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BAB V  

SIMPULAN,  IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Pengetahuan dan Sikap Sanitasi dan Hygiene para Pedagang Makanan dan 

Minuman pada Lingkungan Tempat dalam Proses Persiapan, Pedagang 

rata-rata sudah menguasai pengetahuan sanitasi dan hygiene dengan baik, 

dan pada sikap sanitasi dan hygiene menunjukkan sikap yang sangat baik, 

Tetapi pada beberapa bagian masih menunjukkan sikap dan pengetahuan 

yang kurang, terutama pada bagian mengenai perlengkapan memasak dan 

penyimpanan makanan. 

2. Pada Pengetahuan dan Sikap Sanitasi dan Hygiene para Pedagang 

Makanan dan Minuman pada Lingkungan Tempat dalam Proses 

Pengolahan, Pedagang rata-rata sudah menguasai pengetahuan sanitasi dan 

hygiene dengan baik, dan pada sikap sanitasi dan hygiene menunjukkan 

sikap yang sangat baik, Tetapi pada beberapa bagian masih menunjukkan 

sikap dan pengetahuan yang kurang, terutama pada bagian mengenai 

peralatan dan area berdagang. 

3. Pada Pengetahuan dan Sikap Sanitasi dan Hygiene para Pedagang 

Makanan dan Minuman pada Lingkungan Tempat dalam Proses 

Penutupan, Pedagang sudah menguasai pengetahuan sanitasi dan hygiene 

dengan baik, dan pada sikap sanitasi dan hygiene menunjukkan sikap yang 

sangat baik. Tetapi pada beberapa bagian masih menunjukkan sikap dan 

pengetahuan yang kurang, terutama pada bagian mengenai penutupan area 

berdagang. 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka terdapat beberapa implikasi 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan sanitasi dan hygiene pedagang makanan dan minuman di 

Jalan Cipamokolan berada pada kategori baik, maka diharapkan bahwa 
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para pedagang makanan dan minuman di Jalan Cipamokolan dapat 

mengaplikasikan pengetahuannya pada saat kegiatan berjualan. 

2. Sikap sanitasi dan hygiene pedagang makanan dan minuman di Jalan 

Cipamokolan berada pada kategori sangat baik baik, maka diharapkan para 

pedagang makanan dan minuman di Jalan Cipamokolan dapat melakukan 

sikap positif untuk menjaga kualitas sanitasi dan hygiene. 

 

5.3. Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitian : 

1. Bagi pedagang makanan dan minuman di Jalan Cipamokolan Kota 

Bandung, diharapkan menjaga sanitasi dan memperhatikan personal 

hygiene, menjaga sanitasi produk makanan dan minuman, sanitasi 

peralatan, dan sanitasi area berdagang, agar kualitas produk yang 

dihasilkan aman dan bersih untuk dikonsumsi. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk meningkatkan pengawasan 

terhadap sanitasi dan hygiene terutama pada pedagang makanan dan 

minuman yang berada di pinggir jalan. 


