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 Angkringan adalah salah satu tempat makan tradisionl yang dimiliki Indonesia, 

dengan. Oleh karena itu, pemilik angkringan harus memiliki perilaku kebersihan dan 

kesehatan (PHBS). PHBS merupakan program promosi kesehatan. Kebersihan dan 

kesehatan sangat berkaitan hubungannya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, mulai 

dari diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan dan sosial, jika PHBS di remehkan, maka 

banyak virus atau bakteri penyakit yang akan terjadi di Angkringan. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perilaku Kesehatan dari 

Lawrence Green serta teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Paradigma yang digunakan 

adalah Definisi Sosial bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang perilaku 

pedagang angkringan dalam penerapan PHBS beserta tindakan sosialnya. Penelitian ini 

dilakukan di Surabaya Timur dengan informan enam pedagang, dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling pada Pedagang Angkringan yang berada di pinggir 

jalan, dengan menggunakan tenda, penerangan lampu seadanya serta menggunakan gerobak 

layaknya Angkringan pada umumnya. 

 Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pedagang angkringan memiliki 

pengetahuan akan pentingnya kebersihan dan kesehatan khususnya dalam berdagang 
makanan dan minuman khususnya untuk diri sendiri, konsumen, lingkungan maupun sosial. 

Perilaku kesehatan yang kurang juga ditemukan di pedagang angkringan khususnya dalam 

kebersihan tempat atau lingkungan serta kebersihan makanan yang kurang mendapatkan 

perhatian seperti terkena polusi udara dan sebagainya. Tindakan pedagang angkringan 

dalam penerapan PHBS banyak didasari oleh (Zwerk Rational) kesadaran dan 

pertimbangan. 

Kata Kunci: PHBS, Perilaku Kesehatan, Pedagang Angkringan. 

 



ABSTRACT 

 

Angkringan is one of feeding traditional place that owned by Indonesia, with food and 

a trading typical more the very interested. Herce, the owner of angkringan must have 

bahavior cleanliness and health (PHBS). The promotion of health and community 

empowerment to form the behavior of the people in towards the clean and healthy living. 

Cleanliness and health is very connected to achieving health start within ourselves, the others, 

and also environmental and social. If PHBS in underestimate, and many viruses or bacteria 

disease that would happen in angkringan. 

 This research using health behavior theory of Lawrence Green and the theory of the 

social act of Max Weber. The paradigm that used is qualitative descriptive wich aims to get a 

genereal idea about behavior of angkringan's retailers in the application of the clean and 

healthy living and the act of social. The study is done in East Surabaya with six informants, 

and were selected by using a technique purposive sampling on food retailer which is located 

by the roads, using tent, simple lightning, and using cart like angkringan in general. 

 The results found in this research was the angkringan's retailers having awareness 

about the importance of hygiene and health especially conscientiousness in selling food and 

drink for themself , consumers , environment as well as social. The angkringan's retailers 

aware of the need for clean and healthy behaviors as responsibility as the seller. unhealthy 

behavior also found in some angkringan especially in hygiene place or environmental and 

cleanliness food lack of attention affected by air pollution or something's similiar. The act of 

angkringan retailer in the implementation of the clean and healthy behaviors many are based 

on the knowledge , consciousness , experience , as well as the awareness each food retailer 

Keyword : PHBS, Health Behavior, Angkringan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Di jaman saat ini berbagai macam 

kebutuhan masyarakat bisa ditemui di kota-kota 

besar, terutama untuk pecinta kuliner. Sekarang 

banyak dijumpai banyaknya peminat wisata 

kuliner, berbagai macam makanan baik modern 

maupun tradisional dari berbagai daerah di 

seluruh Indonesia tersedia mulai dari harga 

yang mahal hingga yang termurah pun mulai 

merambah di kota-kota besar seperti Surabaya. 

Ada salah satu tempat makan yang memang 

dikenal sebagai tempat yang bervariasi 

pembelinya karena peminatnya datang tanpa 

membeda-bedakan strata sosial atau SARA. 

Mereka menikmati makanan sambil bebas 

mengobrol hingga larut malam meskipun tak 

saling kenal tentang berbagai hal atau kadang 

berdiskusi tentang topik-topik yang serius. 

Angkringan adalah sebuah warung makan 

gerobakan yang tadinya hanya ada dan dikenal 

di kota Keraton atau Jogja dan juga Solo tapi 

kini sudah merambah dimana-mana, khususnya 



di kota kota besar seperti Surabaya. Kini 

angkringan bukan lagi memiliki konsumen dari 

kalangan mahasiswa atau bukan lagi orang-

orang yang berkantung tipis, namun mulai jadi 

sebuah gaya hidup baru bagi masyarakat 

metropolitan. Dewasa ini dimana angkringan 

telah menjadi tempat konsumsi bagi semua 

lapisan sosial dalam masyarakat, entah lapisan 

bawah, menengah, atau lapisan sosial atas.  

