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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif, 

yang di mana menurut Surtisno Badri (2002:13) bahwa, penelitian deskriptif 

melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan 

menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai 

bidang tertentu. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data penelitian kuantitatif. Menurut 

Sutrisno Badri (2002:12), penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerical (angka-angka) yang diolah dengan metode 

statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada jenis penelitian 

inferensial dan menyadarkan kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas 

kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode ini akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang 

diteliti.  

Subjek penelitian bertempat di Restoran Sindang Reret Bandung yang 

berlokasi di Jl.Surapati No.35. 

3.2 Metodologi Penelitian 

Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya, secara umum data 

yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu 

masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, 
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memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan 

mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono: 

2015:3). 

Menurut Narbuko,C. dan Achmasi,A. (2012:1) bahwa : “Metodologihy 

penelitian” berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu dan pengetahuan jadi metodologi 

artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu 

dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). 

Peneliti akan meneliti SOP personal hygiene yang ada di Restoran Sindang 

Reret Bandung ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

bersifat angka-angka dan mempunyai bermacam macam nilai dengan jenis 

penelitian deskriptif dengan menggambarkan SOP personal hygienesaat ini 

berdasarkan fakta yang ada kemudian dianalisis dan diintreorestasikan. 

3.3  Tahapan penelitian  

Berdasarkan peraturan pangan dunia pada buku Aminudin (2010: 64), 

awalnya food for health adalah “ semua pangan harus bersifat aman bagi yang 

mengkonsumsi” namun tahun 2006, food is life : “pangan sangat penting dalam 

kehidupan. Tidak hanya untuk pemenuhan gizi, kalori dan kesehatan tetapi 

menyangkut hubungan sosial dan manusia, namun pada tahun 2008, food for 

health and weilbein: tradition meets the future: “ ketersediaan pangan selain 

untuk kesehatan seperti  food is life tetapi memanfaatkan keanekaragaman pangan 

lokal. 

  Pada dasarya, personal hygiene yang baik akan menciptakan makanan yang 

aman untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan personal hygine yang baik 

sebaiknya perusahaan menyediakan SOP personal hygiene dan perusahaan secara 
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wajib untuk melakukan pengawasan kepada SOP ini. Dan karyawan yang 

mengolah dan menyajikan makanan wajib untuk melakukan SOP ini. Tujuan 

dibuatnya SOP personal hygiene dan pengawasannya, untuk menghasilkan 

produk yang terjaga kebersihannya dan membuat konsumen merasa puas dengan 

produk yang disajikan oleh restoran ini. 

 Restoran Sindang Reret ini telah memiliki SOP personal hygiene yang sudah 

diterapkan oleh restoran ini. Namun, pada saat penulis meneliti ke lapangan 

penerapan ini belum dilakukan  secara maksimal masih ada yang perlu 

diperhatikan dan pengawasan terhadap personal hygiene. 

3.3.1   Kuesioner Pekerja 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiono, 20015:142). 

Agar dapat mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan personal 

hygieneyang diterapkan oleh karyawan, maka peneliti akan menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan dibagian pengolah dan penyaji makanan. Dari hasil 

kuesioner ini peneliti akan mengetahui data seberapa pemahaman dan penerapan 

personal hygieneyang dilakukan oleh karyawan di Restoran Sindang Reret ini. 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

Menurut Deni Darmawan (2013:13) mengemukakan jenis data yang diperoleh 

dalam suatu penelitian meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Data primer : yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber/responden. 

b. Data sekunder : yaitu data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi / laporan 

penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. 
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Berikut dibawah ini adalah tabel mengenai sumber data yang penulis dapatkan 

dari penelitian ini: 

Tabel 3.1 

Sumber Data 

No  Jenis Data Sumber Data Kategori Data  

1 

Data kunjungan 

wisatawan yang 

berkunjung ke Kota 

Bandung  

Dinas kebudayaan 

dan pariwisata 

Kota Bandung 

2016 

Data Sekunder 

2 

Data jumlah 

restoran, café, dan 

bar yang berizin di 

Kota Bandung 

Dinas kebudayaan 

dan pariwisata 

Kota Bandung 

2016 

Data Sekunder 

3 

Peraturan menteri 

kesehatan mengenai 

persyaratan hygiene 

dan sanitasi pada 

usaha jasa boga dan 

restoran. 

