
PENDAHULUAN 
Pembangunan kesehatan adalah 

upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

pembangunan kesehatan dilaksanakan 

secara terarah, berkesinambungan dan 

realistis sesuai pentahapannya (Purwanti, 

2009)1 

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh 

empat faktor, yaitu: faktor lingkungan, 

perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor 

keturunan.Faktor lingkungan memiliki 

pengaruh dan peranan terbesar diikuti 

perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan. 

Lingkungan sangat bervariasi, salah 

satunyaberhubungan dengan lingkungan 

fisik. Lingkungan yang berhubungan 

dengan aspek fisik contohnya sampah, air 

limbah, udara, tanah, iklim, perumahan, 

dan sebagainya (Bloom, 2007)2 

Kerusakan lingkungan telah 

menglobal, hal ini berpengaruh tehadap 

terjadinya perubahan iklim, timbulnya 

bencana, timbulnya pandemi penyakit, 

serta kelangsungan hidup manusia, 

binatang, dan tumbuhan beserta spesies-

spesiesnya. Hal ini harus segera diatasi, 

salah satu penyebab kerusakan lingkungan 

tersebut adalah sampah. Menurut definisi 

World Health Organization (WHO) 

sampah adalah sesuatu yang tidak 

digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi 

atau sesuatu yang dibuang yang berasal 

dari kegiatan manusia dan tidak terjadi 

dengan sendirinya yang berdampak serius 

pada kehidupan masyarakat dan kondisi 

lingkungan sehingga perlu dilakukan 

upaya-upaya untuk mengoptimalkan 

implementasi (Chandra, 2010)3 

Sampah telah menjadi 

permasalahan nasional sehingga 
pengelolaannya perlu dilakukan secara 

komprehensif agar memberikan manfaat 

secara ekonomi, sehat bagi 

masyarakat,aman bagi lingkungan, dan 

dapat mengubah perilaku masyarakat. 

Jumlah penduduk yang semakin 

bertambah mengakibatkan bertambahnya 

volume sampah. Di samping itu, pola 

konsumsi masyarakat juga memberikan 

kontribusi dalam menimbulkan jenis 

sampah yang semakin beragam,antara lain; 

sampah kemasan yang berbahaya dan/atau 

sulit diurai oleh proses alam. Oleh karena 

itu, pelaksanaan pengelolaan sampah harus 

melibatkan partisipasi masyarakat, selain 

sebagai penghasil sampah, masyarakat 

pula yang akan merasakan dampak yang 

ditimbulkan dari sampah tersebut (Azwar, 

2007) 

Timbulnya masalah sampah tidak 

terlepas dari perilaku masyarakat sebagai 

penghasil dan pengelola sampah. Sejauh 

ini pemahaman dan kesadaran masyarakat 

akan kebersihan belum sesuai dengan 

harapan. Masih banyak masyarakat yang 

tidak menjaga kebersihan 

lingkungan.Masalah ini timbul karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah pengetahuan tentang 

pengelolaan sampah yang masih kurang 

dan sikap dalam pengelolaan sampah yang 

masih belum positif. Selain itu, peran 

petugas pasar juga sangat berpengaruh 

sekali terhadap pengelolaan sampah 

(Bloom, 2007) 