 

 

Ketika tempat makan menjadi pilihan 

bagi konsumen, pemilik atau pedagang 

angkringan harus menyediakan fasilitas yang 

nyaman untuk konsumen agar tidak 

mengecewakan. Terlebih lagi, pemeliharaan 

kesehatan masyarakat akan memacu 

produktifitas kinerja masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu menjadi suatu keharusan bagi semua 

pihak untuk memelihara, meningkatkan dan 

melindungi kesehatan demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia (Dinkes, 2009).  

Mengenai kualitas makanan, kebersihan dan 

menjaga gizi untuk kesehatan konsumen juga 

sangat penting untuk diperhatikan para 

pedagang angkringan. Karena banyak diketahui 

angkringan sering dijumpai di pinggir jalan, 

kondisi lingkungan pedagang makanan yang 

berada ditrotoar jalan dan perilaku pedagang 

dalam penyajian makanan yang kurang baik 

berisiko terhadap terjadinya penularan berbagai 

penyakit. Penyakit menular yang terjadi antara 

lain TBC, Diare, Typus, keracunan, Hepatitis A 

dan lainnya yang mudah menyerang pada 

semua kalangan umur baik anak-anak hingga 

kalagan orang dewasa / lanjut usia sekalipun. 

Hal ini sangat meresahkan masyarakat 

khususnya yang sering menghabiskan waktu di 

Angkringan. Angkringan harus menyajikan 

makanan dengan mengutamakan aspek perilaku 

hidup bersih dan sehat. Mengingat dampak 

yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak 

sehat, maka upaya membudayakan hidup sehat 

selalu menjadi dambaan masyarakat. 

Penyediaan makanan maupun minuman oleh 

pedagang angkringan sangat berperan dalam 

program pengendalian penyakit menular. 

Peranan pemilik/pegadang Angkringan sangat 

penting untuk mendukung terbentuknya 

perilaku kebersihan dan kesehatan Karena 

memberdayakan diri sendiri dan pengunjung 

(konsumen)  agar tahu, mau dan mampu 

mempraktekkan perilaku hidup bersih dan 

sehat. 

Contoh kasus yang terjadi di 

Kabupaten Sleman, banyak mahasiswa 

yang suka nongkrong di angkringan yang 

ternyata menderita Hepatitis A. Hingga 

pertengahan Mei 2013 ada 142 penderita 

Hepatitis A. Mayoritas penderitanya yang 

suka makan makanan angkringan. 

Penderita Hepatitis A di Sleman pada 

2013 tercatat Januari ada empat penderita 

dan Februari tujuh penderita. Jumlah itu 



naik secara signifikan pada Maret yang 

mencapai 88 penderita. Sedangkankan 

pada April menurun menjadi 42 penderita 

dan Mei ini hanya satu penderita 

Hepatitis A. Hal ini memiliki 

kecenderungan bagi setiap angkringan 

dimanapun dapat menularkan virus yang 

tidak diinginkan jika menyepelekan 

PHBS. "Untuk mengatasi hal itu, Dinas 

Kesehatan melakukan penyuluhan dan 

edukasi kepada pedagang kuliner 

angkringan," kata Bupati Sleman Sri 

Purnomo, saat acara Festival Angkringan 

di Taman Kuliner, Sleman, Sabtu malam, 

11 Mei 2013. Hepatitis A dapat 

menimbulkan gagal hati akut. Hepatitis A 

menyebabkan kelainan dari ringan sampai 

berat. Secara global ada 1,4 juta penderita 

Hepatitis A tiap tahun. Dan Indonesia 

termasuk dalam Negara dengan frekuensi 

penyakit Hepatitis A yang tinggi. 

