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Pene} 1 L i an ten~ang pengetahuan kesehatan wan~ta 

segar Wilayah Surabaya Timur yang
atau pedag.a!HJ makanan di
 

bersifat desk~ipti·f dan cross sectional telah dilakukan.
 
, 

T~j~an penell.tlan ini adal ah mengetahui , , 
; 

segar da.n pekerJaKEsehat.ar, j fo'--Jal,i La pengusaha/pedagang makanan , : 
warlltanyf ~entang penyakit menular lewat makanan. 

i L seb.ag2..1M~;,itaat yang dihaiapkan dari p erreLr t Lan r n i adalc.."n 
. I 
! Ibahan matt'k,::--.n EJater-l penyulur-lan kesehatan d e Larn r-angka penlngkat.an 

pef~ an W~~it5 dalam pencegahan penularan penyakit yang 
, , 

d ar a mak'la, r , 

D da dikumpulkan dengan cara melaku~an deng-3.n 

i lingkungan qilakukan dengal'memper-q u 1kan kL~esianer dan pengamatan 

checklist. Pengambilan sampel d i L?kL'kan 

purpOSiTL..

I, 
Ada dua keJompok sampel yaitu kelompok wanita 
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dan kelompo~ pekerja wanita, masing-masing sejumlah 33 orang. 

Hasil penelltian menunjukkan bahwa sampel yang didapat. t.er

masuk usaha jasa boga golongan Al dan A2 dan satu dari golongan B. 

Karakteristik wanita pengusaha dalam hal umur y pendidikan, 

1 arna usaha, pengalaman dan status perkawinan memungkinkan mereka 

berfungsi sebagai panutan, pelindung maupun pemimpin opi ni bagi 

para pekerja wanitanya. 

Ti n q k a t; Penqetahuan kesehatan para wanita pengusaha dan 

para. p e ker- .je wani tanya sama-sarna masuk dal am kategor i kurang dan 

cUkup. 

Tetap' bila dltinjau dari praktek 1-::ebersi ha.n pengolahan 

makanan dan sanitasi lingkungan yang dinilai sebagai upaya 

pencegahan penu!aran penyakit yang bersumber pad a makanan, kedua 

I,elompok sampel masuk .,atagori sedang dan bagus. Hal ini 

menunjuKY-'.an bahwa perilaku mereka tidak dilandasi dengan 

pengetahuan tentang penyakit menular lewat makanan. Hal ini tidak 

sesuai dengan proses difusi inovasi menurut teori Rogers { 1971 ) 

melaln~an lebih sesuai dengan teori Wasito (Pangestuadi, s.a). 

Disarankan untuk lebih mengintensifkan penyebar-luaskan 

pengetahuan tentang penya'.::i t yang bersumber pada makanan melalui 

p~ndidikan fo~mal maupun informal. 
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