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ABSTRAK 

PENYELIDIKAN KEJADIAN LUAR BIASA INFEKSI VIRUS HEPATITIS A 

DI SMPN 20, PESANTREN PETIK DAN WARGA KECAMATAN RANGKAPAN 

JAYA, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT 

 

Penyakit hepatitis A telah mewabah di Depok, Jawa Barat. Puluhan siswa dan 

beberapa guru serta karyawan di SMPN 20 Depok terinfeksi oleh virus hepatitis A ini. 

Kejadian peningkatan penyakit Hepatitis A di Depok tersebut terjadi pada awal November 

2019. Selain terjadi di SMPN 20, infeksi virus Hepatitis A juga terjadi di Pesantren Petik 

yang terletak tidak jauh dari SMPN 20, serta warga yang tinggal di sekitar SMPN 20 dan 

Pesantren Petik. Laporan jumlah kasus pada awal Desember telah mencapai hampir 300 

kasus dengan hampir 80% dari total kasus berasal dari SMPN 20 (terdiri dari siswa, guru dan 

pegawai). 

Kegiatan ini PengMas ini melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa 

dari Prodi Epidemiologi, peminatan FETP, FKMUI yang telah melakukan penyelidikan awal 

dari KLB Hepatitis A ini. Kegiatan PengMas ini me;iputi pendalaman dari hasil yang telah 

ditemukan oleh mahasiswa Epidemiologi, dengan melakukan studi kualitatif, yaitu dengan 

Fokus Group Discussion, Wawancara Mendalam serta Observasi Lingkungan; studi 

kuantitatif untuk mengetahui resiko tertinggi yang berhubungan dengan kejadian infeksi 

Hepatitis A melalui studi Kasus-Kontrol; serta pemeriksaan laboratorium terhadap sampel 

makanan yang dijual di kantin SMPN 20. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dilakukan juga 

Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A terhadap petugas surveilans dari 

seluruh puskesmas di Kota Depok; dan juga melaksanakan penyuluhan mengenai perilaku 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) terutama untuk mencegah penyakit yang ditularkan 

secara oro-fekal.    

Hasil yang didapatkan, baik dari studi kualitatif maupun kuantitatif mendapatkan 

bahwa perilaku PHBS di antara para siswa baik SMPN 20 maupun Pesantren Petik kurang 

baik. Secara kuantitatif didapatkan bahwa resiko terkena Hepatitis A tertinggi pada yang 

mengkonsumsi air minum dari sumber Depo Air tertentu, tidak dilakukannya CTPS (Cuci 

Tangan Pakai Sabun) sebelum makan dan CTPS setelah BAB, serta penggunaan alat 

makan/minum bersama pada siswa sekolah dan pesantren. Selain itu, dari OBservasi 

Lingkungan, didapatkan bahwa masih terdapatnya pembuangan limbah rumah tangga 

(termasuk dari toilet) terbuka bersama dari beberapa rumah, yang bila terjadi hujan maka air 

dari septic tank tersebut dapat meluap dan masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. Dari 

pemeriksaan laboratorium terhadap makanan di kantin SMPN 20, yang tujuannya adalah 

memeriksa bakteri Coliform dan E. Coli, didapatkan bahwa pada makanan dan minuman 

yang diperiksa ternyata mengandung E. Coli atau Coliform yang tidak memenuhi syarat.  

Berdasarkan hasil yang ditemukan, tidak dapat diketahui sumber pasti dari infeksi 

Hepatitis A, akan tetapi perilaku PHBS siswa dan warga yang tidak baik, serta adanya 

praktek menggunakan alat makan/minum bersama menyebabkan mudahnya penularan infeksi 

Hepatitis A ini. Penyuluhan mengenai PHBS harus sering dilakukan, dan pemeriksaan 

makanan di kantin harus dilakukan secara berkala Karena KLB Hepatitis A ini melibatkan 

hampir 80% kasus berasal dari sekolah. 
 

Keywords: PHBS, pemeriksaan makanan kantin sekolah, KLB, penggunaan alat makan 

bersama 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

4.1. ANALISIS SITUASI 

Hepatitis A adalah penyakit hati akibat virus hepatitis A yang dapat 

menyebabkankesakitan ringan sampai berat. Hepatitis A menyebar secara fekal-oral ketika 

seseorangmengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja orang yang 

terinfeksi virushepatitis A. Timbulnya penyakit ini berhubungan erat dengan sanitasi yang 

buruk danrendahnya higiene personal, seperti cuci tangan. Seperti umumnya penyakit akibat 

virus,penderita hepatitis A sebagian besar mengalami penyembuhan sendiri (self limiting 

diseases),dengan kematian sangat kecil 0.1-0.3 % (Pedoman Penyelidikan dan 

Penanggulangan KLB Penyakit Menular dan Keracunan Pangan). 

Tanggal 12 November 2019 Dinas Kesehatan Kota Depok terima telepon dari 

Puskesmas Kelurahan Rangkapan Jaya, terdapat siswa yang terindikasi hepatitis A di SMPN 

20 Depok sebanyak 6 siswa. Tanggal 13 November 2019 Puskesmas Kelurahan Rangkapan 

Jaya melakukan investigasi ke SMPN 20 Depok, didapatkan informasi 105 siswa absen dan 

10 siswa dirawat di RS. Tanggal 14 November 2019 Puskesmas Kelurahan Rangkapan Jaya 

investigasi lanjutan ditemukan kasus tambahan 16 orang penderita hepatitis A (8 orang 

dirawat di RS dan 8 orang berobat ke klinik dan Puskesmas). Tanggal 18 November 2019 

Dinas Kesehatan Kota Depok melakukan investigasi lanjutan ditemukan 72 siswa dengan 

gejala hepatitis A hasilnya 51 positif RDT. Tanggal 20 November 2019 Dinas Kesehatan 

Kota Depok dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memastikan adanya KLB di SMPN 

20. Tanggal 21 November 2019 Kementerian Kesehatan menerima laporan adanya 

peningkatan Kasus hepatitis A di Kota Depok. 

Tanggal 21 November 2019 tim TGC Kementerian Kesehatan bersama Dinas 

Kesehatan Kota melakukan investigasi langsung ke SMPN 20 Kota Depok dengan hasil 

sebagai berikut: terdapat informasi terkait adanya kasus hepatitis A di SMPN 20 Kota Depok 

dimana sejak bulan November awal banyak siswa yang tidak masuk sekolah, dan 

teridentifikasi ada 103 kasus Hepatitis A. Pada tanggal 22 November 2019, sementara 

didapatkan data 138 kasus klinis Hepatitis A, BBTKL PP Jakarta mengambil 15 sampel hasil 

1 positif atas nama IJ (diduga index case). Tanggal 22 November TGC gabungan melakukan 

investigasi terhadap index case yaitu seorang OB yang sekaligus menjadi penjual es di 

sekolah, yang beralamat di Desa Tajur Halang, Kec.Tajur Halang Kab. Bogor dengan hasil 

Penyelidikan Epidemiologi sebagai berikut: pada tanggal 5 November 2019 sudah merasa 
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tidak enak badan, meriang dan badan terasa lemah. Pada tanggal 7 November 2019 yang 

bersangkutan ijin pulang ke rumah, tanggal 14 November 2019 berobat ke klinik Pratama 

Santa Teresa, karena merasa makin lemah, mual dan kencing berwarna kuning tua seperti air 

teh, dilakukan pemeriksaan laboratorium akan tetapi tidak diperiksa HAV. Riwayat pada 

keluarga dan tetangga sekitar tidak ada yang menderita sakit yang sama, tidak ada riwayat 

bepergian lain wilayah, dan tidak ada riwayat kontak dengan penderita hepatitis. Kasus 

tersebut selama bekerja sebagai OB di SMPN 20 Kota Depok, juga berjualan es di kantin 

sekolah. Es tersebut berasal dari distributor di Jl. Mandor Basar RT 02/RW 01 Kelurahan 

Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Depok. Pihak distributor tersebut telah 

diambil sampel darah. Dilakukan pengambilan sampel darah dan rectal swab: hasil HAV 

positif baik IgM dan IgG, PCR negatif. 

 Tim TGC gabungan melakukan pelacakan kasus ke lapangan karena adanya laporan 

dari RT 01 dan RT 02/RW 01 berlokasi sekitar SMPN 20 Depok bahwa ada kasus tambahan. 

Oleh karena itu Subdit Surveilans Kementerian Kesehatan RI menurunkan alumni FETP 

Universitas Indonesia untuk memperkuat investigasi yang lebih komprehensif. Investigasi 

oleh tim FETP Universitas Indonesia dilakukan mulai tanggal 26 November - 11 Desember 

2019.  