Analisis penyebab masalah 

kesehatan menurut L. Green membedakan 

adanya dua determinan masalah kesehatan 

tersebut, yakni behavioral factors (faktor 

perilaku), dan non behavioral factors 

(faktor non perilaku). Faktor perilaku 

sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama, 

yaitu; faktor predisposisi (pre disposing 

factors), faktor pendukung (enabling 

factors) dan faktor pendorong (reinforcing 

factors). Perilaku masyarakat dalam 

mengelola sampah merupakan salah satu 

perilaku kesehatan yaitu perilaku 

kesehatan lingkungan. Perilaku kesehatan 

lingkungan adalah bagaimana seseorang 

merespon lingkungan sehingga lingkungan 

tersebut tidak mempengaruhi kesehatan 

masyarakat.Perilaku manusia adalah 

semua kegiatan atau aktifitas manusia, 



baik yang diamati langsung maupun tidak 

dapat diamati oleh pihak luar (Umar, 

2012)4 

Partisipasi pedagang dalam 

pengelolaan sampah adalah keterlibatan 

pedagang dalam ikut serta 

bertanggungjawab baik aktif maupun pasif 

untuk mewujudkan kebersihan baik diri 

maupun lingkungan.Partisipasi pedagang 

dalam pangelolaan sampah meliputi 

kebiasaan mengumpulkan sampah 

dagangan, menegur orang membuang 

sampah sembarangan, memberikan 

gagasan untuk kegiatan kebersihan, 

kehadiran pada rapat/ pertemuan untuk 

membicarakan masalah kebersihan, 

membayar restribusi sampah pasar, 

membuang sampah pada tempatnya, 

menjaga kebersihan sampah ditempat 

berusaha, menyediakan tempat sampah 

sendiri, bersama pedagang lain 

bekerjasama mangatasi masalah sampah, 

dan melakukan evaluasi bersama terhadap 

kebersihan dilingkungan mereka (Azwar, 

2007)5 

Peningkatan jumlah sampah yang 
tidak diikuti oleh perbaikan dan 

peningkatan sarana dan prasarana 

pengelolaan sampah mengakibatkan 

permasalahan sampah menjadi kompleks, 

antara lain sampah tidak terangkut dan 

terjadi pembuangan sampah liar, sehingga 

dapat menimbulkan berbagai penyakit, 

pencemaran udara, bau tidak sedap, dan 

mengurangi daya tampung sungai. Hal ini 

diperburuk lagi dengan kurang 

memadainya tempat dan lokasi 

pembuangan sampah, kurangnya 

kesadaran dan kemauan masyarakat dalam 

mengelola dan membuang sampah, masih 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

manfaat sampah, serta keengganan 

masyarakat memanfaatkan kembali 

sampah, karena sampah dianggap sesuatu 

yang kotor dan harus dibuang ataupun 

gengsi. Berbagai hal tersebut 

menyebabkan menurunnya kualitas 

lingkungan yang berdampak negatif bagi 

masyarakat (Purwanti, 2009) 

Berdasarkan data Kementerian 

Lingkungan Hidup tahun 2010, volume 

rata-rata sampah di Indonesia mencapai 

200.000 ton perhari dan tahun 2012 ada 

490.000 ton perhari. Jika persoalan 

sampah tidak segera ditangani maka pada 

tahun 2020 volume sampah di Indonesia 

meningkat lima kali lipat, berarti 4 1 juta 

ton tumpukan sampah dalam 

sehari.Besarnya tumpukan sampah 

tersebut, akan menyebabkan berbagai 

permasalahan baik langsung maupun tidak 

langsung bagi masyarakat. Dampak 

langsung dari penanganan sampah yang 

kurang baik adalah timbulnya berbagai 

penyakit dan dampak tidak langsung 

adalah turunnya kualitas sumber air dan 

tanah (Badan Lingkungan Hidup 

Mempawah, 2014). 

 Kabupaten Mempawah dengan 

luas wilayah 82,621 Ha terdiri dari 9 

kecamatan terdiri dari 7 kelurahan dan 60 

desa . Menurut data statistik tahun 2013, 

jumlah penduduk KotaMempawah 

240.038 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk 106 jiwa/km2 .Berbagai aktifitas 

Kota Mempawah, baik sebagai pusat 

pemerintah, pusat pendidikan, pusat 

perdagangan, pusat pemerintahan, pusat 

perindustrian dan daerah tujuan wisata, 

menimbulkan  berbagai permasalahan, 

termasuk permasalahan sampah (Dinas PU 

Kabupaten Mempawah, 2014). 