Dinas Kesehatan 

Kota Bandung 

2016 
Data Sekunder 

4 

Jumlah pengunjung 

restoran Sindang 

reret  dari bulan 

Oktober 2015-Maret 

2016 

Database Restoran 

Sindang Reret 

Data Sekunder 

5 
Hasil pra-penelitian 

mengenai personal 

hygiene 

Hasil Pra-

Penelitian Data Primer 

6 
SOP Restoran 

Sindang Reret 

Database Restoran 

Sindang Reret 
Data Sekunder 

7 

Tanggapan 

Responden 

Mengenai Personal 

Hygiene 

Karyawan 

Restoran Sindang 

Reret 
Data Primer 

      Sumber: Data Hasil Olahan Penulis, April 2016 
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3.5 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:80) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Menurut Deni Darmawan (2013:137) yang dimaksud dengan populasi adalah 

sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki banyak dan luas atau populasi 

adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan kita teliti. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative 

kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono: 2013:68). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampling jenuh karena jumlah 

karyawan yang tidak terlalu banyak. Dan yang menjadi sampel adalah seluruh jumlah 

karyawan yang mengolah dan menyajikan makanan di Restoran Sindang Reret 

Bandung di yang berada di Jl.Surapati No.35. 

 3.6   Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

         Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2003:138). Maka 

teknik yang digunakan oleh peneliti adalah : 

1. Kepustakaan  

Setelah masalah dirumuskan , maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-

teori, konsep-konsep generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan 

teoritis bagi penelitian  yang akan dilakukan itu (Suryabrata, 2013). Peneliti 

membutuhkan buku - buku sebagai sumber acuan untuk penelitian ini. 
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2. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2015:137) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa melihat gerak gerik maupun 

sikap karyawan terhadap pertanyaan yang merujuk kepada personal hygienedi 

restoran sindang reret ini, sehingga akhirnya peneliti menemukan masalah 

yang sedang di hadapi karyawan tersebut. 

3. Kuesioner/ Angket  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas 

daftar pertanyaan tersebut (Noor, 2003:139). Penyebaran kuesioner ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman dan penerapan SOP 

personal hygiene di restoran ini. Kuesioner ini berisikan tentang pertanyaan 

mengenai tahapan dan aturan-aturan mengenai personal hygiene di bagian 

food product maupun food service di restoran Sindang Reret  ini. Dan 

kuesioner ini akan diberikan kepada karyawan dibagian pengolah dan penyaji 

makanan. 

4. Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian (Noor, 2003:140).  Hal ini 

dilakukan untuk melihat nyatanya apakah SOP personal hygieneini dilakukan 

baik oleh tempat tersebut. Dan peneliti bisa melihat langsung kepada objek 

penelitiannya.  

5. Dokumen  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 

cendramata, laporan, artefak, dan foto (Noor, 2003:141). Dokumentasi ini 

dilakukan untuk menjadi bukti yang kuat bahwa kita melakukan penelitian.  
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3.7 Operational Variable 

         Definisi operational merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/ 

variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indicator) dari suatu 

konsep/variabel (Noor, 2013:97). 

         Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau 

juga dapat diartikan variable adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, 

berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya 

(Siregar,2013:10). 

Table 3.2 

Operational variable 

Variabel  Konsep 

Teori 

Indikator Ukuran Skala No.Item 

1 2 3 4 5 6 

Personal 

Hygiene 

“Hygiene 

perorangan 

adalah sikap 

bersih 

perilaku 

penjamah  

penyelenggar

a makanan 

agar 

makanan 

tidak 

tercemar” 

(Fathonah, 

2010:11). 

