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Abstrak 
 

Hasil uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap makanan jajanan di 
195 sekolah dasar di 18 propinsi menunjukkan 39,94% tidak memenuhi syarat kemanan pangan. Berdasarkan 
data Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Banjarmasin, kejadian keracunan di Provinsi 
Kalimantan Selatan selama tahun 2016 tertinggi  terdapat di Kota Banjarmasin dengan jumlah 15 kejadian. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku sanitasi 
makanan jajanan pada siswa di SDN Kelayan Timur 5 . Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki di SDN Kelayan 
Timur 5 yang berjumlah 90 siswa, perhitungan sampel menggunakan rumus dua proporsi dengan total sampel 
berjumlah 35 siswa. Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan responden yang memiliki pengetahuan 
baik sebanyak 91,4% dan pengetahuan kurang sebanyak 8,6%, responden yang memiliki sikap baik sebanyak 
68,6% dan sikap kurang sebanyak 31,4%, serta responden yang memiliki perilaku baik sebanyak 65,7% dan 
perilaku kurang 34,4%. Berdasarkan hasil uji chi square, didapatkan hasil tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dengan perilaku sanitasi (p value 0,266) tetapi ada hubungan antara sikap dengan perilaku 
sanitasi pada siswa (p value 0,000). Saran dari penelitian bagi pihak sekolah agar memberikan edukasi 
kepada siswa tentang keamanan pangan dan sanitasi makanan agar meningkatkan kesadaran siswa terkait 
pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, menyiapkan sarana kantin sekolah yang layak, dan 
memonitoring pedagang yang berjualan di luar sekolah. 

  
Kata kunci:  pengetahuan, sikap, perilaku, sanitasi makanan 

 
 

Abstract 
Results of laboratory test of the Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) against the stree food 

in 195 elementary schools in 18 provinces  showed 39.94% unqualified food safety. Based on Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin’s data, South Kalimantan province food poisoning cases during 
the year 2016 there are highest in the city of Banjarmasin with total number of 15 cases. The aims of this study 
was to analyze the corelation of knowledge and attitude towards food street sanitary behaviors ofstudents in 
Kelayan Timur 5 Elementary School. This study is observational analytic with cross sectional approach.The 
population of this study were all male students who attended school in in Kelayan Timur 5 Elementary 
School totalling 90 students, the sample calculation using the formula two proportion with thw number of 
samples 35 students. Based on the results of the univariate obtained respondents who 
have good knowledge is 91.4% and less knowledge is 8.6%, of respondents who have a good attitude is  68.6% 
and less attitude is 31,4%, also respondents who had good behavior is 65.7% and less behavior is 34,4%.The 
chi square test results,  there is no corelation between knowledge with sanitary behavior  (pvalue 0.266) but 
there is a corelation between attitudes with sanitation behaviors  (p value 0.000). Advice from study on behalf 
of the school to give education to the students about food safety and sanitation of food in order to raise 
awareness of the importance of the associated students consume healthy food, prepare a means school 
cafeteria that's worth, and monitor merchants who sell outside of school. 
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PENDAHULUAN 
 