 Dinas Kesehatan Kota Depok tanggal 27 November mendapat laporan dari petugas 

surveilans Puskesmas Kelurahan Rangkapan Jaya bahwa ada 21 warga terindikasi hepatitis 

A, kemudian Dinas Kesehatan Kota Depok bersama FETP Indonesia dan tim FETP UI 

melakukan investigasi dan berkolaborasi dengan BBTKL PP Jakarta melakukan penelusuran 

kasus warga dan mengambil serum darah yang diduga menderita hepatitis A di RT 01 dan 02 

dari RW 1 di Kelurahan Rangkapan Jaya. Berdasarkan investigasi tersebut ditemukan bahwa 

salah satu warga yang yang paling awal mengalami gejala sakit pada lokus warga (Ibu M) 

ialah Bapak Y (40 tahun), diduga penularan terjadi saat ada acara kumpul bersama 1 RT di 

Bogor pertengahan oktober lalu. Beliau mengalami sakit kuning dan makan bersama warga 

lainnya. Ibu M merupakan salah satu warga kampong grogol yang sakit pertama kali yakni 

tanggal 3 November 2019, beliau yang memiliki Koyak (tempat penampungan aliran 

pembuangan jamban, air cuci piring, cuci baju) yang berbentuk kolam beralaskan tanah tanpa 

penutup di atasnya. Ibu M memiliki anak yang sekolah di SMPN 20 (siswi A) yang juga 

menderita sakit tanggal 15 November. 

 Pada tanggal 29 November 2019 jam 10.30 WIB, seorang staf pengajar pesantren di 

Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi (Petik) yang berjarak 200 meter dari SMPN 

20 Kota Depok melaporkan ke Dinas Kesehatan Depok ada 9 orang terindikasi hepatitis A. 
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Kemudian, FETP Indonesia dan tim FETP UI melakukan investigasi pada tanggal 29 

November 2019 jam 15.30 WIB, ditemukan data sebagai berikut: kasus pertama di pesantren 

ini adalah siswa dengan inisial AD dengan gejala awal sakit tanggal 13 November 2019. 

Kasus kedua pada pesantren ini, adalah siswa dengan inisial AA dengan gejala awal sakit 

tanggal 15 November 2019. AD rutin berbelanja jajanan cilok, nasi goreng, nasi uduk, di luar 

pesantren tepatnya di depan SMPN 20 Kota Depok. Jajanan tersebut dibeli dan dimakan 

bersama rekanannya di pesantren. Setelah dilakukan penelusuran lanjutan di ketahui bahwa 

kasus dengan gejala pertama muncul pada tanggal 3 November 2019. Total murid pesantren 

Petik yang suspek Hepatitis A berjumlah 13 orang.Sampai tanggal 2 Desember 2019, 

kumulatif kasus sebanyak 318 kasus, terdiri dari 249 kasus siswa SMPN 20 Depok, warga RT 

01 dan RT 02/RW 01, RT 3/RW 02 Kelurahan Rangkapan Jaya 56 dan pesantren Petik 13.  

 Penyakit hepatitis A mewabah di Depok, Jawa Barat. Puluhan siswa dan beberapa guru 

serta karyawan di SMPN 20 Depok terinfeksi oleh virus hepatitis A ini. Kejadian peningkatan 

penyakit Hepatitis A di Depok tersebut terjadi pada awal November 2019. Pemerintah Kota 

Depok akhirnya menaikkan status penyebaran kasus virus hepatitis A menjadi Kejadian Luar 

Biasa (KLB) dari sebelumnya KLB Parsial. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok 

mengenai status KLB untuk infeksi Hepatitis A ini didasarkan pada bahwa sampai hampir 

akhir November ini masih terdapat penambahan kasus infeksi virus hepatitis A pada siswa 

SMPN 20 Kota Depok, dan juga terjadi penyebaran infeksi di luar dari SMPN 20, selain juga 

adanya himbauan dari Kementrian Kesehatan terkait situasi ini.Laporan jumlah kasus pada 

awal Desember telah mencapai hampir 300 kasus dengan hampir 80% dari total kasus berasal 

dari SMPN 20 (terdiri dari siswa, guru dan pegawai). 

 Virus hepatitis A ini merupakan salah satu virus hepatitis yang menyebabkan 

peradangan dan memengaruhi fungsi hati. Virus ini menyebar terutama secara fecal-oral. 

Seseorang yang mengonsumsi sesuatu, baik lewat makanan maupun minuman, yang 

terkontaminasi oleh feses orang yang terinfeksi virus hepatitis A dapat tertular. Virus ini juga 

dapat ditularkan melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi (anal). Virus ini mudah 

menyebar di daerah atau pemukiman yang kebersihannya kurang terjaga.Kemungkinan besar 

makanan atau minuman yang terkontaminasi virus tersebut adalah penyebabnya pada 

penyebaran infeksi virus Hepatitis A di Depok ini. Kasus hepatitis A yang berat dapat 

menyebabkan kerusakan hati secara permanen. Maka dari itu, mengenali gejala hepatitis A 

sangat penting agar terdeteksi lebih cepat. Gejala klinik hepatitis A dapat bervariasi. Ciri khas 

penyakit hepatitis A adalah KUNING (ikterik). Kuning dapat terlihat pada mata ataupun 
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kulit. Gejala infeksi virus Hepatitis A dapat timbul 15-50 hari setelah kontak dengan virus 

hepatitis A. 

  Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyakit KLB Hepatitis A adalah 

mencari sumber atau penyebab dari kasus tersebut. Setelah itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) 

mulai mengobati dan memeriksa para penjual makanan serta sumber air minum yang 

dikonsumsi oleh siswa, guru dan pegawai SMPN 20 serta penduduk sekitarnya. 

  Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) telah lama bekerja-

sama dengan Pemerintah Daerah Depok, salah satunya melalui Dinas Kesehatan Kota Depok. 

Salah satu kerjasama tersebut adalah apabila terjadi KLB di ataupun peningkatan kasus di 

Kota Depok, dimana mahasiswa FKMUI, utamanya dari Program Studi Epidemiologi – 

Peminatan Epidemiologi Terapan (FETP) seringkali terlibat dalam melakukan investigasi 

KLB. Hal yang sama juga terjadi dengan KLB Hepatitis A ini. Dinas Kesehatan Kota Depok 

telah meminta supaya FKMUI terlibat dalam pengendalian dan penyelidikan terhadap KLB 

Hepatitis A, serta melakukan penyuluhan mengenai PHBS. FKMUI telah mengirimkan 

beberapa mahasiswa untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Depok. Sebagai tindak lanjut 

dari penyelidikan awal yang telah dilakukan oleh mahasiswa FETP tersebut, FKMUI akan 

mengirimkan sejumlah mahasiswa baik dari FETP maupun dari cabang kelimuan lain (PKIP 

– Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku) untuk melakukan pengambilan data pada siswa, 

guru dan pegawai, orang tua siswa, dan penjual makanan di kantin SMPN 20, selain itu juga 

akan dilakukan wawancara kepada penjual makanan di luar sekolah.  

 

4.2. TUJUAN PROGRAM 

Tujuan umum: 

Membantu pengendalian KLB hepatitis A di Kota Depok. 

Tujuan khusus:  

1. Mendapatkan gambaran mengenai kebiasaan (perilaku) makan dan minum dan PHBS 

pada siswa serta orang tuanya, guru dan pegawai SMPN 20, serta PHBS dan 

penyiapan makanan/minuman oleh penjual makanan di kantin sekolah maupun di luar 

sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan penyebab penyebaran 

infeksi virus hepatitis A di SMPN 20 dan masyarakat sekitarnya.  

2. Melakukan investigasi KLB hepatitis A studi kasus kontrol, untuk melihat distribusi 

kasus, proses penularannya, pada vendor, guru, murid dan orang tua murid sekolah 

SMPN 20 di Kota Depok. 
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3. Menggali informasi kemungkinan faktor risiko melalui Wawancara Mendalam, 

Forum Group Disscussion dan Observasi lingkungan. 

4. Meningkatkan kapasitas tenaga surveilans Puskesmas dan Dinkes melalui pelatihan 

tentang surveilans dan investigasi wabah Hepatitis A. 