Product 

Pemeriksaan 

kesehatan 

1. Dilakukan minimal 6 bulan 

sekali 

Ordinal   

2. Tidak mengolah makanan 

ketika sedang sakit seperti: 

flu/batuk 

Ordinal   

3. Menutup luka saat bekerja Ordinal 
  

Pencucian 

tangan  

1. Mencuci tangan 

menggunakan sabun 

Ordinal 

  

2. Mengetahui langkah-

langkah mencuci tangan yang 

baik 

Ordinal 

  

3. Mencuci tangan sebelum 

dan setelah istirahat 

Ordinal 

  

4. Mencuci tangan setelah 

batuk, bersin, menggunakan 

tissue menggunakan tobacco, 

makan atau minum. 

Ordinal 
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5. Mencuci tangan setelah 

melakukan aktifitas yang 

menggunakan tangan 

(mengambil sampah, 

membersihkan meja kerja, 

setelah menggunakan 

pembersih berbahan dasar 

kimia, setelah memindahkan 

bahan bahan, dsb). 

Ordinal 

  

6. Mencuci tangan sesudah 

menyentuh bagian tubuh 

Ordinal 

  

7. Rutin menjaga kesehatan 

kuku dan tangan 

Ordinal 

  

Kesehatan 

rambut 

1. Membersihkan rambut 

minimal 2 kali seminggu 

Ordinal 

  

2.Menggunakan jala rambut/ 

hair net. 

Ordinal 

  

Kebersihan 

hidung, 

mulut, gigi, 

dan telinga 

1.Rutin menggosok gigi 2 kali 

sehari 

Ordinal 

  

2.Menjaga kebersihan hidung, 

mulut, gigi, dan telinga. 

Ordinal 

  

Kebersihan 

pakaian  

1. Pakaian pengolah penyaji 

makanan harus selalu bersih 

Ordinal 

  

2. Menggunakan uniform 

yang tidak terlalu besar 

Ordinal 

  

3. Pakaian yang seharusnya 

digunakan adalah yang 

berlengan, menutupi bahu dan 

ketiak pekerja 

Ordinal 

  

4.  Menggunakan celemek 

yang bersih saat bekerja 

Ordinal   

Ordinal   

Kebiasaan 

hidup 

1.Tidak merokok, makan atau 

mengunyah (permen karet, 

tembakau) selama melakukan 

aktivitas penanganan 

makanan. 

Ordinal 

  

2.Tidak meludah atau 

membuang ingus di dalam 

daerah pengolahan 

Ordinal 
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3.Tidak mencicipi atau 

menyentuh makanan dengan 

tangan atau jari, gunakan 

sendok bersih, spatula, atau 

penjepit. 

Ordinal 

  

4.Sedapat mungkin tidak 

menyentuh bagian tubuh 

tertentu, seperti mulut, 

hidung, dan telinga. 

Ordinal 

  

5.Menghindari penggunaan 

serbet untuk menyeka 

keringat atau lap tangan 

setelah dari toilet. 

Ordinal 

  

6.Meninggalkan makanan 

dalam keadaan tidak tertutup 

dalam waktu yang lama harus 

dihindari. 

Ordinal 

  

Istirahat, 

latihan / 

olahraga dan 

rekreasi 

Kebiasaan melakukan makan, 

istirahat, olahraga secara 

teratur 

Ordinal 

  

Service 

Kebersihan  

Karena petugas restoran 

selalu berhadapan dengan 

makanan, akan kebersihan 

amat diperlukan. 

Ordinal 

  

Kuku dan 

tangan 

Kuku harus dipotong teratur 

supaya nampak bersih. 
Ordinal 

  

Mencuci tangan kendaknya 

sebelum mulai bekerja, ketika 

bekerja untuk menjaga tangan 

mereka tetap bersih dan 

setelah merokok, 

makan/minum, menggunakan 

toilet atau setelah melakukan 

aktifitas yang tidak 

berhubungan dengan 

makanan. 