 Sanitasi menurut WHO adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang 
berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal  yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, 
kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi makanan adalah meliputi kegiatan usaha yang ditunjukkan 
kepada kebersihan dan kemurnian makanan agar tidak menimbulkan penyakit.  
 Makanan jajanan bermanfaat terhadap penganekaragaman makanan sejak kecil dalam rangka 
peningkatan mutu gizi makanan yang dikonsumsi. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia pada kelompok anak sekolah adalah dengan menyediakan makanan jajanan yang bergizi guna 
memenuhi kebutuhan tubuh selama mengikuti pelajaran di sekolah. Makanan jajanan memberikan kontribusi 
masing-masing sebesar 13,2%, dan 13,21% terhadap keseluruhan asupan energi dan protein anak sekolah 
dasar (1).  
 Pemilihan makanan jajanan merupakan perwujudan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terbentuknya perilaku berupa faktor predisposisi (predisposing factors), faktor pemungkin (enabling factors), 
dan faktor pendorong atau faktor penguat (reinforcing factors) (2). 
 Jenis makanan atau minuman yang disukai siswa-siswa adalah makanan yang mempunyai rasa 
manis, enak, dengan warna-warna yang menarik, dan bertekstur lembut. Jenis makanan seperti cokelat, 
permen, jeli biskuit dan snack merupakan produk makanan favorit bagi sebagian besar siswa-siswa. Kelompok 
produk minuman dikenal berbagai minuman warna-warni (air minuman dalam kemasan maupun es sirup tanpa 
label), minuman jeli, es susu, minuman ringan dan lainlainnya (3). 
 Kebiasaan mengonsumsi makanan jajanan pada anak terjadi karena anak-anak menghabiskan 
seperempat waktu mereka di sekolah, di mana sekolah terdapat beragam jenis makanan jajanan yang 
menarik, yang dibeli berdasarkan jumlah uang jajan yang dimiliki. Secara psikologis, anak laki-laki dan 
perempuan memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda dikarenakan penggunaan bagian otak yang 
berbeda. Anak laki – laki lebih banyak menggunakan bagian otak sebelah kanan (sisi praktis). Penelitian 
Safriana (2012) menyebutkan ada hubungan jenis kelamin dengan perilaku memilih jajanan, 59% responden 
yang berperilaku tidak baik adalah laki – laki (4).  
 Tahun 2014  sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang memenuhi syarat (MS) adalah 
sebanyak 7.945 (76,18%) sampel, dari total sampel PJAS yang diuji sebanyak 10.429 sampel. Terjadi 
penurunan PJAS yang memenuhi syarat pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013 (76,18%). Hal ini karena 
tingginya cemaran mikrobiologi pada produk PJAS (5). 
 Hasil uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap makanan jajanan di 
195 sekolah dasar di 18 propinsi menunjukkan 39,94% tidak memenuhi syarat kemananan pangan 10,45% 
dari total sampel mengandung pewarna yang dilarang, yaitu rhodamain- B, methanil yelow dan amaranth (6). 

Berdasarkan penelitian Kristianto (2013) Sejumlah besar makanan jajanan anak sekolah masih 
mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 15 jajanan (71,4%), 4 jajanan (23,5%) dan 5 jajanan (18,5%) positif 
mengandung berturut-turut formalin, boraks, dan rhodamin B (7). 

 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel, dimana Variabel  bebas dalam 
penelitian ini adalah Pengetahuan dan sikap. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku sanitasi 
makanan jajanan di SDN Kelayan Timur 5. Kedua variabel tersebut diukur secara bersamaan pada satu waktu 
tertentu. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh Siswa laki - laki yang bersekolah di SDN Kelayan Timur 5 Banjarmasin yang berjumlah 90 siswa, 
perhitungan sampel menggunakan rumus dua proporsi dengan total sampel berjumlah 35 siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Univariat 

Analisis ini adalah untuk melihat gambaran distribusi frekuensi dan persentase dari variabel yang diteliti 
yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku sanitasi. 
Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden 

No. Variabel Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 Pengetahuan Baik 32 91,4 
  Kurang 3 8,6 