(http://dinkes.surabaya.go.id/) 

 Data Dinas Kesehatan Jatim 

menunjukkan bahwasannya beberapa 

warga Jatim terjangkit penyakit hepatitis 

(peradangan atau pembengkakan liver 

atau hati). Maka dari itu, pedagang 

angkringan haruslah memiliki perilaku 

hidup bersih dan Sehat sebagai wujud 

atau upaya membentuk, mengajak, 

mendorong kemandirian para pedagang 

dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Perilaku hidup bersih dan sehat ialah 

sekumpulan pengetahuan, sikap dan 

tindakan atau praktik yang dilakukan 

dalam upaya memelihara dan mencegah 

risiko terjadinya penyakit yang dapat 

timbul melalui proses konsumsi makanan 

ke dalam tubuh. PHBS meliputi menjaga 

kebersihan diri (terdiri dari mencuci 

tangan dengan benar dan menjaga 

kebersihan kuku), kebersihan 

makanan/minuman (terdiri dari makan 

makanan bersih dan sehat, minum 

minuman sehat atau air matang, 

makan/minum memakai wadah makanan 

bersih) dan kesehatan lingkungan (tempat 

yang bersih, air yang bersih, terhindar 

dari polusi serta hewan yang membawa 

virus penyakit, dll). Namun,  karena 

angkringan dominan lebih banyak berada 

di kota asal yaitu di Jogja yang telah 

mendapatkan penyuluhan dari dinas 

kesehatan, angkringan di kota-kota lain 

seperti Surabaya yang telah menjamur 

tempat makan angkringan justru belum 

mendapatkan penyuluhan sosialisasi 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. 

Oleh karena itu, pedagang angkringan di 

Surabaya ini belum terkontrol. Pedagang 

angkringan ini sangat terbatas dalam 

menjamin dagangannya tetap aman, sehat 

dan bergizi untuk dikonsumsi setiap saat 

oleh semua golongan umur, bahkan 

Angkringan dikenal sebagai tempat jualan 

yang berada tepat dipinggir jalan yang 

dapat menyebabkan makanan-makanan 

http://dinkes.surabaya.go.id/portal/index.php/tips-kesehatan/4m-untuk-cegah-diare-datang/


yang terjual terkena polusi dan 

sebagainya. 

Sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang tindakan 

sosial pedagang angkringan dalam 

penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat) di Surabaya. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah  

1. Mengetahui perilaku pedagang 

angkringan dalam menerapkan 

perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat. 

2. Upaya tindakan sosial 

pedagang angkringan 

Surabaya dalam  penerapan 

perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) pasca terjadinya 

penularan virus atau penyakit 

dari angkringan yang semakin 

menjamur. 

 

KAJIAN TEORI DAN METODE 

PENELITIAN 

 Dalam mendukung penelitian ini, 

teori yang digunakan merupakan teori 

yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti. Teori dipilih agar memberikan 

penjelasan yang mendekati realitas yang 

diuji kebenarannya sehingga dapat 

diharapkan bahwa penelitian ini 

memberikan analisis mengenai tindakan 

sosial pedagang Angkringan dalam 

penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat) di Surabaya. Dalam Penelitian 

ini, Teori yang digunakan ialah teori 

Perilaku Kesehatan dari Lawrence Green 

dan juga teori Tindakan Sosial Dari Max 

Weber. 

 Ada beberapa teori untuk 

mengungkapkan determinan perilaku dari 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku, khususnya perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan, yaitu 

Teori Lawrence Green, menurut Green, 

perilaku dipengaruhi oleh 3 keutamaan, 

yakni: 

a. Predisposisi (predisposing) yang 

terdiri dari pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-

nilai. Faktor ini mencakup 

pengetahuan dan sikap masyarakat 

terhadap kesehatan, tradisi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

hal-hal yang berkaitan dengan 

kesehatan, sistem nilai yang dianut 

masyarakat, tingkat pendidikan, 

tingkat sosial ekonomi dan 

sebagainya. 

Contoh: Seorang pedagang 

angkringan mampu menjaga 

kebersihan makanan, minuman 

maupun lingkungannya dan juga 

kebesihan dirinya agar tidak 



menimbulkan penyakit dari 

kotoran, ataupun virus. Tanpa 

adanya pengetahuan, pedagang 

angkringan tersebut mungkin 

tidak akan menjaga kebersihan 

makanan maupun minumannnya 

agar tetap terjaga kebersihan 

maupun kesehatannya 

b. Pendukung (enabling) yang terdiri 

dari lingkungan fisik, tersedia atau 

tidak tersedianya fasilitas dan 

sarana. Faktor ini mencakup 

ketersediaan sarana dan prasarana 

atau fasilitas kesehatan bagi 

masyarakat seperti, puskesmas, 

rumah sakit, poliklinik, posyandu, 

polindes, pos obat desa, dokter 

atau bidan praktek swasta. 

Fasilitas ini pada hakikatnya 

mendukung atau memungkinkan 

terwujudnya perilaku kesehatan. 