5. Memberikan penyuluhan terkait sanitasi, hygiene dan Hepatitis A di warga terdampak 

Hepatitis A 

4.3. PERMASALAHAN 

Prioritas masalah dalam Kejadian Luar Biasa Infeksi Hepatitis A di Depok ini adalah 

Karena masa inkubasi dari infeksi Hep. A cukup panjang, yaitu 15 – 50 Hari, maka untuk 

menentukan sumber penularan dari Kejadian Luar Biasa(KLB) ini tidaklah mudah. Secara 

teori, KLB Hepatitis A merupakan penularan yang sifatnya ‘common-source’, dimana para 

penderita terinfeksi secara bersam-sama (pada waktu yang bersamaan), tetapi juga 

dimungkinkan bahwa dari penderita yang masuk dalam kurun waktu KLB, menularkan juga 

ke orang lain, dan memungkinkan terjadinya peningkatan kejadian infeksi diluar dari 

‘common-source’ yang disebutkan di atas. telah berlalunya. Pemeriksaan air minum yang 

dicurigai sebagai sumber penularan (karena penularannya adalah melalui oro-fekal) telah 

dilakukan, dan hasilnya negative. Wawancara mengenai makanan apa saja yang dimakan 

yang mungkin merupakan sumber penularan juga belum tentu memberikan hasil yang 

memuaskan Karena paparan terhadap makanan tersebut juga sudah lampau, dimana para 

penderita juga sulit untuk mengingatnya.  

Kemungkinan untuk mendapatkan sumber penularan mungkin sulit untuk didapatkan. 

Yang penting harus dilakukan adalah mencari perilaku dan kebiasaan yang tidak baik, tidak 

sehat yang menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap infeksi Hep. A. Selanjutnya 

edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk menghilangkan kebiasaan dan 

perilaku tidak sehat harus gencar dilakukan, baik terhadap sekolah-sekolah maupun 

masyarakat di Kota Depok. 

Karena rute penularannya adalah oro-fekal, maka perlu dilakukan pemeriksaan makanan, 

minuman, alat-alat makan dan pejamu (yang menyediakan makanan di sekolah) secara 

laboratorium untuk infeksi lain yang rute penularannya adalah oro-fekal, misalnya terhadap 

bakteri E. Coli. Hal ini terutama perlu dilakukan di tingkat sekolah Karena pada KLB Hep. A 

tersebut, 70% penderita berasal dari sekolah SMPN 20, sehingga patut dicurigai bahwa 

sumber penularan berasal dari SMPN 20 tersebut. 
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4.4. DESKRIPSI PROGRAM 

 Program kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh FKM UI dalam 

upayanya membantu mengendalikan Kejadian Luar Biasa Infeksi Hepatitis A di Depok 

adalah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Depok beserta jajarannya, terutama dengan 

Puskesmas Rangkapan Jaya, dengan masyarakat di Depok yang mengalami infeksi Hepatitis 

A, yaitu para siswa-guru-pegawai di SMPN 20, Pesantren PETIK dan masyarakat di sekitar 

SMPN 20 dan Pesantren yang juga menderita infeksi Hepatitis A. 

 Sebelum kegiatan PengMas oleh FKMUI ini, Departemen Epidemiologi sudah terlebih 

dahulu terlibat dalam melakukan investigasi Kejadian Luar Biasa Infeksi Hepatitis A ini. 

Kegiatan Departemen Epidemiologi ini melalui kegiatan rutin pembelajaran dari Program 

Studi S2 Epidemiologi Peminatan FETP (Field Epidemiology Training Program) yang 

mensyaratkan mahasiswa untuk terlibat dalam Investigasi Wabah yang merupakan bagian 

dari kurikulum FETP. Dengan kata lain, kegiatan PengMas FKMUI ini adalah merupakan 

kelanjutan dan follow-up dari kegiatan Investigasi Wabah Hepatitis A yang telah diinisiasi 

oleh para mahasiswa S2 FETP. 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, maka kegaiatan PengMas ini juga akan melibatkan 

kegiatan penelitian baik sebagai kelanjutan dari kegiatan kurikulum FETP, maupun sebagai 

kegiatan lanjutan dari Investigasi Wabah Hepatitis A di Depok ini. Komponen penelitian ini 

menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk membantu Dinas 

Kesehatan dan masyarakat Depok untuk dapat mengendalikan kejadian luar biasa ini. Salah 

satu langkah dari pengendalian Kejadian Luar Biasa ini adalah untuk mencari sumber dari 

penularan infeksi Hepatitis A tersebut.  

 Keseluruhan kegiatan Pengabdian Masyrakat oleh FKMUI dalam rangka membantu 

Dinas Kesehatan dan Masyarakat Depok dalam Pengendalian Kejadian Luar Biasa Infeksi 

Hepatitis A adalah melakukan: 

• Pengambilan Data serta Analisa Data (Penelitian) Kualtitatif 

• Pengambilan Data serta Analisa Data (Penelitian) Kuantitatif 

• Penyuluhan dan Edukasi kepada warga masyarakat Depok di Kecamatan Rangkapan 

Jaya 

• Peningkatan Kapasitas petugas seluruh Puskesmas di Kota Depok dalam melaksanakan 

Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A 

• Pemeriksaan sampel laboratorium makanan, air dan alat-alat makan minum serta swab 

dubur. 
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1.4.1 Pengumpulan Data Kualitatif 

Penelitian dengan metode kualitatif pada kegiatan ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang kemungkinan sumber penularan apa saja yang nantinya akan diteliti dengan 

metode kuantitatif, yatu dengan melakukan studi kasus-kontrol. Metode yang digunakan pada 

penelitian kualitatif ada 3, yaitu: Focus Grup Disssusion (FGD), wawancara mendalam dan 

observasi lingkungan. Informasi yang ingin didapatkan pada adalah pengetahuan, sikap dan 

perilaku informan yang bisa menjadi faktor risiko penularan penyakit hepatitis A. 

FGD dilakukan pada 4 kelompok sampel, dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari kurang lebih 10 orang. Empat kelompok tersebut adalah kelompok siswa, guru, 

pedagang kantin, dan kelompok masyarakat. Wawancara mendalamdilakukan terhadap 10 

orang lainnya.  

 

1.4.2 Pengumpulan Data Kuantitatif 

Studi kuantitatif yang dilakukan adalah studi kasus-kontrol. Studi kuantitatif ini 

dilakukan untuk memperkirakan sumber penularan. Sampel pada studi kuantitatif adalah 

sebanyak seluruh kasus yang terdiri dari siswa-guru-pegawai SMPN 20, siswa Pesantren dan 

masyarakat di sekitar kedua sekolah tersebut, yang berkisar kurang lebih 300 kasus dan 

sekitar 300 kontrol (individu yang tidak menderita infeksi Hepatitis A). Studi kuantitatif 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor apa saja yang mungkin berperan 

pada KLB hepatitis A ini serta bagaimana proses penularannya. 

 

1.4.3 Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A 

Pelatihan ini ditujukan kepada petugas surveilans di seluruh puskesmas yang ada di 

kota Depok (35 puskesmas). Harapannya adalah agar petugas surveilans puskesmas 

mempunyai pemahaman dan kewaspadaan terhadap KLB hepatitis A. 

 

1.4.4 Penyuluhan Sanitasi dan Hygiene Hubungannya dengan Hepatitis A 

Penyuluhan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan warga terhadap 

penyakit hepatitis A serta baiknya menjaga sanitasi dan hygiene pada warga yang terdampak 

hepatitis A. Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan atau edukasi diperkirakan akan 

melibatkan atau mengundang 100 warga. 
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BAB 2  

APLIKASI IPTEKS 

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait KLB Hepatitis A ini, belum ada aplikasi 

IPTEKs yang diterapkan untuk kegiatan rutin oleh masyarakat. Akan tetapi, kami dari 

FKMUI telah merancang dan membuatkan suatu form dengan Google Form untuk 

melaporkan bila terjadi infeksi Hep. A. Form ini nantinya akan dapat dipakai oleh sekolah-

sekolah di Kota Depok, bila ada peningkatan infeksi Hep. A. Sekolah dapat mengisi form 

tersebut yang akan dapat diakses oleh Dinas Kesehatan Kota Depok.  

Ke depan, tim dari FKMUI akan menghimbau supaya Dinas Kesehatan Kota Depok 

dapat mensosialisasikan form tersebut ke sekolah-sekolah, sehingga sekolah juga akan 

mempunyai pemikiran kewaspadaan dan melaporkan langsungke Dinas Kesehatan apabila 

terjadi peningkatan kejadian suatu penyakit.  