2 Sikap Baik 24 68,6 

  Kurang 11 31,4 

3 Perilaku Baik 23 65,7 

  Kurang 12 34,3 

 
1. Pengetahuan 
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Berdasarkan hasil penelitian pada 35 responden diperoleh distribusi frekuensi tingkat pengetahuan 
responden tentang sanitasi makanan. Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa sebagian besar responden, 
responden yang memiliki tingkat pengetahuan  baik sebanyak 32 responden (91,4%) dan yang memiliki 
pengetahuan kurang sebanyak 3 responden (8,6%). Pengetahuan kurang karena 65% responden masih 
kurang memahami tentang dampak makanan jajanan yang tidak aman dan tentang manfaat makanana 
jajanan ketika di sekolah.  Responden telah mampu menjawab dengan benar pernyataan tentang cara memilih 
jajanan yang baik, jenis makanan jajanan, tempat membeli makananan jajanan yang aman dan hal yang harus 
diperhatikan sebelum membeli makanan jajanan, sedangkan Pemahaman yang kurang tentang dampak 
makanan jajanan yang tidak aman dapat mendorong timbulnya perilaku yang kurang baik karena 
ketidaktahuan tentang dampak membuat mereka mengabaikan kondisi dan jenis makanan dan minuman yang 
dibeli 

Pengetahuan yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengetahuan responden tentang sanitasi 
makanan jajanan yang baik, merupakan kepandaian responden dalam memilih makanan yang merupakan 
sumber zat gizi dan kepandaian responden terkait konsep memilih makanan jajanan yang sehat (36).  

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa responden telah memahami cara memilih makanan jajanan 
yang baik serta mengetahui konsep perilaku yang baik sebelum membeli atau memakan makanan jajanan, 
namun beberapa responden masih ada yang belum memahami dampak penyakit yang ditimbulkan dari 
makanan jajanan yang tidak aman serta manfaat makanan jajanan ketika di sekolah.  

  
2. Sikap 

Berdasarkan hasil penelitian pada 35 responden diperoleh distribusi frekuensi sikap responden terkait 
sanitasi makanan. Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki sikap yang baik 
sebanyak 24 responden (68,6%) dan yang memiliki sikap yang kurang sebanyak 11 responden (31,4%).  
Sebanyak 63% responden yang memiliki sikap kurang terlihat dari tanggapan setuju pada pernyataan tentang 
membeli makanan yang warnanya mencolok, makanan di luar sekolah yang banyak saos berwarna merah 
dapat menyehatkan tubuh dan makanan yang sehat adalah makanan yang murah. Sebanyak 75% responden 
yang menunjukkan sikap baik terlihat melalui tanggapan pada pernyataan tentang jenis jajanan dan kebiasaan 
sarapan pagi sebelum sekolah.    

Sikap merupakan respon tertutup seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, dimana sikap 
merupakan suatu kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 
adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi 
yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap belum merupkan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi 
merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku.  Jika respon yang diterima baik maka sikap akan baik 
sehingga akan diaplikasikan sebuah tindakan yang baik pula. Sikap yang diteliti dalam penelitian ini adalah 
respon ataupun tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan tekait sanitasi makanan, seperti cara 
memilih makanan yang aman sekaligus sehat, dan jenis makanan yang aman. 
 

3. Perilaku 
Berdasarkan hasil penelitian pada 35 responden diperoleh distribusi frekuensi perilaku responden 

terkait sanitasi makanan. Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki perilaku 
sanitasi yang baik yaitu 23 responden (65,7%) dan yang memiliki perilaku kurang yaitu 12 responden (34,3%). 
Sebanyak  60%  responden yang berperilaku kurang terlihat dari jawaban responden salah pada pernyataan 
tentang makanan jajanan yang berwarna, tempat membeli makanan jajanan dan jajanan yang murah, 
responden menyukai membeli  makanan dan minuman yang  berwarna serta responden lebih menyukai 
membeli makanan dan minuman tidak di kantin sekolah. Sebanyak 73% responden yang berperilaku baik 
terlihat dari jawaban pernyataan tentang tentang memilih makanan jajanan yang tertutup, makanan yang 
digoreng dengan minyak yang telah berwarna hitam, memilih makanan yang bergizi, dan makanan yang telah 
terkena lalat jawaban dari responden menunjukkan respon yang baik.  