Contoh: Pedagang Angkringan 

harus menyediakan fasilitas 

tempat sampah, tempat putung 

rokok, penutup makanan, kain 

pembersih maupun adanya air 

mengalir untuk mencuci, adanya 

sabun dan juga menyediakan tisu 

dan perlu adanya saluran 

pembuangan air kotor. 

c. Pendorong (reinforcing) yang 

terdiri dari sikap dan perilaku 

petugas kesehatan, tokoh agama 

serta tokoh masyarakat. Termasuk 

juga disini undang-undang, 

peraturan-peraturan baik dari 

pusat maupun pemerintah daerah 

yang terkait dengan kesehatan. 

Untuk berperilaku sehat, 

masyarakat kadang-kadang bukan 

hanya perlu pengetahuan dan 

sikap positif serta dukungan 

fasilitas saja, melainkan 

diperlukan perilaku contoh 

(acuan) dari para tokoh 

masyarakat, tokoh agama dan para 

petugas terlebih lagi petugas 

kesehatan. Di samping itu, 

undang-undang juga diperlukan 

untuk memperkuat perilaku 

masyarakat tersebut.  

Contoh: seorang pedagang 

angkringan yang pernah 

mengikuti penyuluhan kebersihan, 

adanya dukungan atau contoh /  

acuan dari keluarga ataupun 

dukungan dari orang terdekat 

dalam menjaga kebersihan, 

penanaman kebersihan sejak dini 

dari orang tua ataupun dari 

sekolah. 

 Sedangkan dari Teori Tindakan 

Max Weber, Tindakan sosial adalah suatu 

tindakan yang memiliki makna yaitu 

ketika individu yang berinteraksi dengan 



individu lain dan hasilnya individu 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku 

individu lainnya. Karena pada realitanya 

menurut Weber pemikiran manusia atau 

individu masing-masing memiliki bentuk 

dan metode yang berbeda-beda, sehingga 

memunculkan tindakan-tindakan yang 

berbeda dan saling mempengaruhi. 

 Dalam kajian terhadap tindakan 

sosial pedagang angkringan dalam 

penerapan PHBS (perilaku hidup bersih 

dan sehat) di Surabaya, maka tindakan 

sosial menggunakan teori dari  Max 

Weber, dalam teori tindakan sosial tujuan 

Max Weber adalah memfokuskan 

perhatian pada individu, pola dan 

regularitas tindakan, dan bukan pada 

kolektivitas.  

Ada 5 ciri pokok Tindakan sosial menurut 

Max Weber  sebagai  berikut:  

1. Jika  tindakan manusia  itu 

menurut aktornya mengandung 

makna subjektif dan hal  ini bisa 

meliputi berbagai  tindakan nyata  

2. Tindakan nyata  itu bisa bersifat 

membatin  sepenuhnya  

3. Tindakan  itu  bisa  berasal  dari  

akibat  pengaruh  positif  atas  

suatu  situasi,  tindakan yang 

sengaja diulang, atau  tindakan 

dalam bentuk persetujuan secara 

diam-diam dari pihak mana  pun 

4. Tindakan  itu  diarahkan  kepada  

seseorang  atau  kepada  beberapa  

individu 

5. Tindakan  itu memperhatikan  

tindakan orang  lain dan  terarah  

kepada orang  lain  itu. 

 Dari ciri pokok tindakan sosial 

menurut Max Weber itulah kita dapat 

melihat upaya apa saja yang terlihat pada 

pedagang angkringan dalam penerapan 

PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat 

juga akan dilihat dan dicari perilaku 

kesehatan yang dimiliki pedagaang 

Angkringan tersebut, lalu dapat mencari 

tau bagaimana tindakan yang dilakukan 

dalam mengambil tindakan pencegahan 

yang dilakukan oleh pedagang 

angkringan tersebut.   

 Max Weber membedakan 

tindakan sosial dalam sosiologinya ke 

dalam empat tipe (Weber dalam Turner 

2000) yaitu: 

1. Tindakan rasionalitas instru-

mental (Zwerk Rational) 

Tindakan ini merupakan suatu 

tindakan sosial yang dilakukan 

seseorang didasarkan atas 

pertimbangan dan pilihan sadar 

yang berhubungan dengan tujuan 

tindakan itu dan ketersediaan alat 

yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Tindakan ini 



ditujukan pada pencapaian 

tujuan-tujuan yang secara 

rasional diperhitungkan dan 

diupayakan sendiri oleh aktor 

yang bersangkutan. 

 

2. Tindakan rasional nilai (Werk 

Rational) 

Sedangkan tindakan rasional nilai 

memiliki sifat bahwa nilai (value-

rational action) yang dilakukan 

untuk alasan-alasan dan tujuan-

tujuan yang ada kaitannya 

dengan nilai-nilai yang diyakini 

secara personal tanpa 

memperhitungkan prospek-

prospek yang ada kaitannya 

dengan berhasil atau gagalnya 

tindakan tersebut. 