Form yang telah dibuat oleh Tim FKMUI dapat dilengkapi dengan beberapa penyakit 

lain yang potensial menyebabkan KLB. Mitra dari FKMUI dalam aplikasi IPTEKs sederhana 

ini adalah Dinas Kesehatan Kota Depok. 
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BAB 3  

URAIAN KEGIATAN 

3.1 URAIAN KEGIATAN PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN 

3.1.1 Tahapan Kegiatan 

Kegiatan “Investigasi Wabah Hepatitis A di Kota Depok” ini dilaksanakan dalam 

beberapa tahap terdiri dari: 

 

 

 

 

 

  

Tahap 1: Persiapan dan Pengembangan Proposal 
 

Desember 2019 (Tanggal 1-5) 

Gambar 1. Diagram Tahapan Pelaksanaan Program 

Pengambilan Data 
Kualitatif 

 
Desember 2019 
(Tanggal 6-13) 

Tahap 6: Penulisan Laporan 

Desember 2019 (Tanggal 12-14) 

Tahap 5: Pemeriksaan Laboratorium 
 

Desember 2019 (Tanggal 12-13) 

Pengambilan Data 
Kuantitatif 

 
Desember 2019 
(Tanggal 7-11) 

Observasi Lingkungan 
 

Desember 2019 
(Tanggal 7-13) 

Tahap 3: Penyuluhan 
 

Desember 2019(Tanggal 7-11) 

Tahap 4: Pelatihan surveilans dan hepatitis A  
 

Desember 2019(Tanggal 11) 

Tahap 2: Pengambilan Data dan Observasi 
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Tahap 1 (Persiapan) 

Persiapan pengumpulan Data Kualitatif 

• Persiapan untuk pengumpulan data kualitatif adalah menyiapkan instrument untuk 

mengidentifikasi pengetahuan berupa penyakit hepatitis A, pengolahan dan penyajian 

makanan oleh pedagang makanan di sekolah dan oleh orang tua murid.  

• Mengetahui peranan guru terhadap pelaksanaan PHBS di sekolah 

• Pengetahuan dan perilakus siswa thd kons jajanan di sekolah  

 

Persiapan pengumpulan Data Kuantitatif 

• Kegiatan ini berupa menyiapkan kues dalam bentuk google form untuk pengumpulan data 

studi kasus kontrol 

• Pembuatan kuesioner oleh mahasiswa dan dosen 

 

Tahap 2 (Pengambilan Data dan Observasi) 

Pengambilan Data Kualitatif 

Pengambilan Data Kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data siswa yang sakit hepatitis 

A, guru, dan vendor (penjaja makanan). 

Pengambilan data juga dilakukan di pesantren PETIK terhadap kasus (siswa yang mengalami 

infeksi hepatitis A), warga masyarakat yang menjadi kasus, dan orang tua siswa yang sakit. 

Pengambilan Data Kuantitatif 

Data yang dikumpulkan berupa data siswa yang sakit di SMPN 20 (kasus), siswa yang tidak 

sakit dalam jumlah yang sama dengan siswa yang sakit (control), pesantren petik, kasus, dan 

sejumlah siswa yang tidak sakit, serta warga yang merupakan kasus hepatitis A, dan warga 

yang tidak menderita hepatitis A. 

Observasi Lingkungan 

Observasi lingkungan dilakukan dengan mengambil data sampel dari kantin, tempat cuci 

piring, toilet di SMPN 20, observasi anak-anak pesantren pada saat makan, dan juga 

observasi kondisi rumah dan lingkungan warga yang memberikan hepatitis A. 

 

Tahap 3 (Penyuluhan) 

Penyuluhan dilakukan pada siswa penjaja makanan dan guru SMPN 20, penjaja makanan di 

luar sekolah smp n 20, siswa dan guru pesantren, dan warga kecamatan Rangkapan Jaya. 
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Tahap 4 (Pelatihan surveilans dan investigasi wabah hepatitis A) 

Pelatihan dilakukanuntuk petugas puskesmas yang dilakukan di FKM UI dengan narasumber 

tim ahli dari fetp Indonesia dan tim ahli surveilnas dari dinas kesehatan kota depok 

 

Tahap 5 (Pemeriksaan Laboratorium) 

Pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap sampel makanan, alat makan, dan sumber air 

minum. 

 

Tahap 6 (Penulisan Laporan) 

Tahap terakhir akan dilakukan penyusunan laporan sbg pertanggung jawaban program. 

 

3.1.2 Diagram Proses 

Jangka waktu uraian kegiatan disesuaikan dengan obyektif yang akan dicapai. 

 

Gambar 2. Diagram Tahapan Pelaksanaan Program 
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Input : Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Tim FKMUI yang terdiri dari dosen, 

mahasiswa dan alumni Prodi S2 Epidemiologi dan Prodi S2 IKM Peminatan PKIP dan KL; 

Ahli di bidang Surveilans dan Investigasi Wabah purnabakti dari Kemenkes RI (dr. I Nyoman 

Kandun, MPH dan dr. Sholah Imari, M.Kes); Dinas Kesehatan Kota Depok dan seluruh 

Puskesmas di wilayah Kota Depok; SMPN 20 (guru dan siswa), Pesantren PETIK (guru dan 

siswa); dan masyarakat di Kecamayan Rangkapan Jaya. 

 

Proses : Seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dilakukan, sehingga Realisasi Kegiatan 

sudah lunas. Kegiatan tersebut adalah: 1) pengambilan data serta analisanya baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif, 2) peningkatan kapasitas petugas surveilans puskesmas di 

wilayah Kota Depok melalui Pelatihan, 3) edukasi dan penyuluhan mengenai PHBS pada 

warga sekolah SMPN 20, Pesantren PETIK, dan warga masyarakat di sekitar kedua sekolah 

tersebut, dan 4) diketahuinya kondisi kebersihan sebagian dari makanan/minuman, air 

minum, air tanah, alat-alat makan/minum, sebagian vendor kantin, yaitu positif/negatifnya 

terhadap bakteri E. Coli dan Coliform.  

 

Output: Output yang dicapai dari program adalah: 

- Meningkatkan pengetahuan mengenai surveilans and investigasi wabah dari para 

petugas surveilans Puskesmas, dan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Depok, 

- Meningkatnya pengetahuan sebagian dari para siswa baik di SMPN 20, Pesantren dan 

masyarakat setempat mengenai PHBS yang dapat mencegah penularan infeksi 

Hepatitis A, dan infeksi saluran cerna lainnya, 

- Berubahnya (perbaikan) perilaku dan peraturan mengenai PHBS, terutama perilaku 

kebersihan saat makan yaitu tidak bertukar-tukar alat makan, dan siswa makan 

bersama dari 1 piring. 

 

Outcome : Perubahan yang dihasilkan dari program Pencegahan penyakit yang diturunkan 

secara orofekal 
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3.1.3 Timeline Kegiatan 

Penelitian ini akan diselenggarakan tanggal 1-14 Desember 2019 di SMPN 20 Kota Depok 

No. Uraian Kegiatan  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Pengembangan proposal               

2 Pengambilan data kualitatif dan 

pengolahannya serta pelaporannya 

              

3 Pengambilan data kuantitatif               

4 Observasi Lingkungan               

5 Pelatihan surveilans dan hepatitis A               

6 Penyuluhan               

7 Pemeriksaan Laboratorium               

8 Penulisan Laporan               
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BAB 4  

HASIL DAN LUARAN KEGIATAN 

4.1.STUDI KUALITATIF 

 Tujuan dari Studi Kualitatif akan diuraikan secara rinci di bawah. Studi Kualitatif ini 

dimaksudkan untuk memperdalam hasil investigasi wabah yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh mahasiswa Peminatan Epidemiologi Terapan (FETP) dari Fakultas 

Kesehatan Masyarakat, UI. Untuk lebih mendalami situasi di tempat terjadinya kejadian 

luar biasa tersebut, maka Studi Kualitatif ini mencakup 3 kegiatan yaitu: Observasi 

Lingkungan, Wawancara Mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). 