Berdasarkan hasil jawaban responden pada pernyataan perilaku, diketahui bahwa masih ada 
responden yang suka membeli makanan atau minuman yang berwarna, manis dan murah, dari hasil observasi 
diketahui bahwa beberapa penjual makanan di sekolah tersebut menjual makanan yang berwarna, seperti 
kerupuk, jelly, dan juga sosis. Harga makanan dan minuman yang dijual terbilang murah yaitu sekitar Rp500-
Rp1000. Selain tentang makanan dan minuman berwarna, perilaku kurang baik terlihat jawaban responden 
lebih memilih membeli makanan dan minuman di penjual yang berada di luar sekolah daripada di kantin yang 
ada di dalam sekolah, hal ini dikarenakan di sekolah tersebut hanya memiliki satu kantin dengan keadaan 
yang kurang memadai dalam hal fisik dan juga variasi makanan yang dijual sehingga responden lebih tertarik 
membeli makanan jajanan yang di jual di laur sekolah.  

Perilaku yang kurang baik dalam sanitisai makanan didukung dengan data fakta lapangan yaitu hasil 
pengujian 10 sampel makanan jajanan yang dijual penjual makanan di luar sekolah, didapatkan hasil 70% 
sampel positif mengandung formalin dan 20% positif mengandung boraks, dan 20% positif mengandung 
formalin dan boraks. Kurangnya fasilitas yang memadai (faktor pemungkin) membuat siswa cenderung tidak 
bias berperilaku yang baik. 
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B. Analisis Bivariat 
 

Analisis ini adalah untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel independen dengan variabel 
dependen yaitu pengetahuan dan sikap dengan perilaku sanitasi. 
Tabel 5.2 Tabulasi silang variabel pengetahuan, sikap dan perilaku 

NO Variabel Perilaku Total P 
Value Baik Kurang 

N % N % N %  

1 Pengetahuan 
Baik 

Kurang 

 
22 
1 

 
68 
34 

 
10 
2 

 
32 
66 

 
32 
3 

 
100 
100 

 
0,266 

2 Sikap 
Baik 

Kurang 

 
21 
2 

 
87,5 
18 

 
3 
9 

 
12,5 
82 

 
24 
11 

 
100 
100 

 
0,000 

 

1. Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Sanitasi 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 responden diperoleh tabulasi silang pengetahuan dengan 

perilaku. Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 35 orang responden 32 orang memiliki pengetahuan 
baik, 3 orang memiliki  pmemiliki pengetahuan kurang. Pada 32 orang responden yang memiliki pengetahuan 
baik, terdapat 68%  memiliki perilaku yang baik dan 32% memiliki perilaku yang kurang. Responden yang 
memiliki pengetahuan kurang  terdapat 34% yang  memiliki perilaku yang baik dan terdapat 66% memiliki 
perilaku  yang kurang. Terdapat 1 responden yang memiliki pengetahuan kurang namun memiliki perilaku 
yang baik, hal ini dikarenakan responden tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan tentang dampak dari 
makanan yang tidak aman, dalam pertanyaan perilaku responden tersebut berperilaku yang baik terlihat dari 
perilakunya yang tidak suka membeli makanan gurih, berwarna, dan yang digoreng di minyak yang telah 
berwarna hitam, serta perilaku lebih suka membeli makanan di kantin. Terdapat 10 orang yang memiliki 
pengetahun baik namun perilaku kurang, hal ini disebabkan responden terlhat dari jawaban kuesioner suka 
membeli makanan yang gurih, berwarna dan tidak suka membeli makanan di kantin, walaupun telah memiliki 
pengetahuan yang baik tentang sanitasi makanan. 