KotaMempawah setiap bulannya 

menghasilkan sampah 7.260 m³ per 

bulan/rata-rata setiap harinya 242 m³ ton 

perhari yang diangkut ke TPA Sungai 

Bakau Besar Laut( SBBL). Sampah-

sampah tersebut berasal dari rumah 

tangga, pasar, restoran, industri dan taman 

kota. Sampah-sampah tersebut diangkut 

dengan truk sampah sebanyak 9 mobil truk 

sampah.Sampah yang diangkut ke TPA 

SBBL63% merupakan sampah organik 

dan 37% sampah anorganik. Berdasarkan 

jenis sampah di TPA SBBL tahun 2013, 

sampah organik merupakan jumlah 

sampah yang paling banyak(Dinas PU 

Kabupaten Mempawah, 2014). 



Sampah juga dapat membawa 

dampak buruk bagi kesehatan manusia jika 

dibuang sembarangan atau di tumpuk 

tanpa adanya pengelolaan yang baik,maka 

akan menimbulkan berbagai dampak 

kesehatan yang serius. Penyakit yang 

dibawa oleh binatang pengerat (rodent 

born desease) misalnya pes, nurine thypus. 

Sedangkan penyakit yang dapat 

ditimbulkan oleh serangga (insect born 

desease) misalnya, lalat yang 

menyebabkan kolera dan tipus, sedangkan 

nyamuk dapat menimbulkan DHF 

(Dengue Haemorhagig Fever). Salah satu 

penyakit berbasis lingkungan yang 

termasuk dalam 10 besar penyakit di 

wilayah kerja Puskesmas Mempawah Hilir 

dalam tiga tahun terakhir (2012 – 2014) 

adalah penyakit diare dan kulit ( 

Puskesmas Mempawah Hilir, 2014) 

Pasar  merupakan area tempat jual 

beli barang dengan jumlah penjual lebih 

dari satu baik yang disebut sebagai pusat 

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, 

Mall, plaza, Pusat Perdagangan maupun 

sebutan lainnya. Dalam Keputusan 

Presiden No. 112 tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko 

modern serta Keputusan Menteri 

Perdagangan Nomor. 53 tahun 2008 

sebagai peraturan pelaksanaan Keputusan 

Presiden, harus mampu membenahi pasar 

tradisional itu sendiri agar dapat tumbuh 

dan berkembang ditengah makin 

berkembangnya suatu usaha eceran 

berskala besar. Pasar tradisional 

merupakan salah satu fasilitas umum yang 

keberadaannya sangat penting dan 

dibutuhkn oleh masyarakat, khususnya 

untuk memenuhi salah satu kebutuhan 

pokok manusia yaitu dalam hal pangan. 

Namun pasar tradisional identik dengan 

tempat yang kotor dan beraroma tidak 

sedap yang disebkan oleh sampah yang 

bertebaran dimana-mana(Azwar, 2007).  

Pasar Tradisional Mempawah Hilir 

berlokasi di Jl. Gusti Moh Taufik, 

kecamatan Mempawah Hilir .Pasar 

Mempawah, dikategorikan baru  karena 

pada tahun 2014 pasar mempawah 

mengalami perombakan Total, sesuai yang 

tertera dalam rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pontianak tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar 

Tradisional. Pasar Tradisional “Sebukit 

Rama” diresmikan pada tanggal 18 juni 

2014 oleh Dr. Bayu Krisnamurthi (Wakil 

Menteri perdagangan Republik Indonesia). 

Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan pada 10 responden pedagang 

pasar, diketahui Masih ada 6 dari 10 

pedagang yang membuang sampah 

sembarangan, sehingga terlihat banyak 

sampah berserakan di area berjualan, 

sebagian besar responden jarang 

melakukan pemisahan sampah kering dan 

basah dan penyakit yang biasa dikeluhkan 

dalam waktu 3 bulan terakhir seperti diare 

dan penyakit kulit. 

