
ABSTRAK 

Makanan merupakan salah satu media penularan penyakit infeksi dan dapat 

menimbulkan keracunan makanan jika dalam penanganan makanan, keadaan 

lingkungan dan peralatan yang digunakan tidak bersih dan dapat menyebabkan 

tercemarnya makanan oleh bakteri melalui lingkungan fisik maupun biologis. Tujuan 

dalam penelitian ini yaitu menganalisis hubungan hygiene penjamah dan sanitasi 

tempat penjual dengan keberadaan E. coli  pada makanan jajanan Pedagang Kaki 

Lima yang berada Jl. Tengku Umar Kabupaten Sampang. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional. Sampel 

penelitian menggunakan total populasi yaitu semua pedagang makanan jajanan kaki 

lima yang berada di Jl. Tengku Umar Kabupaten Sampang yaitu sebanyak 11 orang 

pedagang. Variabel pada penelitian ini yaitu hygiene penjamah makanan dan sanitasi 

tempat penjual makanan. 

Dari hasil rekapitulasi hygiene penjamah makanan kaki lima, 7 responden (64%) 

tidak memenuhi syarat pada variabel penggunaan celemek dan penutup kepala. Hasil 

rekapitulasi sanitasi tempat penjual makanan kaki lima, 5 responden (45%) tidak 

memenuhi syarat karena pada sub variabel air bersih, sampah dan limbah, dan 

keberadaan vektor tidak memenuhi 75% dari persyaratan yang telah ditentukan. Hasil 

pemeriksaan bakteri E. coli pada makanan yang dijual oleh pedagang makanan kaki 

dari 11 sampel makanan 6 yang positif bakteri E. coli. Hubungan hygiene penjamah 

dengan keberadaan bakteri E. coli dari hasil analisis uji Fisher’s exact test yaitu ada 

hubungan yang signifikan antara hygine penjamah makanan dengan kandungan 

bakteri pada makanan. Hubungan sanitasi dengan keberadaan bakteri E. coli dari hasil 

analisis uji Fisher’s exact test ada hubungan yang signifikan antara sanitasi tempat 

penjual makana dengan kandungan bakteri pada makanan. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan antara hygiene penjamah 

makan dan sanitasi tempat penjual makanan jajanan kaki lima dengan keberadaan 

bakteri E. coli. Jadi sebaiknya ada pengawasan sanitasi tempat penjual dari 

pemerintah setempat ataupun pihak terkait, diadakan pelatihan untuk penjual tentang 

hygiene penjamah dan sanitasi tempat penjual oleh pihak pemerintah setempat dan 

oleh pihak terkait, lebih menjaga hygiene sanitasi dan tempat jualannya agar tidak 

mudah terkontaminasi 
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