagang di los pasar Sindang Kasih 

Majalengka masih kurang baik. Dalam menangani sampah, para pedagang 

yang ada di los masih belum menyediakan tempat sampah yang layak dan 

memadai. Bahkan ada beberapa yang tidak memiliki tempat sampah. Kondisi 

sampah di beberapa los berserakan dan menjadi tempat perindukan vektor. 

Selain itu, perilaku cuci tangan mereka masih tidak menggunakan air yang 

mengalir dan sabun. Rata-rata pedagang di los menggunakan air di ember 

untuk cuci tangan. 

Ditinjau dari infrastruktur, bangunan los tampak tidak begitu kokoh 

karena menggunakan kayu dan sulit dibersihkan. Kondisi kayu yang tidak 

terawat dengan baik mengakibatkan kayu menjadi lapuk.   

2. Kios 

Perilaku pedagang kios di pasar Sindang Kasih Majalengka juga kurang 

baik. Beberapa pedagang belum menyediakan tempat sampah yang memadai. 

Rata-rata menggunakan tempat sampah yang tidak kedap air, seperti 

ember/plastik. Para pedagang juga tidak memisahkan sampah organik dan 

anorganik. Hal ini mengakibatkan kondisi tempat sampah banyak dihinggapi 

lalat dan berbau. Selain itu, perilaku cuci tangan di beberapa kios sudah 

menggunakan air yang mengalir. Bangunan yang digunakan rata-rata 

menggunakan tembok. Namun kondisi tembok di beberapa kios masih ada 

yang kotor. 

3. Emprakan dan Auning 

Perilaku pedagang emprakan dalam membuang sampah masih belum 

menyediakan tempat sampah yang memadai. Bahkan ada juga yang membuang 

sampah sembarangan. Sehingga ada beberapa tempat yang menjadi tempat 

perindukan vektor. Dalam perilaku mencuci tangan mereka tidak menggunakan 

air yang mengalir. Mereka menggunakan ember untuk mencuci tangan dan 

dilakukan berkali-kali sehingga air keruh.  
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4. Ruko 

Perilaku pedagang ruko di pasar Cigasong, Majalengka lebih baik 

dibanding  yang lainnya. Mereka sudah mempunyai tempat sampah yang 

memadai  dari sisi jumlah, dan di beberapa tempat ada yang sudah memisahkan 

sampah organik dan anorganik. Dalam perilaku  cuci tangan, mereka memiliki 

tempat cuci tangan yang memadai dengan menggunakan air yang mengalir 

serta disediakan sabun.  Infrastruktur di ruko menggunakan tembok sehingga 

cukup kokoh dengan kondisi bangunan cukup bersih.  

 

Apabila dilihat dari tempat berdagang ataupun jualan, perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) responden terkait membuang sampah dan cuci tangan ada beberapa 

perbedaan. Pedagang yang memiliki ruko perilaku cuci tangan dan membuang 

sampahnya lebih baik daripada pedagang yang berada di kios, los, auning dan 

emprakan. Faktor pendukung dari perilaku tersebut yaitu salah satunya keberadaan 

tempat sampah dan tempat cuci tangan di ruko. Meskipun demikian, tidak semua ruko 

menggunakan tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik. 

Kondisi berbeda terlihat di tempat jualan auning dan emprakan ketidakadaan tempat 

sampah dan tempat cuci tangan membuat perilaku cuci tangan dan membuang sampah 

kurang baik. Pedagang dengan kedua tempat jualan ini kebanyakan hanya menggunakan 

plastik untuk tempat membuang sampah, bahkan ada yang dibuang begitu saja. Adapun 

perilaku pedagang di kios dan los masih lebih baik dari pedagang yang  auning dan 

emprakan, tetapi beberapa pedagang di kios dan los perilaku cuci tangan dan membuang 

sampah masih kurang baik. Keberadaan tempat sampah yang kurang memadai, dilihat 

dari segi jumlah dan juga bahan tempat sampah yang digunakan mengakibatkan masih 

ada sampah yang berserakan di depan kios dan los. Sedangkan dalam perilaku cuci 

tangan beberapa diantara pemilik kios dan los sudah memiliki kran tempat cuci tangan 

dan sabun, tetapi masih banyak yang belum ada fasilitas tersebut, sehingga mencuci 

tangan dengan air dalam ember ataupun botol. 

Idealnya apapun jenis tempat jualan baik itu ruko, los, kios, auing maupun 

emprakan sarana dan prasarananya harus dapat mendukung pedagang untuk dapat 

berperilaku hidup bersih dan sehat. Walaupun tidak semua dapat memiliki sarana dan 

prasarana yang sama, paling tidak sarana prasarana umum yang cukup  memadai dari 

sisi jumlah maupun kelayakannya  harus ada dan dapat digunakan bagi seluruh 
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masyarakat pasar. Hal ini sangat penting karena pasar merupakan tempat berinteraksi 

banyak orang, sehingga apabila ada perilaku yang kurang bersih dan sehat pada individu 

tertentu dapat sangat berpengaruh terhadap individu yang lainnya. 