 

3. Tindakan  afektif / Tindakan yang 

dipengaruhi emosi  (Affectual 

Action) 

Tipe tindakan sosial ini lebih 

didominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau 

perencanaan sadar. Tindakan 

afektif sifatnya spontan, tidak 

rasional, dan merupakan ekspresi 

emosional dari individu.  

 

4. Tindakan  tradisional/Tindakan 

karena kebiasaan (Traditional 

Action)  

Dalam tindakan jenis ini, 

seseorang memperlihatkan 

perilaku tertentu karena 

kebiasaan yang diperoleh dari 

nenek moyang, tanpa refleksi 

yang sadar atau perencanaan. 

Ditentukan oleh kebiasaan-

kebiasaan yang sudah mengakar 

secara turun-menurun. 

 

 Secara Sosiologis perilaku 

individu sebenarnya dapat 

digerakkan dan didasarkan pada 

berbagai hal. Menurut Max 

Weber, yang sangat dikenal 

dengan teori tindakan (action 

theory) bahwa perilaku individu 

sangat dipengaruhi oleh 

pengalaman, persepsi, 

pemahaman dan penafsirannya 

atas suatu obyek stimulus dan 

situasi tertentu. Menurut Max 

Weber,tindakan individu 

merupakan tindakan sosial yang 

rasional dan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran memanfaatkan 

sarana yang dinilai paling tepat. 

 

 Dalam metode penelitian 

ini, menggunakan paradigma 

penelitian definisi sosial. Strategi 

ini dapat menyertakan bukti 

kualitatif yang berdasar pada 

berbagai sumber dan 



perkembangan sebelumnya dari 

proposisi teoretis. Studi kasus 

merupakan penelitian yang 

mendalam tentang individu, satu 

kelompok, satu organisasi, satu 

program kegiatan, dan 

sebagainya dalam waktu tertentu. 

Tujuannya untuk memperoleh 

deskripsi yang utuh dan 

mendalam. 

 Informan ditentukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, 

artinya informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara sengaja dan dapat 

memberikan informasi yang benar 

berkaitan dengan masalah penelitian, 

diantaranya yaitu pedagang angkringan 

yang berada di kawasan Surabaya Timur 

sebanyak 6 pedagang angkringan sebagai 

informan. Purposive sampling dalam 

penentuan pedagang angkringan dapat 

dilihat dari ciri-ciri tempat berjualan yang 

berada dipinggir jalan, menggunakan 

tenda, dengan penerangan lampu 

seadanya serta menggunakan gerobak 

layaknya Angkringan pada umumnya di 

Jogja.  

 Lokasi penelitian yang dipilih 

juga dipilih oleh peneliti yaitu di daerah 

atau kawasan Surabaya Timur, karena 

kawasan Surabaya Timur, terdapat 

banyak sekali Universitas ternama seperti 

Universitas Airlangga, UPN, ITS, 

Perbanas, WM, Hangtua, Dr. Soetomo, 

Untag, dan masih banyak lagi, 

menjadikan Surabaya Timur sebagai 

tempat para pelajar dan juga mahasiswa 

berada di Surabaya Timur, terleih lagi, 

Surabaya Timur saat ini sedang gencar 

dalam pembangunan, menjadikan banyak 

orang mencari peluang bisnis di Surabaya 

Timur yang dapat memberikan janji yang 

meyakinkan. Terutama, Angkringan di 

Surabaya Timur adalah yang paling 

banyak dari Surabaya bagian yang lain, 

yaitu kurang lebih ada 35 Angkringan 

yang berada di Surabaya Timur. 

 Pengumpulan data, peneliti 

menggunakan teknik wawancara 

mendalam (indepth interview), peneliti 

melakukan komunikasi langsung dengan 

subjek atau informan secara mendalam, 

utuh dan rinci dengan tujuan 

mendapatkan informasi secara lengkap, 

mendalam, dan komprehensif sesuai 

dengan tujuan penelitian (Daymont, 

2008). Studi kasus menghasilkan data 

untuk selanjutnya dianalisis. 

Sebagaimana prosedur perolehan data 

penelitian kualitatif, data studi kasus 

diperoleh dari wawancara mendalam. 

Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti 

Data yang diperoleh disusun secara 

sistematis kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk mencapai kejelasan 

masalah yang dibahas. Dari hasil 



penelitian tersebut kemudian ditarik 

sebuah kesimpulan yang merupakan 

jawaban yang diangkat dari permasalahan 

penelitian (Daymont, 2008). 