Pasar Tradisional Sebukit Rama 

Mempawah berada di daerah yang sangat 

strategis, karena berada di tengah Kota 

Mempawah dan juga berada di pinggir 

sungai Mempawah atau biasa disebut 

sungai Galaherang Mempawah. Sungai 

Galaherang adalah nadi kehidupan 

masyarakat Kota Mempawah karena 

menjadi sumber air utama bagi 

masyarakat.Persediaan sarana kebersihan 

di beberapa titik serta dengan bangunan 

baru yang sudah tertata dengan baik, 

belum mampu mengatasi permasalahan 

sampah yang ada di Pasar tradisional itu,  

karena di pasar tersebut masih terdapat 

sampah yang berserakan pada waktu pasar 

sedang ramai pengunjung.  

Berdasarkan data aset dinas pasar 

sebukit ramaMempawah didapatkan 

bahwa bak sampah mengalami kerusakan. 

Pasar Sebukit Rama Mempawah yang 

terdiri dari 30 pedagang buah, 40pedagang 

sayur, dan 55 pedagang ikan dan daging 

serta 47 pedagang pakaian. Volume 

sampah diPasar Sebukit Rama adalah 50 

m3 /hari. Dari sekian banyak pedagang, 

pada umumya pedagang sayur yang 

banyak menghasilkan sampah. Disamping 

pedagang buah,dan ikan, pedagang yang 

lain juga menghasilkan sampah seperti 



pedagangsate dan pakaian. Kondisi saluran 

pembuangan limbah juga menjadi 

tersumbat karena para pedagang 

membuang sampah sembarangan. 

Setiaphari petugas dari Dinas Kebersihan 

datang membersihkan selokan dan 

membuang sampahnya namun ke esokan 

harinya sampah juga masih menumpuk di 

tempat yang sama (Dinas PU Kabupaten 

Mempawah, 2014). 

Tumpukan sampah juga terlihat di 

tepi jalan menjadi pemandangan yang 

tidak bagus untuk dilihat oleh 

pendatangKota Mempawah. Selain 

pemandangan, juga tercium bau yang tidak 

sedap dan sungai mempawah yang 

menjadi sumber airpun kerap menjadi 

jalan pintas membuang sampah. Sehingga 

air menjadi tercemar, dan masyarakat 

banyak yang mengeluhkan berbagai 

penyakit yang timbul seperti penyakit 

kulit( gatal – gatal dan alergi), dan diare. 

Dalam tiga tahun terakhir (2012 – 2014) 

penyakit diare masih menduduki peringkat 

6 dan penyakit kulit  di peringkat 7tanpa 

ada perubahan ke arah yang labih baik 

(Puskesmas Mempawah Hilir, 2014). 

Dari 10 pedagang yang di jadikan 

sampel awal, alasan pedagang yang tidak 

menyediakan tempat sampah dikarenakan 

ukuran keranjang sampah yang lumayan 

besar dari petugas pasar sehingga 

menghambat aktifitas jual beli. Alasan 

lainnya, pedagang sudah membayar 

retribusi sehingga pedagang beranggapan 

bahwa penyediaan tempat sampah sudah 

menjadi tanggungjawab dinas 

pasar.Sampah yang dihasilkan oleh 

pedagang diangkut oleh petugas K3 pasar 

pada subuh dan malam hari lalu 

mengumpulkannya pada TPS dan kontiner 

yang telah disediakan.Kemudian sampah 

yang sudahdikumpulkan di TPS dan 

kontiner diangkut dengan truk sampah 

oleh petugas pasar kota dan dibawa ke 

TPA SBBL. 

Permasalahan sampah jika tidak 

segera ditangani dengan baik akan 

menimbulkan dampak yang merugikan 

bagi masyarakat seperti dampak kesehatan 

maupun dari aspek kenyamanan dan 

keindahan, makapeneliti merasa perlu 

untuk mengetahui Gambaran Perilaku 

Pedagang dalam menjaga kebersihan Pasar 

Tradisional Mempawah Hilir Kabupaten 

Mempawah. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adlah Penelitian 

observasional yaitu penelitian yang tidak 

melakuakan perlakuan/ intervensi terhadap 

variabel penelitian. Data yang diperoleh 

murni berupa data yang sudah ada 

sebelumnya maupun data yang kemudian 

dihasilkan tanpa campur tangan peneliti. 