 

Tujuan Riset Kualitatif 

1. Mengidentifikasi pengetahuan pedagang makanan, guru dan staf sekolah, orang 

tua, siswa tentang penyakit hepatitis A 

2. Mengetahui secara mendalam cara penyiapan, pengolahan dan penyajian makanan 

oleh pedagang makanan di sekolah  

3. Mengetahui secara mendalam peranan guru terhadap pelaksanaan PHBS di 

sekolah 

4. Mengidentifikasi pengetahuan dan perilaku siswa terhadap konsumsi jajanan di 

sekolah  

5. Mengetahui secara mendalam peranan orang tua dalam penyiapan, pengolahan, 

dan penyajian makanan untuk anaknya 

 

4.1.1 Hasil Observasi Lingkungan Sekolah 

1) Gambaran kondisi fasilitas sanitasi sekolah 

Fasilitas sanitasi terdiri dari ketersediaan dan kualitas air bersih, toilet, Sarana 

Pembuangan Air Limbah (SPAL), sarana pembuangan sampah dan dapur sekolah. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

 

a. Air bersih 

Air bersih yang digunakan oleh sekolah adalah air bersih yang bersumber dari air 

tanah, yang terletak di dua tempat berbeda. Satu sumber air terletak dipojok dekat kantin 

sedangkan sumber air tanah kedua berada di dekat yang tidak jauh dari saluran air 
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terbuka, septic tank, sumur resapan dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Air 

bersih memiliki jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan air selama di 

sekolah seperti mencuci tangan, mencuci peralatan masak kantin, buang air besar dan 

kecil, dan sebagainya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang 

kantin dan warga sekolah lainnya bahwa selama bekerja di sekolah belum pernah 

mengalami kejadian kekurangan air. Jumlah air yang ada, bagi mereka dirasa sudah 

mencukupi kebutuhan. Namun, kualitas air bersih di sekolah khususnya yang bersumber 

dari air tanah yang berada di pojok kantin cenderung kurang baik dalam segi kualitas 

fisiknya, terlihat air yang digunakan memiliki warna yang sedikit keruh dan sedikit 

berbau. Sedangkan, untuk kualitas sumber air tanah yang bersumber dari air tanah yang 

kedua memiliki kualitas fisik yang cukup baik yaitu tidak berbau dan juga berwarna. 

Walaupun begitu, air tetap digunakan untuk kebutuhan selama di sekolah kecuali untuk 

mencuci bahan makanan kantin. Jarak air tanah yang terletak didekat kantin dengan 

saluran air yaitu <10 m. Sedangkan untuk sumber air tanah yang kedua terletak dekat 

dengan saluran air, septic tank, sumur resapan dan tempat pembuangan sementara yang 

berjarak <10 m juga. 

Gambar 3. Hasil Observasi Air Bersih di Sekolah 

 
Kualitas air yang bersumber dari air tanah yang 

berada dibelakang kelas pada gedung yang 

berdekatan dengan pos satpam. 

 
Kualitas air yang bersumber dari air tanah 

yang terletak dekat dengan kantin 
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b. Toilet 

Ruang toilet yang ada di SMPN 20 Depok secara total berjumlah 16 ruang toilet 

yang tersebar pada setiap lantainya. Setiap lantainya terdiri dari 4 ruang toilet yaitu  2 

ruang untuk wanita dan 2 ruang untuk pria. Hampir secara keseluruhan dari setiap ruang 

toilet terdiri dari 3 wc tetapi terdapat satu ruang toilet wanita yang hanya memiliki 2 wc 

dan 1 tanpa wc hanya terdiri dari keran saja. Sehingga jika ditotalkan secara keseluruhan 

berjumlah 35 wc, terdiri dari 23 wc murid dan 12 wc guru. Ruang toilet murid dan juga 

guru di gabung pada satu ruang yang sama. Dengan jumlah murid yang ada di SMPN 20 

Depok dengan jumlah 699 murid yang terdiri dari 334 siswa dan 365 siswi. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah jumlah tersebut masih kurang, idealnya 

 
Letak sumber air tanah yang berada  dibelakang 

kelas pada gedung yang berdekatan dengan pos 

satpam (jet pump ada didalam gedung olahraga) 

 
Letak sumber air tanah yang terletak dekat 

dengan kantin 

 

 
Toren tempat penyimpanan air bersih 

(toren air bersih dekat kantin) 
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jumlah wc yang tersedia proporsinya yaitu 1 wc untuk 40 orang siswa dan 1 wc untuk 25 

orang siswi.  

Kemudian, untuk kebersihan toilet yang ada di SMPN 20 Depok, terlihat sangat 

kurang bersih. Hal ini terlihat dari keadaan toilet yang kotor dengan lantai yang berwarna 

kecoklatan dan juga memiliki bau yang kurang sedap. Dari 35 wc tersebut hanya terdiri 

dari 17 wc yang cukup layak untuk dipakai karena cukup bersih dan juga tersedianya 

peralatan yang cukup lengkap seperti gayung dan juga ember. Sedangkan, untuk wc 

lainnya kurang cukup layak dipakai karena ketersediaan dari perlengkapan yang kurang 

lengkap seperti gayung dan juga ember dan juga kondisi wc yang kurang bersih. Pada 

beberapa wc ditemukan lubang wc yang mengeluarkan cairan hitam pada lubang wc-nya. 

Walaupun tidak ditemukan adanya genangan air pada lantainya, namun hal tersebut 

tentunya dapat mengganggu kenyamanan ketika menggunakan toilet. Tidak hanya itu, 

toilet yang ada pun juga tidak dilengkapi dengan fasilitas sanitasi penunjang seperti 

wastafel yang berfungsi dengan baik dan juga dilengkapi sabun serta tempat sampah. Dari 

12 ruang toilet yang ada di sekolah tersebut hanya ada 2 wastafel yang berfungsi namun 

tidak dilengkapi dengan sabun. Kemudian, untuk tempat sampah tidak ditemukan di 

semua ruang toilet yang ada. 

Gambar 4. Hasil Observasi Toilet Sekolah 

 
Kondisi wc layak pakai 

 

 
Kondisi wc tidak layak pakai 
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c. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)  

 
Lubang wc yang mengeluarkan cairan hitam  

 
Kondisi ruang toilet 

 
Westafel yang berfungsi (tanpa sabun)  

 
Westafel yang tidak berfungsi 

 
Ruang toilet tanpa wastafel 

 
Alat pembersih toilet (hanya ditemukan 

dibeberapa ruang toilet saja) 
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Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang ada di SMPN 20 Depok terdiri 

dari saluran pembuangan limbah toilet (blackwater) dan saluran pembuangan air. 

Untuk saluran pembuangan limbah toilet (blackwater), sekolah menggunakan pipa 

yang tertutup dan juga kedap air. Sedangkan, untuk saluran pembuangan air, sekolah 

menggunakan saluran yang terbuka dan juga terbuat dari semen sehingga kedap air. 

Untuk saluran pembuangan air ini yang memiliki risiko untuk mencemari lingkungan. 

Hal ini disebabkan karena saluran yang cenderung terbuka menyebabkan luapan 

ketika hujan dan luapan tersebut mengairi area sekitarnya termasuk kantin. Ketika 

hujan air dari saluran air di sekitar kantin tersebut kerap mengairi area sarana penjaja 

(kios) yang ada di kantin, walaupun tidak sampai menyebabkan banjir. 

Pembuangan air limbah dari wc toilet (blackwater) yang ada di sekolah 

langsung di tampung di dalam septic tank yang berada pada lokasi berbeda 

bergantung pada lokasi bangunannya. Septic tank yang ada di sekolah SMPN 20 

Depok terletak pada dua lokasi yaitu septic tank yang berada di dekat kantin dan 

septic tank yang berada di dekat sumur resapan. Dua buah septic tank tersebut terbuat 

dari bahan yang berbeda, septic tank yang terletak dekat dengan sumur resapan 

terbuat dari bahan yang menyerupai toren air dengan ukuran kurang lebih 2,5 x 3 m, 

sedangkan untuk septic tank yang berada di dekat kantin terbuat dari batu bata. Kedua 

septic tank tersebut juga dilengkapi dengan bak control. Bak control ini membantu 

untuk memisahkan antara air dan juga tinja.  

Sedangkan, untuk saluran pembuangan air yang ada di SMPN 20 Depok ini 

digunakan untuk menampung aliran dari kantin, toilet (selain wc), keran yang ada di 

halaman, dan air hujan. Aliran dari saluran air tersebut akan mengalir kedalam bak 

control yang kemudian akan diresapakan kedalam sumur resapan. Sumur resapan 

tersebut akan merasapkan air kedalam tanah. Bak control digunakan untuk 

memisahkan antara air dengan sampah ataupun lumpur yang kemudian dapat diserap 

kedalam sumur resapan. Jika air tidak masuk ke dalam bak control, biasanya secara 

otomatis air akan langsung mengalir ke selokan yang ada didepan sekolah dan 

bermuara ke  aliran sungai yang ada di sekitar sekolah. Saluran air pada sekolah 

memiliki kondisi air yang tergenang, terdapat timbunan sampah plastik serta 

berlumut. 
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Gambar 5. Hasil Observasi SPAL di Sekolah 

 
Saluran pembuangan dari toilet 

 
Saluran pembuangan air di sekitar halaman 

sekolah 

 
Septic tank didekat TPS  

 
Septic tank didekat kantin 

 
Bak kontrol resapan air  

 

 

d. Sarana Pembuangan Sampah 

Sarana pembuangan sampah di SMPN 20 Depok berupa tempat pembuangan 

sampah yang berada di dalam ruang kelas ataupun di halaman sekolah serta 

tersedianya TPS. Untuk jumlah tempat sampah di setiap ruang kelas tidak dapat 

dipastikan secara pasti karena pada setiap kelas memiliki jumlah yang berbeda. 
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Terdapat kelas yang memiliki satu tempat sampah dan bahkan dua tempat sampah. 