 Setelah semua data terkumpul, 

maka langka berikutnya adalah reduksi 

data, display data, dan verifikasi. 

Datayang diperoleh akan di analisis 

dengan reduksi data dengan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Hasil dari gambaran informasi di 

interpretasikan sesuai dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Analisis data yang 

dilakukan dengan penyajian data (display 

data), mengambil kesimpulan dan 

verifikasi. Untuk menganalisis tindakan 

sosial yang mempengaruhi PHBS 

pedagang angkringan di Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

 Perilaku kesehatan menurut teori 

Lawrence Green selaras dengan temuan 

data. Hal ini terlihat dari adanya 

pengetahuan pedagang angkringan dalam 

pentingnya kebersihan yang dapat di 

implementasikan langsung ke dalam 

bentuk nyata yang dilakukan pedagang 

Angkringan dalam menerapkannya. 

Terlebih pentingnya pengetahuan megenai 

sakit dan penyakit mampu memberikan 

pemikiran dan tindakan yang jauh lebih 

baik dalam penerapan PHBS pada 

pedagang Angkringan. 

 Teori Perilaku Kesehatan dari 

Lawrence Green dalam faktor pendukung 

(enabling Factor) selaras dengan temuan 

data yang ada. Fasilitas atau sarana dapat 

mewujudkan perilaku hidup bersih dan 

sehat ini. Dari faktor ini, ditemukan 

beberapa Angkringan yang memiliki 

fasilitas yang terbilang kurang. Karena 

sarana yang kurang seperti tidak adanya 

saluran pembuangan air, cara mencuci 

alat-alat yang digunakan serta kain yang 

digunakan kurang mendapatkan perhatian, 

hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 

kuman dan bakteri serta polusi di 

lingkungan Angkringan. Terlebih lagi 

ketiga informan tidak menutup makanan 

yang mereka jual. Sedangkan tiga 

pedagang angkringan lainnya terlihat 

sarana atau fasilitas yang dimiliki sangat 



baik dalam mewujudkan perilaku 

kesehatan. 

 Teori perilaku kesehatan dari 

Lawrence Green dalam faktor pendorong 

(Reinforcing Factor) ini selaras dengan 

temuan data yang peneliti dapatkan. 

Seperti hanya beberapa informan yang 

pernah mengikuti penyuluhan kebersihan 

dan kesehatan. Dari 6 informan yang 

diambil, hanya ada 2 pedagang angkringan 

yang pernah mengikuti penyuluhan PHBS, 

dan kedua orang tersebut adalah orang 

asliJogja dan mendapatkan penyuluhan 

tersebut ketika di Jogja, sedangkan 4 

lainnya tidak pernah mengikuti 

penyuluhan PHBS untuk pedagang 

angkringan.  

 Dalam interpretasinya ke tindakan 

sosial, tindakan pedagang angkringan 

dalam penerapan perilaku hidup bersih dan 

sehat lebih mengarah kepada tindakan 

sosial Zwerk Rational. Hal ini dilandasi 

dengan berbagai macam alasan yang 

diberikan oleh informan yang kemudian 

mengidentifikasikan ke arah tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan 

dalam rangka usahanya untuk berperilaaku 

hidup bersih dan sehat. Beberapa alasan 

yang dapat diidentifikasikan bahwa adanya 

tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk 

Rational). 

Tindakan yang dilakukan atas 

dasar pertimbangan dan kesadaran 

informan untuk meyakinkan pelanggan/ 

pembeli, informan lebih memilih untuk 

menunjukkan suatu tindakan sosial antar 

penjual dan pembeli. Berinteraksi dengan 

pelanggannya melalui tindakan yang 

dipilihnya dalam membersihkan alat-alat 

piring, gelas sendok maupun alat lainnya 

merupakan tujuannya yang rasional untuk 

mendapatkan respon dari pembeli yang 

melihat. Hal ini membentuk suatu tindakan 

dimana informan memperhitungkan dan 

menyadari tindakan yang dipilih dalam 

menjaga kebersihan diperlukan karena 

termasuk dalam tanggung jawab pedagang 

makan 

 Tindakan yang dilakukan dengan 

mempertimbangkan dan kesadaran 



kesesuai antara cara yang digunakan dan 

tujuan yang akan dicapai. Tindakan yang 

diambil bersifat rasional (Masuk akal), 

yang artinya tindakan ini sangat 

berdasarkan kepada tujuan yang akan 

dicapai. Tindakan yang dilakukan oleh 

pengharapan-pengharapan mengenai 

perilaku obyek di dalam lingkungan dan 

perilaku manusia lainya. Pengharapan 

tersebut lalu menjadi suatu alat-alat atau 

kondisi-kondisi dalam mencapai tujuan 

orang tersebut yang dipertimbangkan 

secara rasional. Hal ini didukung dengan 

temuan data pendapat dari beberapa 

informan yang menerapkan PHBS 

dikarenakan memang sudah 

kewajibannya dalam menerapkan PHBS, 

terutama karena mereka sadar basic dari 

profesi mereka adalah menjual makanan 

untuk di konsumsi banyak orang. 