Penelitian deskriftif merupakan penelitian 

yang bertujuan hanya menggambarkan ( 

mendeskripsikan) suatu fenomena yang di 

temukan baik berupa faktor resiko, 

maupun suatu efek atau hasil dengan 

menggunakan metode survey (Santosa, 

2010). 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional deskriptif yang bertujuan 

untuk menggambarkan perilaku Pedagang 

dalam menjaga kebersihan pasar 

tradisional sebukit ramadi mempawah 

Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten 

mempawah. 

Lokasi penelitian ini adalah Pasar 

Tradisional Sebukit Rama di Mempawah 

Hilir Kabupaten Mempawah. Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah pedagang yang memiliki kios dan 

bangunan tetap atau rumah atau toko 

(ruko) untuk berdagang di Pasar 

Tradisional Sebukit Rama Mempawah 

yang berjumlah 172 kios. 

Teknik pengambilan Sampel pada 

penelitian ini adalah dengan stratifikasi 

sampling yaitu populasi dibagi kedalam 

tiap kelompok sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Kriteria dalam pemilijan 

sampel ini yaitu Pedagang tetap yang 

mempunyai kios dengan jumlah Pedagang 

sayur sebanyak 40 kios, pedagang Buah 

sebanyak 30 kios, pedagang ikan/ daging 

sebanyak 55 kios, dan pedagang pakaian 

47 kios. 



Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan adalah observasi dan 

wawancara secara langsung kepada 

responden dengan menggunakan 

instrument pengumpulan data berupa 

lembar daftar centang. Teknik analisa data 

yang di perguanakan adalah analisa 

univariat. Analisa univariat adalah untuk 

menganalisis variabel yang ada secara 

deskriptif menghitung frekuensi dari 

subyek penelitian yaitu tingkat 

pengetahuan, sikap, pendidikan dan 

perilaku Pedagang dalam menjaga 

kebersihan pasar tradisional sebukit rama 

di mempawah Kecamatan Mempawah 

Hilir Kabupaten mempawah. 

 

HASIL PENELITIAN 

a. Jenis kelamin 

Jenis kelamin responden sebagian 

besar perempuan, yaitu dan sebagian kecil 

laki – laki, untuk lebih jelas dapat di lihat 

pada tabel V.1 

Tabel V.1. 

Distribusi Jenis Kelamin Responden  

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

 

Sumber : Data Primer Tahun 2015 

Jenis kelamin responden  

pedagang sayur  sebagian besar 

perempuan yaitu  90% dan sebagian kecil 

laki – laki yaitu 10%, kemudian 

pedagang buah sebagian besar laki – laki 

yaitu 66,67% dan sebagian kecil 

perempuan yaitu 33,33%, Pedagang 

daging ikan,ayam,dagingsebagian besar 
laki – laki yaitu 98,18% dan sebagian 

kecil perempuan yaitu 1,82%, dan 

responden  pedagang pakaian  sebagian 

besar perempuan yaitu  89,36% dan 

sebagian kecil laki – laki yaitu 10,64%. 

Dari tabel V.1 diketahui sebagian besar 

pedagang adalah perempuan (51,79) dan 

sisanya adalah laki – laki (48,26). 

 

b. Golongan  umur  

Berikut ini data golongan umur 

para pedagang,dapat dilihat pada Tabel 

V.2. 

Tabel V.2. 

Distribusi Golongan Umur Responden 

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

 
Sumber : Data Primer Tahun 2015 

pedagang sayur sebagian besar 

berumur18 – 28 tahun yaitu  75% dan 

sebagian kecil berumur> 50 tahun yaitu 

5%, kemudian pedagang buah sebagian 

besar berumur 18 – 39 tahun yaitu  

66,99% dan sebagian kecil berumur> 50 

tahun yaitu 10%, Pedagang daging 

ikan,ayam,sapi sebagian besar berumur 

29 – 39 tahun yaitu  54,55% dan 0%, 

yang berumur> 50 tahun dan responden  

pedagang pakaian  sebagian besar 

berumur 18 – 39 tahun yaitu  82,93% dan 

%, yang berumur> 50 tahun. Dari tabel 

V.2 diketahui sebagian besar pedagang 

berusia 29-39 tahun dan yang paling 

sedikit adalah pedagang berusia di atas 

50 tahun. 