Tempat sampah yang tersedia di kelas merupakan tempat sampah terbuka tanpa 

dipilah. Sedangkan untuk tempat sampah yang berada di halaman sekolah terdiri dari 

3 tempat sampah tertutup, 5 tempat sampah terbuka dan 1 rangkai tempat sampah 

pilah yang terletak didekat ruang guru. Dari semua tempat sampah yang ada 

khususnya tempat sampah pilah tidak ditemukannya sampah yang benar-benar dipilah 

sesuai jenisnya. Semua tempat sampah bercampur-campur dari yang organik maupun 

anorganik.  

Untuk pembuangan sampah di kelas, dilakukan setiap hari oleh murid, 

sedangkan untuk tempat sampah di halaman dilakukan oleh petugas kebersihan di 

sekolah dengan frekuensi pembuangan yang tidak menentu bergantung dengan penuh 

tidaknya tempat sampah. Semua sampah di sekolah akan dikumpulkan di TPS yang 

berada di pojok sekolah dekat dengan ruang kelas. TPS yang disediakan oleh sekolah 

terbuat dari beton dan juga tidak memiliki tutup (terbuka). Sampah yang ada di TPS 

pun juga tidak dipilah. Sampah-sampah yang ada di TPS tersebut nantinya akan 

diangkut oleh petugas kebersihan yang berasal dari Dinas. Biasanya akan diangkut 

seminggu dua kali dengan menggunakan mobil. 

Gambar 6. Hasil Observasi Sarana Pembuangan Sampah di Sekolah 

 
Tempat sampah pilah  

 
Tempat sampah dekat halaman sekolah 
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Tempat sampah didalam kelas  

 
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

 

e. Dapur Sekolah atau Office Boy (OB) 

Dapur sekolah atau dapur office boy (OB) berada dibawah tangga dekat 

dengan ice cream yang ada di gedung tengah sekolah. Pada dapur ditemukan 

peralatan makan yang disimpan di rak piring, peralatan masak diletakkan di lantai dan 

juga ada yang digantung. Kemudian kompor yang digunakan untuk memasak pun 

diletakkan dibawah lantai. Selain itu, bahan baku untuk membuat minuman diwadahi 

dengan wadah yang tertutup diletakan diatas bangku. Di ruang OB tempat 

penyimpanan peralatan sangat kurang rapih, banyak sekali peralatan yang diletakan 

bercampur dengan barang-barang lainnya.  Pada dapur OB tidak  ditemukan westafel 

karena OB biasanya mencuci peralatan dikeran yang berada di halaman sekolah 

dengan menggunakan sabun. Kemudian, peralatan makan dikeringkan dengan cara 

ditirskan didalam ember tanpa dilap terlebih dahulu. Adapun air yang digunakan 

untuk membuat minuman adalah air yang berasal dari air isi ulang yang dibeli di 

depot yang berada didekat sekolah. 
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Gambar 7. Hasil Observasi Dapur Sekolah atau Office Boy (OB) 

 
Rak penyimpanan piring  

 
Rak penyimpanan gelas 

 
Tempat penyimpanan dan peletakkan bahan 

baku minuman (gula, teh, dan kopi) 

 
Kondisi tempat memasak 

 

2) Gambaran sanitasi kantin sekolah 

Kantin SMPN 20 Depok memiliki sepuluh kios kantin yang terbagi menjadi dua 

bagian. Bagian pertama adalah lima kios bangunan permanen. Kios-kios ini adalah 

bangunan kantin pertama yang dibangun bersama dengan pembangunan sekolah, yakni 
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sejak tahun 2016. Bagian kedua adalah lima kios bangunan semi permanen yang 

merupakan hibah dari Pemerintah Kota Depok untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Pemberian hibah kios semi permanen ini dilaksanakan baru di tahun 2019.  

Pada saat pelaksanaan observasi lingkungan, hanya enam kios yang sedang 

berjualan. Kios-kios tersebut adalah kios minuman dingin, kios mie goreng, kios 

ketoprak, kios dimsum, kios gorengan, dan kios makanan ringan. Variabel yang dinilai 

dalam observasi ini adalah higienitas penjaja makanan, fasilitas sanitasi kios, kondisi 

bangunan di dalam kios, serta higiene sanitasi makanan dan minuman yang dijual. 

 

a. Lokasi dan bangunan kantin 

Kantin sekolah SMPN 20 Depok berada di belakang gedung kelas. Memiliki lahan 

yang cukup sempit untuk melakukan kegiatan jual beli karena langsung berhadapan 

dengan gedung kelas yang berada didepannya. Lokasi kantin berdekatan dengan saluran 

air terbuka, sumber air tanah, septic tank dan juga terdapat gudang disudut halaman dekat 

kantin. Dari 10 kios terdapat 5 kios yang dilewati langsung oleh saluran air terbuka. 

Kemudian dari 10 kios tersebut terdapat septic tank yang terletak tepat berada didepan 

salah satu kios yang ada. Selain itu, terdapat salah satu kios yang terletak dibelakangi oleh 

toilet tetapi tidak berhubungan secara langsung. Untuk TPS, lokasi kantin cukup jauh dari 

TPS. 

Bangunan kantin memiliki jenis bahan bangunan yang berbeda-beda. Terdapat 5 

kios yang memiliki bangunan permanen yang terbuat dari batu bata dan terdapat 5 kios 

(baru) yang memiliki bangunan non permanen yang terbuat dari besi tebal. Dari semua 

kios yang ada di kantin semuanya memiliki bangunan yang kuat dan juga cukup bersih. 

Untuk lantainya, setiap kios memiliki jenis bahan lantai yang berbeda terdapat beberapa 

kios yang diberi keramik, semen atau bahkan besi tebal. Kemudian dinding dari bangunan 

tersebut dicat dan juga tidak ditemukan adanya lumut pada bagian dinding yang terkena 

percikan air seperti dinding yang berdekatan dengan wastafel.  

Bangunan kantin yang ada di sekolah ini dibuat dengan model semi outdoor 

sehingga untuk srikulasi udara sudah cukup baik. Namun, karena lokasi bangunan kantin 

berada dibelakang gedung (5 kios permanaen), sehingga untuk cahaya cukup gelap jika 

tidak dilengkapi dengan lampu. Kemudian untuk kebersihan kantin terhadap vector, 

ketika observasi tidak ditemukan adanya kecoa ataupun tikus tetapi hanya ditemukan 
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beberapa lalat yang hinggap di tempat sampah dan juga beberapa tempat penyajian 

pangan yang dijajakan. 

Gambar 8. Hasil Observasi Lokasi dan Bangunan Kantin Sekolah 

 
Kondisi kios yang terbuat dari batu bata (kios 

bangunan lama)  

 
Kondisi kios yang terbuat dari seng (kios 

bangunan baru) 

 
 

Kondisi kantin yang berdekatan dengan saluran air 

terbuka 

 

 
Kondisi kantin yang berdekatan dengan septic 

tank (septic tank ditutupi oleh triplek) 
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Kondisi gudang yang berada didekat kantin  

 

 

b. Fasilitas Sanitasi Kantin 

1. Air Bersih Kantin (kualitas dan kuantitas) 

Air bersih yang digunakan oleh pedagang kantin memiliki jumlah yang cukup. 

Air bersih yang digunakan oleh kantin berasal dari air tanah yang terletak di sudut 

sekolah berdekatan dengan kantin. Air tanah tersebut ditampung didalam toren 

tertutup. Kemudian, untuk pengolahan makanan, pedagang memilih untuk 

menggunakan air isi ulang karena kualitas air bersih yang disediakan oleh sekolah 

memiliki kualitas fisik yang kurang baik yaitu memiliki warna yang cukup keruh. 