peneliti menemukan Tindakan 

Sosial Pedagang Angkringan dalam 

penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat), tindakan-tindakan pedagang 

Angkringan lebih mengarah pada akal 

sehat dengan pertimbangan dan juga 

kesadaran. Tindakan yang dilakukan 

sebagian besar memiliki tujuan untuk 

kebersihan dan kesehatan baik dari segi 

diri sendiri, konsumen, lingkungan dan 

sosial,tindakan yang dilakukan pedagang 

Angkringan lebih mengarah pada tindakan 

rasionalitas instrumental (Tindakan Zwerk 

Rational) , yang lebih mendominasi 

tindakan pedagang Angkringan dpengaruhi 

oleh pengetahuan, kesadaran, pengalaman, 

serta pemahaman yang dimiliki Masing-

Masing pedagang Angkringan yang 

membentuk tindakan tersebut menjadi 

tindakan yang di dasari akal sehat 

(pemikiran rasional). Namun juga 

ditemukan pula tindakan sosial secara 

rasional nilai, afektif dan tradisional dalam 

penerapan PHBS, rasional nilai meliputi 

kepercayaan-kepercayaan pedagang 

terhadap hal-hal yang absolute, dirasa 

pasti, bentuk perilaku yang etis, religius, 

atau bentuk yang lain terlepas apakah 

tindakan tersebut berhasil atau tidaknya, 

namun hal ini hanya diperlihatkan oleh 1 



pedagang Angkringan Asli Surabaya. 

Sedangkan dalam tindakan afektif yang 

berupa tindakan karena adanya perasaan, 

juga terlihat dari pedagang 3 pedagang 

Angkringan yang memperlihat-kan 

tindakan yang didorong oleh emosi atau 

perasaan dalam bertindak dalam PHBS. 

Sedangkan tindakan Tradisi -onal yang 

diperlihatkan mengenai pemilihan 

makanan tertutup dan terbuka yang justru 

2 pedagang Asli Jogja memilih untuk 

menutup Makanan yang mereka jual agar 

terhindar dari polusi, bakteri dan 

sebagainya atas dasar pertimbangan / 

kesadaran (tindakan rasional), sedangkan 2 

pedagang Angkringan Asli Surabaya 

memilih tidak menutup makan- annya 

karena mengikuti angkringan 

tradisional/meng- ikuti budaya Angkringan 

yang sudah ada di Jogja. 

 

PENUTUP 

 mengenai kesimpulan dari 

penelitian ini yang didasarkan pada 

pertanyaan penelitian yang telah 

ditentukan yaitu Bagaimana Tindakan 

Sosial Pedagang Angkringan dalam 

Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS). Dengan menggunakan teori 

Perilaku Kesehatan Lawrence Green dan 

teori Tindakan Sosial Max Weber. 

Sehingga dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Adanya pengaruh budaya 

tradisional dalam penyajian 

makanan yang justru 

diperlihatkan oleh pedagang 

asli Surabaya, sedangkan 

pedagang asli Jogja justru 

memilih untuk meninggalkan 

budaya tradisional angkringan 

seperti menutup makanan yang 

disajikan. 

 

2. Berdasarkan temuan data di 

lapangan yang telah diolah 

peneliti menemukan Tindakan 

Sosial Pedagang Angkringan 

dalam penerapan PHBS 



(Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat), tindakan-tindakan 

pedagang Angkringan lebih 

mengarah padaakal sehat 

dengan pertimbangan dan juga 

kesadaran. Tindakan yang 

dilakukan sebagian besar 

memiliki tujuan untuk 

kebersihan dan kesehatan baik 

dari segi diri sendiri, 

konsumen, lingkungan dan 

sosial,tindakan yang dilakukan 

pedagang Angkringan lebih 

mengarah pada tindakan 

rasionalitas instrumental 

(Tindakan Zwerk Rational) , 

yang lebih mendominasi 

tindakan pedagang Angkringan 

dpengaruhi oleh pengetahuan, 

kesadaran, pengalaman, serta 

pemahaman yang dimiliki 

Masing-Masing pedagang 

Angkringan yang membentuk 

tindakan tersebut menjadi 

tindakan yang di dasari akal 

sehat (pemikiran rasional). 