 

c. Pendidikan  

          Sebagian besar pendidikan para 

pedagang sampai pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas, dapat dilihat pada tabel 

V.3 
Tabel V.3. 

Distribusi Pendidikan Responden Pedagang 

Sayur 

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

         

Jenis 

Kela

min 

Pedagang 

sayur  

Pedagang 

buah  

Pedagang 

daging 

ikan,ayam, 

sapi 

Pedagang 

Pakaian 

Total  

Jlh  % Jlh  % Jlh  % Jlh % Jlh % 

Perem
puan 

36 9
0 

10 33,
33 

1 1,8
2 

42 89,
36 

89 51,
74 

Laki - 

laki 

4 1

0 

20 66,

67 

54 98,

18 

5 10,

64 

83 48,

26 

Total  40 1
0

0 

30 100 55 100 47 100 172 100 

Golong

an 

Umur 

Ped

agan

g 

sayu

r 

Pedagang buah Pedagang 

ikan,ayam, 

sapi 

Pedagang 

Pakaian 

Total 

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 

18-28 30 75 10 33,3
3 

25 45,4
5 

8 17,0
2 

73 42,4
4 

29-39 6 15 10 33,3
3 

30 54,5
5 

39 82,9
3 

85 49,4
1 

40-50 2 5 7 23,3
4 

0 0 0 0 9 5,33 

>50 2 5 3 10,0
0 

0 0 0 0 5 2,92 

Total 40 100 30 47 55 100 47 100 172 100 



sumberr : Data Primer Tahun 2015 

pedagang buah sebagian besar hanya 

menuntaskan wajib belajar 9 tahun, yaitu 

56,67%, sedangkan 43,33 % 

menyelesaikan pendidikan di tingkat 

Sekolah Menengah Atas.Pendidikan 

responden pedagang ikan dan daging 

sebagian besar menyelesaikan 

pendidikan di tingkat Sekolah Menengah 

Atas, yaitu 54,55%, sedangkan 45,45 % 

hanya menuntaskan wajib belajar 9 

tahun.Pendidikanresponden pedagang 

ikan dan daging sebagian besar 

menyelesaikan pendidikan di tingkat 

Sekolah Menengah Atas, yaitu 93,62%, 

sedangkan 6,38 % hanya menuntaskan 

wajib belajar 9 tahun 

 

d. Pengetahuan Tentang Menjaga 

Kebersihan Pasar 

Berikut data pengetahuan para 

pedagang yang sebgaian besar kurang 

baik dapat dilihat pada tabel V.4 

Tabel V.4. 

Distribusi Pengetahuan Responden 

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

 

 

 

 

 

 

 

pedagang sayur yang di kategorikan 

berpengetahuan baik (2,5%) lebih kecil 

dari yang  berpengetahuan kurang baik 

(97,5 %).Kemudian pedagang buah yang 

di kategorikan baik (50%) lebih kecil dari 

yang  berpengetahuan kurang baik (50%), 

Pedagang daging ikan,ayam,sapi yang di 

kategorikan baik (18,19%) lebih kecil dari 

yang  berpengetahuan kurang baik 

(81,81%) dan responden  pedagang 

pakaian  yang di kategorikan baik 

(63,83%) lebih besar dari yang  

berpengetahuan kurang baik (36,17%). 

Setelah di kalkulasikan yang di 

kategorikan baik ( Jika nilai meannya > 

4,27)(32,56%) lebih kecil dari yang  

berpengetahuan kurang baik ( jikan nilai 

meannya < dari 4,27)(67,44%). 

e. Sikap Responden Tentang 

Menjaga Kebersihan Pasar 

Tabel V.5. 