Responden yang tidak suka membeli makanan dikantin dikarenakan kantin yang tersedia kurang layak. 
Berdasarkan hasil observasi di Sekolah SDN Kelayan Timur 5, diketahui bahwa sekolah tersebut tidak memiliki 
kantin yang sehat dan memadai. Siswa-siswa lebih banyak membeli makanan yang dijual di luar sekolah. 
Dalam hal ini kantin merupkan salah bentuk fasilitas yang termasuk dalam faktor pemungkin dalam 
terbentuknya perilaku sanitasi yang kurang pada siswa.  Kantin yang kurang memadai membuat siswa kurang 
tertarik membeli makanan dan minuman di kantin, siswa lebih memilih membeli makanan dan minuman di 
penjual yang berada di luar sekolah karena lebih variatif, namun makanan yang dijual di luar sekolah termasuk 
makanan yang tidak memenuhi syarat. 

Hasil uji statistik pada tabel 5.2 menunjukkan  p value = 0,266 yang mana nilai tersebut > 0,05. Hal ini 
menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku sanitasi. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan hasil penelitian oleh Safriana (2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan perilaku siswa di SDN Garot Kecamatan Darul Imarah 
Kab Aceh Besar. Dari hasil uji statistik antara variabel pengetahuan dan perilaku diperoleh nilai p value = 0,15. 
Selaian penelitian Safriana (2012), hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Purtiantini (2010), 
didapatkan hasil uji statistik dengan nilai p value = 0,185 yang menunjukkan tidak ada hubungan antara 
pengetahuan dan perilaku siswa di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura. 

2. Hubungan Sikap dengan Perilaku Sanitasi 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 35 responden diperoleh tabulasi silang sikap dengan perilaku. 
Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 35 orang responden 24 orang memiliki sikap baik dan 11 
orang memiliki sikap kurang. Pada 21 orang responden yang memiliki sikap baik, terdapat 87,5%  memiliki 
perilaku yang baik dan 12,5% memiliki perilaku yang kurang. Responden yang memiliki sikap  kurang  terdapat 
18%  memiliki perilaku yang baik dan 82% memiliki perilaku yang kurang. 

Terdapat 2 responden yang memiliki sikap kurang namun perilakunya baik dikarenakan  sikap 
responden yang  setuju pada pernyataan makanan yang memiliki saos berwarna dapat menyehatkan tubuh, 
makanan yang murah adalah makan yang sehat dan memilih makanan yang terbuka, namun jawaban 
responden pada pertanyaan perilaku menunjukkan perilaku baik terlihat dari jawaban bahwa lebih suka 
membeli makanan yang tertutup dan di kantin sekolah. 

Hasil uji statistik pada tabel 5.2 menunjukkan p value = 0,000 yang mana nilai tersebut < 0,05. Hasil 
ini menunjukkan adanya hubungan antara sikap dan perilaku sanitasi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian 
Rafika (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara sikap dan perilaku pada siswa 
kelas V SD Negeri Cipayung 2 Kota Depok. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,0015. Selain 
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penelitian Rafika (2015) penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Safriana (2012) yang menunjukkan 
adanya hubungan antara sikap dan perilaku siswa SDN Garot Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar. Dari hasil 
uji statistic diperoleh p value = 0,000.  

 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan simpulab sebagai berikut: 
1. Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan perilaku sanitasi pada siswa SDN Kelayan Timur 5 

(p value 0,258). 
2. Ada hubungan antara sikap dengan perilaku sanitasi pada siswa SDN Kelayan Timur 5 (p value 

0,000). 
SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarnkan hal sebagai berikut:  

1. Bagi pihak sekolah agar memberikan edukasi kepada siswa tentang keamanan pangan dan sanitasi 
makanan agar meningkatkan kesadaran siswa terkait pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, 
menyiapkan sarana kantin sekolah yang layak, dan memonitoring pedagang yang berjualan di luar 
sekolah. 

2. Bagi siswa agar dapat  menghindari makanan yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya dan 
sebaiknya membawa bekal dari rumah. 

3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian dengan variabel yang belum diteliti, seperti 
pada faktor pemungkin  antara lain ketersediaan fasilitas, dan besar uang jajan serta faktor penguat 
antara lain  pengaruh teman sebaya, orang tua, dan guru. 
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