Ordinal 

  

Kebersihan 

badan  

Mengawali hari dengan mandi 

dan menggunakan deodorants 
Ordinal 

  

Pramusaji dilarang 

menggunakan wangi-wangian 

yang berlebihan. 

Ordinal 

  



47 
 

 
DITA PERMATA SARY, 2016 
ANALISIS PENERAPAN PERSONAL HYGIENE DI RESTORAN SINDANG RERET BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Rambut  

Rambutnya hendaknya selalu 

rapi dan dicuci secara teratur. 
Ordinal 

  

Mengikat rambut 

menggunakan pengikat 

rambut (hair net) atau 

penutup kepala 

Ordinal 

  

Gigi  

Menyikat gigi dengan teratur Ordinal   

Obat penyegar nafas/permen 

karet bisa digunakan bila 

diperlukan 

Ordinal 

  

Kaki  

Ganti kaos kaki secara teratur Ordinal   

Sepatu selalu bersih dan 

bersinar 
Ordinal 

  

Ketampanan 

pribadi 

Apapun jenis pakaian kerja 

yang digunakan hendaknya 

selalu bersih dan rapi. 
Ordinal 

  

Tidak memegang rambut, 

meraba muka, pakaian, 

berludah, batuk,dll saat 

bekerja 

Ordinal 

  

Pramusaji laki-laki harus 

mencuci dan mencukur kumis 

dan janggutnya setiap hari. 

Ordinal 

  

Tidak menggunakan 

perhiasan secara berlebihan. Ordinal 
  

Kesehatan 

pribadi  

Membiasakan mencuci tangan 

setelah menggunakan toilet. Ordinal 
  

Pakaian hendaknya diganti 

setiap hari 
Ordinal 

  

Pramusaji harus selalu sehat Ordinal   

Sumber: Hasil Olah penulis, April 2016 

3.8 Skala Pengukuran 

Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert 

memiliki 2 bentuk pertanyaan, yaitu: pertanyaan positif dan negative bentuk 

jawabannya seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

(Siregar, 2013).  
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Table 3.3 

Table hasil skala likert 

Tanggapan konsumen Nilai 

Selalu  5 

Sering   4 

Kadang – kadang 3 

Hampir Tidak Pernah 2 

Tidak Pernah  1 

                               Sumber :Deni Dharmawan (2013:169) 

3.9 Teknik Analisis Data  

3.9.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukut tersebut benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun 

tersebut valid, maka perlu diuji dengan uji kolerasi antara skor (nilai) tiap-tiap 

pertanyaan dengan skor total kuesioner tesebut. Adapun teknik kolerasi yang biasa 

dipakai adalah teknik kolerasi product moment dan untuk mengetahui apakah nilai 

kolerasi tiap-tiap pertanyaan itu significant, maka dapat dilihat pada table nilai 

product moment atau menggunakan SPSS untuk mengujinya (Noor, 2003:132). 

Menurut Syofian Siregar (2013:47) Setelah membuat kuesioner langkah 

selanjutnya adalah menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. 

Menurut Sugiyono (2015:121) instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Uji validitas yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 22 for windows. 
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Keputusan uji validitas item instrument sebagai berikut: 

1. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung > r tabel 

2. Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika rhitung< r tabel 

 

3.9.2 Uji Reabilitas  

  Uji reabilitas / keterandalan ialah index yang menunjukan sejauh mana suatu 

alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reabilitas menunjukan kemantapan/ 

konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap atau konsisten, 

apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukan hasil 

yang sama dalam kondisi yang sama (Noor, 2013:130). 

Untuk analisis reliabilitas instrument internal dapat digunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Jika koefisien yang didapat >0.60, maka instrument penelitian 

tersebut reliabel (Darmawan: 2013:180). 

Uji reabilitas yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 22 for windows. 

 