Distribusi Sikap Responden 

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

Sumber : Data Primer Tahun 2015 

pedagang sayur  yang mempunyai 

sikap mendukung (2,5%) lebih kecil dari 

yang bersikap tidak mendukung (97,5%), 

pedagang buah  yang mempunyai sikap 

mendukung (23,33%) lebih kecil dari 

yang bersikap tidak mendukung 

(76,67%), pedagang daging ikan,ayam 

dan daging sapi yang mempunyai sikap 

mendukung (67,27%) dan (32,73%) yang 

tidak mendukung, pedagang pakaian 

yang mempunyai sikap mendukung 

Pend

idika

n 

Pedagang 

sayur 

Pedagang 

buah 

Pedagang 

ikan,ayam,

daging 

sapi 

Pedagang 

Pakaian 

Total  

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 

SD – 
SMP 

35 87,
50 

17 56,
67 

25 45,
45 

3 6,3
8 

80 46,51 

SMA 5 12,

50 

13 43,

33 

30 54,

55 

44 93,

62 

92 53,49 

PT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 40 10

0 

30 100 55 10

0 

47 100 17

2 

100 

Pengetahua

n  

Pedag

ang 

sayur 

Pedag

ang 

buah 

Pedagan

g 

ikan,aya

m, 

daging 

sapi 

Pedagan

g 

Pakaian 

Total  

J

l

h 

% J

l

h 

% Jl

h 

% Jl

h 

% Jlh  % 

Kurang baik 3

9 

9

7,
5 

1

5 

5

0 

45 81

,8
1 

17 36,

17 

116 67,44 

Baik  1 2,

5 

1

5 

5

0 

10 18

,1
9 

30 63,

83 

56 32,56 

Total  4

0 

1

0
0 

3

0 

1

0
0 

55 10

0 

47 10

0 

172 100 

           

Sikap Pedag

ang 

sayur 

Pedaga

ng buah 

Pedaga

ng 

daging 

ikan,ay

am, 

sapi 

Pedag

ang 

Pakai

an 

Total 

J

l

h 

% J

l

h 

% J

l

h 

% J

l

h 

% J

l

h 

% 

Tidak 

menduk
ung 

3

9 

9

7
,

5 

2

3 

7

6,
6

7 

1

8 

32

,7
3 

2 4

,
2

5 

8

2 

47

,6
8 

menduk
ung 

1 2
,

5 

7 2
3,

3
3 

3
7 

67
,2

7 

4
5 

9
5

,
7

5 

9
0 

52
,3

2 

total 4
0 

1
0

0 

3
0 

1
0

0 

5
5 

10
0 

4
7 

1
0

0 

1
7

2 

10
0 



(95,75%) lebih besar dari yang bersikap 

tidak mendukung (4,25%).  

Tetapi setelah dikalkulasikan yang 

mempunyai sikap mendukung (jika nilai 

meannya> 3,45)(52,32%) lebih besar dari 

yang bersikap tidak mendukung ( jika 

nilai meannya < 3,45)(47,68 %). 

 

f. Perilaku Responden Tentang 

Menjaga Kebersihan Pasar 

Tabel V.6 

Distribusi Perilaku Responden 

Di Pasar Sebukit Rama Kecamatan 

Mempawah Hilir 

 

bahwa perilaku pedagang sayur 

yang dikategorikan tidak bersih (27,5%) 

dan yang dikategorikan  bersih (72,5%), 

pedagang buah yang dikategorikan tidak 

bersih (16,67%) lebih besar dariyang 

dikategorikan  bersih (83,33%), 

pedagang daging ikan,ayam dan daging 

sapi yang dikategorikan tidak bersih 

(1,82%) lebih besar dariyang 

dikategorikan  bersih (98,18%), 

pedagang pakaian yang dikategorikan 

tidak bersih (0%) lebih besar dariyang 

dikategorikan  bersih (100%).Setelah 

dikalkulasikan yang dikategorikan tidak 

bersih (9,88%) lebih kecildariyang 

dikategorikan  bersih (90,12%). 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat ini dapat disampaikan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendidikan responden di kategorikan 

menengah, yaitu 53,49% dan yang 

terendah adalah responden dengan 

tingkat pendidikan rendah 46,51%. 