Sehingga air bersih yang disediakan oleh sekolah hanya digunakan untuk mencuci 

tangan dan juga mencuci peralatan. Air isi ulang dibeli di depot yang berada tidak 

jauh dari lokasi sekolah. Air isi ulang tersebut ditampung didalam galon ataupun 

dipindahkan kedalam wadah yang tertutup. 

2. Air limbah Kantin 

Kondisi saluran air yang digunakan oleh kantin merupakan saluran air yang 

terbuka walaupun bersifat kedap air karena terbuat dari beton. Saluran air ini 

mengitari sekolah termasuk melewati kantin. Letak saluran air berada didepan sarana 

penjaja (kios). Sehingga apabila hujan kerap mengairi area kantin walaupun tidak 

sampai menyebabkan banjir. Saluran air tersebut merupakan saluran yang 

menampung air dari toilet (selain limbah wc) dan juga air cucian kantin baik cuci 

tangan maupun peralatan. Adapaun kondisi saluran tersebut sedikit tergenang, 

berlumut dan terdapat timbuanan sampah plastik pada titik-titik tertentu. 
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Paralon untuk pembuangan air limbah dari 

kantin 

 

Muara dari saluran pembuangan kantin 

(bercampur dengan limbah yang berasal 

dari toilet juga kecuali limbah wc) 

 

Saluran pembuangan air limbah di kantin 

 

Gambar 9. Hasil Observasi SPAL Kantin Sekolah 

 

3. Sampah Kantin 

Tempat sampah yang ada di kantin berjumlah 4 buah (tidak termasuk tempat 

sampah di kios). Tempat sampah yang ada di kantin merupakan tempat sampah 

terbuka tanpa tutup yang terbuat dari plastik sehingga kedap air. Tempat sampah 

tersebut tidak dipisahkan antara yang kering dan basah melainkan dicampur. Sampah 

tersebut akan dibuang setiap hari setelah selesainya kegiatan kantin ke TPS sekolah. 

Dari 4 tempat sampah yang disediakan hanya ada 1 tempat sampah yang dilapisi oleh 

plastik. 
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Tempat sampah terbuka tanpa dilapisi plastic 

(diluar kios)  

 
Tempat sampah terbuka  dilapisi plastic 

(diluar kios) 

Gambar 10. Hasil Observasi Tempat Sampah Kantin Sekolah 
 

4. Tempat Cuci Tangan  

 
Keran yang ada disekitar halaman sekolah 

dekat dengan kelas 

 
Keran untuk kios bangunan non permanen 

tetapi dapat digunakan oleh pembeli untuk 

mencuci tangan juga   
 Gambar 11. Hasil Observasi Tempat Cuci Tangan Kantin Sekolah 

 

 Di kantin SMPN 20 Depok tidak disediakan tempat cuci tangan untuk 

pembeli, hanya ada tempat cuci tangan untuk pedagang. Anak-anak yang membeli 

makanan di kantin biasanya makan ditempat tanpa mencuci tangan terlebih dahulu 

karena langsung menggunakan sendok. Anak-anak biasanya mencuci tangan di keran-

keran yang ada disekitar halaman sekolah ataupun keran yang diperuntukan untuk 5 

kios non permanen. Keran tersebut tersedia dan bisa bebas digunakan oleh siapapun, 

namun tidak disediakan sabun khusus mencuci tangan hanya ada sabun cuci piring 
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saja. Sedangkan untuk tempat cuci tangan yang ada di halaman tersedia 4 keran dan 

hanya ada 2 keran yang dilengkapi dengan sabun. 

 

c. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Higiene Personal Penjamah Makanan 

Berdasarkan hasil observasi, secara umum dapat dilihat bahwa penjamah makanan 

di kantin SMPN 20 Depok belum menggunakan APD lengkap dalam menjual 

makanannya. Hal ini dapat dilihat dalam presentase penggunaan masker dan celemek 

sebesar 0% dan penggunaan penutup kepala sebesar 33,33%. Jenis penutup kepala yang 

digunakan pun adalah kerudung, bukan jenis penutup kepala khusus untuk kegiatan 

memasak. Akan tetapi, kesadaran untuk menggunakan alat dalam berkontak langsung 

dengan makanan dapat dikatakan sudah tinggi, ditunjukkan dengan presentase sebesar 

66,67%. 

Dalam aspek higiene personal, secara umum seluruh para penjamah makanan 

tidak melakukan perilaku yang berisiko seperti merokok saat menyajikan makanan dan 

menggunakan perhiasan. Kebersihan diri penjamah pun terjaga, ditunjukkan dengan 

presentase kuku dan tangan bersih sebesar 100%. 

 

d. Peralatan Pengolah Pangan dan Pencuciannya 

Di kantin SMPN 20 Depok, terdapat dua jenis tempat pencucian alat masak. Bagi 

pengguna kios permanen, tempat pencucian ada di dalam kios masing-masing, sedangkan 

bagi pengguna kios semi permanen, tempat pencuciannya terletak di tengah-tengah kantin 

dan harus berbagi dengan kios lain. Secara umum, seluruh pedagang mencuci peralatan 

memasaknya dengan air mengalir dan sabun cuci. Hal ini ditunjukkan dengan presentase 

kedua variabel sebesar 100%. Sebanyak 5 kios (83,33%) di kantin SMPN 20 Depok 

mengeringkan alat masaknya dengan cara ditiriskan atau digantung, sedangkan 1 kios 

(16,67%) mengeringkan dengan lap kain yang dalam kondisi kotor. Sebanyak 4 kios 

(66,67%) menyimpan peralatan makanan di dalam rak penyimpanan yang juga sekaligus 

menjadi tempat pengeringan alat, sedangkan 2 kios lainnya (33,33%) disimpan dengan 

cara digantung di dinding kios. 
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e. Fasilitas Sanitasi Kios Kantin 

Keberadaan tempat sampah merupakan salah satu variabel yang diukur dalam 

observasi lingkungan ini. Secara umum, seluruh kios memiliki tempat sampah masing-

masing, walaupun satu dari enam kios kantin hanya memiliki tempat sampah di luar kios, 

bukan di dalam kios. Akan tetapi, seluruh tempat sampah yang ada (100%) tidak 

dilengkapi dengan penutup dan tidak dipisah antara sampah basah dengan sampah kering. 

Selain itu, sebanyak 50% tempat sampah yang ada juga belum dilapisi dengan plastik. 

Untuk keberadaan vektor di sekitar tempat sampah, hanya ada 1 (16,67%) tempat sampah 

yang terdapat lalat beterbangan di atasnya. 

Seluruh kios yang ada di kantin SMPN 20 Depok mendapatkan akses ke tempat 

cuci tangan (wastafel) dengan air mengalir. Namun, hanya 4 kios (66,67%) di bagian 

bangunan permanen yang memiliki sabun cuci tangan. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan pedagang kios kantin, air yang ada di kantin tidak jernih (berwarna) 

dan sering kali berbau. Hal ini juga menyebabkan para pedagang tidak menggunakan air 

dari wastafel untuk memasak. Pihak office boy sekolah pun mengatakan bahwa sumber 

air untuk bagian kantin memang kualitasnya tidak bagus, sehingga air yang mengalir 

tidak bisa jernih. 

f. Dapur atau Tempat Pengolahan Makanan 

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar pedagang kios sudah memiliki 

kesadaran akan kebersihan kios dan dapurnya. Hal ini ditunjukkan dengan presentase 

kondisi meja dan lantai kios yang bersih sebesar 66,67% dan 50% secara berturut-turut. 

Akan tetapi, terdapat 2 kios (33,33%) di bangunan semi permanen terletak di depan 

saluran air atau selokan. Selain itu, setelah dilakukan wawancara dengan pedagang, 

diketahui juga bahwa terdapat septic tank di lokasi kantin dan letaknya di depan 

bangunan kios semi permanen. Kondisi septic tank yang ada di kantin ini berada di bawah 

permukaan tanah, akan tetapi kondisi penutup septic tanknya hanya ditutup dengan tanah 

gembur dan lapisan kayu (tidak ditanam). Berdasarkan informasi dari narasumber, 

penutupan septic tank dengan lapisan kayu ditujukan untuk kemudahan dalam menyedot 

limbah yang ada di dalamnya dan mencegah siswa jatuh. 
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g. Penilaian Penerapan Prinsip Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman 

1) Pemilihan Bahan Baku 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, seluruh pedagang selalu memilih 

bahan pangan dalam kondisi segar. Dalam memasak, sumber air yang digunakan oleh 5 

kios (83,33%) berasal dari air isi ulang, sedangkan 1 kios lainnya (16,67%) memasak air 

sendiri yang berasal dari air wastafel sekolah. Dari 2 kios yang menjual minuman dingin, 

1 kios (50%) diantaranya menggunakan es batu yang dibuat sendiri dari air isi ulang, 

sedangkan 1 kios (50%) lainnya membeli dari pihak lain. 