 

4.6. Dokumentasi Hasil Observasi Baseline Survei 

1.5.1 Perilaku PHBS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI SAMPAH PADA PEDAGANG SAYURAN 

KONDISI SAMPAH PADA PEDAGANG KELONTONGAN 
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1.5.2 Sarana Prasarana dan Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERILAKU MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DEPAN WC UMUM 

EMBER TEMPAT MENCUCI TANGAN PADA PEDAGANG 
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TEMPAT SAMPAH YANG BELUM DIGUNAKAN SESUAI FUNGSINYA 

TEMPAT SAMPAH YANG TERBUAT DARI BAMBU 
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PETUGAS YANG MEMBUANG SAMPAH 

GEROBAK PENGANGKUT SAMPAH 
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KAYU TEMPAT MEMOTONG DAGING 

TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH 
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MEJA PARA PEDAGANG 

TEMPAT WUDHU DI MUSHOLA 
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TANGGA PASAR DISALAH SATU TOKO 

ATAP LOS/KIOS 
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ATAP LOS/KIOS 

ATAP DILORONG PASAR 
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BAK MANDI DI KAMAR MANDI KANTOR PASAR 

BAK MANDI DI KAMAR MANDI DI WC UMUM 
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KAYU TEMPAT PEMOTONGAN DAGING 

TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA 
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1.5.3 Vektor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAS PEMADAM KEBAKARAN 

VEKTOR LALAT DI MEJA PEDAGANG 
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VEKTOR LALAT PADA IKAN 

VEKTOR KECOA 



LEMBAGA PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN (STIKKU) 
 

LAPORAN BASELINE SURVEY PHBS DAN INFRASTRUKTUR 
 PASAR SINDANG KASIH – MAJALENGKA JABAR 2012 

PROGRAM PASAR  SEJAHTERA    

118 

 

  5.  KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Baseline Survei, dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat pada pedagang dan pengelola pasar khususnya tentang 

perilaku cuci tangan dan membuang sampah belum begitu baik. Beberapa hal yang 

mempengaruhi diantaranya adalah faktor predisposisi meliputi pengetahuan, dan 

sikap. Faktor enabling yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 

(Infrastruktur) dan faktor reinforcing yang meliputi peraturan dan pengawasan. 

Secara rinci faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

1.  Pengetahuan dan sikap responden terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

dalam penelitian ini cukup baik hal ini menjadi faktor yang potensial untuk 

perubahan perilaku PHBS terkait mencuci tangan dengan air mengalir dan 

sabun, serta membuang sampah pada tempatnya. 

2. Sarana dan prasarana untuk membuang sampah dan mencuci tangan belum 

memadai menjadi kendala perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya meliputi 

beberapa hal dibawah ini: 

a. Tidak ada fasilitas membuang sampah yang memadai dilihat dari segi 

jumlah, bahan yang digunakan tidak kedap air, sulit dibersihkan dan tidak 

tertutup. 

b. Tidak ada fasilitas umum untuk mencuci tangan, mulai dari sabun, wastafel 

ataupun kran untuk mencuci tangan. 

c. Infrastruktur pasar belum terancang dengan baik, hal ini terlihat dari 

kurangnya  perencanaan dan penetapan, perancangan, konstruksi, operasi 

dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi. 

3. Belum ada peraturan yang tertulis dan jelas yang mengatur PHBS di Pasar 

Sindang Kasih dan juga  media yang dapat mendukung perubahan perilaku 

hidup bersih dan sehat. 

4. Faktor pengetahuan, sikap terhadap PHBS dan peraturan, sarana prasarana dan 

peraturan serta pengawasan berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

pada pedagang dan pengelola pasar Sindang Kasih Majalengka. 
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5.2 Saran/Rekomendasi 

a. Perlu adanya penambahan fasilitas cuci tangan pada setiap blok. 

b. Perlu adanya penambahan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik yang 

terbuat dari bahan kedap air dan tertutup pada setiap blok. 

c. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan dalam hal kebersihan dan kesehatan 

dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pertemuan secara langsung. 

d. Perlu dibentuknya kader pasar sehat. 

e. Perlu ada media informasi yang mudah dilihat dan dalam bentuk yang menarik, 

dalam hal ini poster. 

f. Perlu ada aturan tertulis dari pengelola pasar terkait perilaku hidup bersih dan 

sehat (tidak buang sampah sembarangan, cuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir), serta sanksi tertulis apabila peraturan tersebut diatas dilanggar. 

g. Perlu diwujudkan pasar bersih yang sehat di komplek Pasar Sindang Kasih. 
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