2. Pengetahuan  responden yang di 

kategorikan baik (32,56%) lebih kecil 

dibandingkan dengan yang 

berpengetahuan kurang baik (67,44 

%). 

3. Responden yang mempunyai sikap 

mendukung (52,32%) lebih besar di 

banding yang bersikap tidak 

mendukung (47,68 %). 

4. perilaku responden yang 

dikategorikan tidak bersih (9,88%) 

lebih kecil di bandingkan dengan yang 

dikategorikan  bersih (90,12%). 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat di sampaikan beberapa saran – 

saran sebagai berikut : 

Bagi Dinas Kebersihan Pasar 

Perlu menambah fasilitas di 

lapangan seperti fasilitas 

pengangkutan sampah, tenaga 

kebersihan pasar, mendekatkan jarak 

tempat sampah dengan lokasi 

pedagang, memberikan penyuluhan 

serta sanksi bagi yang melanggar. 

Bagi Pedagang 

Pedagang sayur 

Harus lebih menjaga kebersihan 

bangunan dan tidak meninggalkan 

sampah begitu saja setelah berjualan. 

Sehingga sampah masih berserakan 

dan menimbulkan bau tidak sedap 

yang akhirnya di penuhi oleh lalat. 

Dinas kebersihan daerah setempat 

sebaiknya memberikan sanksi yang 

tegas terhadap pedagang tersebut. 

A. Pedagang Ikan dan Daging 

Sudah baik dalam menjaga 

kebersihan bangunan karena di pagi 

hari di sapu dan di sore hari disirami 

lantainya setelah berdagang. Akan 

tetapi perlu memperhatikan selokan 

yang juga harus langsung di bersihkan 

karena sampah akan pada selokan dan 

sebaiknya menyediakan tempat 

sampah tersendiri. 

B. Pedagang Pakaian 

Perlu menyediakan tong 

sampah dan tidak hanya 

mengandalkan fasilitas dari 

pemerintah setempat serta 

meningkatkan perilaku hidup bersih 

dan sehat agar konsumen merasa 

Perilak

u 

Pedagang 

sayur 

Pedagang 

buah 

Pedagang ikan,ayam, 

Sapi 

Pedagang 

Pakaian 

Total 

Jl

h 

% Jl

h 

% Jl

h 

% Jl

h 

% Jlh % 

Tidak 
bersih 

1
1 

27,
5 

5 16,67 1 I,8
2 

0 0 17 9,88 

Bersih 2
9 

72,
5 

2
5 

83,33 54 98
,1

8 

47 10
0 

155 90,12 

Total 4

0 

100 3

0 

100 55 10

0 

47 10

0 

172 100 

 



aman dan nyaman pada saat 

berbelanja. 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan judul skripsi ini. 

Hasil penelitian ini juga dapat 

meningkatkan kreativitas peneliti 

dalam karya ilmiah dan juga sebagai 

sarana  pengembangan dalam 

mengaplikasikan ilmu – ilmu yang 

telah di dapat selama mengikuti studi  

di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

2. Bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat 

I. Primer 

a. Melakukan penyuluhan dengan 

kontrol sanitasi, memberi pencerahan 

bagi pedagang agar dapat berprilaku 

hidup bersih dan sehat dengan tidak 

membuang sampah sembarangan. 

b. Membuat poster edukasi tentang 

pengolahan sampah yang jika 

dilakukan dengan baikdan benar akan 

menambah tingkat penghasilan 

pedagang. 

II. Sekunder 

a. Melakukan advokasi lintas sektoral 

dengan instansi yang terkait untuk 

perda tentang kebeersihan. 
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