Namun juga ditemukan pula 

tindakan sosial secara rasional 

nilai, afektif dan tradisional 

dalam penerapan PHBS, 

rasional nilai meliputi 

kepercayaan-kepercayaan 

pedagang terhadap hal-hal yang 

absolute, dirasa pasti, bentuk 

perilaku yang etis, religius, atau 

bentuk yang lain terlepas 

apakah tindakan tersebut 

berhasil atau tidaknya, namun 

hal ini hanya diperlihatkan oleh 

1 pedagang Angkringan Asli 

Surabaya. Sedangkan dalam 

tindakan afektif yang berupa 

tindakan karena adanya 

perasaan, juga terlihat dari 

pedagang 3 pedagang 

Angkringan yang 

memperlihatkan tindakan yang 

didorong oleh emosi atau 

perasaan dalam bertindak 

dalam PHBS. Sedangkan 



Tindakan Tradisional yang 

diperlihatkan mengenai 

pemilihan makanan tertutup 

dan terbuka yang justru 2 

pedagang Asli Jogja memilih 

untuk menutup Makanan yang 

mereka jual agar terhindar dari 

polusi, bakteri dan sebagainya 

atas dasar pertimbangan / 

kesadaran (tindakan rasional), 

sedangkan 2 pedagang 

Angkringan Asli Surabaya 

memilih tidak menutup 

makanannya karena mengikuti 

Angkringan Tradisional / 

mengikuti budaya Angkringan 

yang sudah ada di Jogja. 

 

3. Terdapat banyak kekurangan 

dalam perilaku kebersihan dan 

kesehatanyang perlu dimiliki 

oleh para pedagang angkringan, 

yaitu pengetahuan mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat bagi Pedagang 

Angkringan berupa cara 

penyajian makanan yang 

higienis (menutup makanan 

yang dijual), lingkungan yang 

bersih (membuang sampah 

pada tempatnya, membersihkan 

meja dengan kain yang tidak 

digunakan berulang-ulang kali), 

air yang digunakan seharusnya 

ialah air mengalir, bukan air 

yang digunakan berkali-kali, 

cara perawatan / membersihkan 

peralatan yang digunakan dan 

juga kebersihan diri sangat 

diperlukan. Jika salah satu lalai 

dalam sikap yang diambil, 

maka akan membentuk perilaku 

kesehatan yang kurang 

baik.dan hal tersebut terjadi 

kepada 4 pedagang Angkringan 

dari 6 pedagang Angkringan 

yang diteliti. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa PHBS yang 

ada sangat kurang. 

 



4. Selain itu, sarana atau fasilitas 

untuk mewujudkan perilaku 

kesehatan Angkringan, 

pedagang harus mengupayakan 

adanya sarana-sarana tersebut 

tanpa terkecuali. Seperti 

menyediakan tisu kering, 

menyediakan asbak, menye-

diakan bak sampah, air bersih 

yaitu air yang mengalir, tempat 

mencuci piring, saluran 

pembuangan air kotor. Hal ini 

sangat penting karena sarana 

atau fasilitas tersebut 

memberikan dampak dalam 

PHBS bagi pedagang 

Angkringan. Namun Masih 

terdapat banyak Angkringan 

yang tidak menyediakan 

beberapa sarana atau fasilitas 

tersebut. Ini menunjukkan jika 

pedagang Angkringan Masih 

belum Masuk dalam kategori 

PHBS, hanya terdapat 2 

informan yang berasal dari 

Jogja yang telah menerapkan 

PHBS degan baik dan ke 4 

informan yang 3 diantaranya 

merupakan asli Surabaya dan 1 

informan berasal dari Jogja 

belum memperlihatkan adanya 

PHBS. 

 

Penyuluhan-penyuluhan kesehatan bagi 

pedagang angkringan mampu memberikan 

pengetahuan dan efek dalam penerapan 

PHBS itu sendiri. Seperti kedua informan 

yang berasal dari Jogja yang telah 

mengikuti penyuluhan PHBS di Jogja 

untuk pedagang Angkringan, mampu 

menerapkan PHBS dengan baik dan 

benar.Hal ini membentuk suatu perilaku 

kesehatan dalam mendorong seseorang 

dalam bertindak ketika berjualan makanan 

dan minuman. Fungsinya agar pedagang 

mampu memahami apa yang harus 

dilakukan dan apa yang perlu diperhatikan 

ketika menjual makanan dan minuman. 
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