2) Penyimpanan bahan pangan 

Sebanyak 4 kios (80%) menyimpan bahan mentahnya di dalam kulkas di rumah dan 

1 kios (20%) menyimpan di dalam lemari kios karena bahan yang digunakan adalah 

bahan pangan kemasan kering. Satu kios lainnya diekslusikan karena hanya menjual 

minuman. Dalam menyimpan air matang, 1 kios (16,67%) memilih untuk menyimpan di 

dalam teko, 3 kios (50%) di dalam panci, dan 2 kios (33,33%) di dalam galon 

menggunakan dispenser. Untuk para penjual minuman, keduanya (100%) menyimpan es 

batu di dalam termos atau cool box. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi penutup 

termos es batu salah satu penjual dalam kondisi kotor. 

3) Kondisi wadah penyajian 

Seluruh pedagang di kantin SMPN 20 Depok menyediakan wadah untuk makan 

yang dijual dalam bentuk take away. Hal ini dikarenakan kantin sekolah tidak memiliki 

kursi dan meja untuk para siswa menikmati makanan mereka di tempat. Dari seluruh 

pedagang, hanya 2 kios (33,33%) yang menyediakan wadah dalam kondisi tertutup, yakni 

kios yang menjual bento dan nasi kuning. Secara umum, wadah yang digunakan oleh para 

pedagang adalah cup plastik sekali pakai dan kertas nasi, sehingga wadah berada dalam 

kondisi tidak berkarat dan bersih. 

Sebagian besar pedagang di kantin SMPN 20 Depok tidak melakukan proses 

memasak di lokasi. Makanan yang dijual sebagian besar diolah di rumah masing-masing, 

kemudian di sekolah hanya akan melalui proses pemanasan kembali saja. Sebagai contoh, 

pedagang dimsum membawa bahan dimsum dalam kondisi beku, ketika sampai di 

sekolah baru dilakukan proses pengukusan. Contoh lain, pedagang gorengan hanya 

membawa bahan gorengannya saja di sekolah, proses penggorangan akan dilakukan di 

sekolah sehingga ketika disajikan gorengan masih dalam keadaan hangat. Selain itu, ada 
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juga pedagang yang hanya melakukan proses pemasakan air panas di sekolah, kemudian 

air panas tersebut digunakan untuk menyeduh mie (mie gelas). 

 

Gambar 12. Hasil Observasi Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman Kantin Sekolah 

 

Kondisi wastafel pada salah satu kios bangunan lama 

 

Kondisi wastafel pada salah satu kios 

bangunan baru 

 

Kondisi penyimpanan peralatan makan pada salah 

satukios (1) 

 

Kondisi penyimpanan peralatan makan pada 

salah satu kios (2) 
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Kondisi penyimpanan es batu pada salah satu kios 

 

Kondisi penyimpanan air matang pada salah 

satu kios 

 

 

Kondisi galon isi ulang pada salah satu kios 

 

Kondisi lap yang digunakan untuk 

mengeringkan tangan ketika basah pada salah 

satu kios 



 
 

34 
 

 

Kondisi lap yang digunakan untuk mengeringkan 

tangan ketika basah sekaligus untuk mengelap meja 

pada salah satu kios 

 

Kondisi lap yang digunakan untuk 

mengeringkan peralatan ketika basah 

mengelap pada salah satu kios 

 

Kondisi penyimpanan makanan ketika dijajakan 

 

Kondisi penyimpanan minuman ketika 

dijajakan 

 

Kondisi penjamah makanan yang sedang melayani 

pembeli (1) 

 

Kondisi penjamah makanan yang sedang 

melayani pembeli (2) 
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Kondisi ketika istirahat (1) 
Kondisi ketika istirahat (2) 

 

 

4.1.2 Hasil Focus Group Discussion di Sekolah 

1) Focus Group Discussion dengan Siswa SMPN 20 Depok 

 Tabel 1. Identitas Siswa yang mengikuti Focus Group Discussion 

NO NAMA UMUR SAKIT/TIDAK 

1 SACHIO 12 TIDAK 

2 RAYI 14 TIDAK 

3 LATIFAH 14 TIDAK 

4 RERE 13 SAKIT 

5 RENO 13 SAKIT 

6 ALIF 12 SAKIT 

7 EKO 14 SAKIT 

8 ANDIKA 14 SAKIT 

9 IVAN 13 SAKIT 

10 SYAMIL 13 SAKIT 

11 NIZAM 14 SAKIT 

12 FAHRIZAL 14 TIDAK  

13 RAJHA 14 SAKIT 
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Tabel 2. HasilFocus Group Discussion dengan Siswa 

HASIL FGD SISWA 

VARIABEL HASIL 

PERILAKU   

KEBIASAAN SARAPAN Proporsinya hampir sama antara yang biasa sarapan pagi dan 

tidak ( 7 dari 13 informan) 

Alasan tidak sarapan adalah pagi adalah belum terasa lapar dan 

mual. 

"kalau pagi belum terasa lapar", "kalau sarapan malah enek, mual" 

Jenis Sarapan: nasi, roti, susu, teh 

" makan nasi kadang minum susu atau teh" 

"makan nasi atau roti campur susu" 

Yang menyiapkan sarapan: anggota keluarga dan beli 

"mama masak" 

"yang masak kakak, tapi kadang beli dideket SMP YKS" 

"beli di warung bude" 

KEBIASAAN JAJAN Seluruh informan menjawab Ya (biasa jajan) 

Alasan Jajan:ikut teman, kebiasaan, kebutuhan 

"ikut temen jajan. Terhasut, lagi kepengen" 

"temen2 jajan masa saya ga jajan" 

"iseng aja jajan" 

"ada yang kurang kalau tidak jajan. Setiap hari harus jajan, buat 

ganjal perut" 

Lokasi : di kantin dan di depan sekolah  (diluar pagar sekolah) 

"di kantin Beli es kopi dan snack. Diluar beli cimol dan cilor" 

"lebih sering jajan di luar: cilok, telor gulung, es. Di kantin: 

ketoprak" 

"di kantin: semua makanan sudah pernah dicoba. Di luar: beli 

cimol, cireng, dan es" 

"di kantin: ketoprak, nasi, risol, nasi uduk. Minum bawa dari 

rumah. Di luar: es doger" 

"di kantin: nasi uduk, aqua, jajan diluar: hampir semua" 

KEBIASAAN MAKAN DI 

SEKOLAH 

Cara makan: kumpul dengan teman, di kelas, dan sering berbagi 

"biasanya ngeriyung di depan kelas males makan di kantin karena 
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sempit, sering berbagi sama temen" 

"biasa makan di kelas, bareng sama teman" 

"kadang suka minta makanan teman" 

"berbagi minum. Pas lagi makan minta minum. Langsung di 

kokop" 

"di kelas suka makan bareng bekel, kalau ada lauk enak sharing" 

"biasa meminta makanan dan berbagi" 

Alat Makan: bawa sendiri dari rumah, pake tangan 

"sendok. Semuanya bawa sendiri" 

"pake tangan " 

Kegiatan Makan Bersama Satu Sekolah : ada  

"sebelum ada penyakit, ada makan bersama bareng2 pada acara 

outdoor classroom day.makanannya dan minumnya bawa sendiri" 

"Ada, dikumpulin dilapangan, dua siswa berhadapan, bawa 

makanan sendiri2" 

"makan bawa sendiri-sendiri, Cuma makannya bareng2 

dikumpulin" 

KEBIASAAN CUCI 

TANGAN 

Sebagian besar menjawab kadang cuci tangan  

"kadang kalau lagi inget" 

"kalau makan pake sendok ga cuci tangan. Kalau engga ya cuci 

tangan. " 

"jarang cuci tangan" 

Cuci Tangan dengan Sabun: kebanyakan menjawab tidak 

"Ga pake Sabun" 

"yang penting basah" 

"cuci tangan pake air aja" 

Keberadaan Sabun: Sebagian besar menjawab tidak ada 

sabun 

"Ga ada sabun" 

"kadang ada dan kadang tidak" 

"sabunnya ilang-ilangan" 

Kondisi Kamar Mandi: kotor, airnya keruh, dan bau 

"kalau di lantai 1 dan 2 kamar mandinya kotor. Yang paling 

berish wc guru. Lantai 3 airnya kotor dan keruh banget" 
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"kadang2 airnya bau besi. Ada yang pernah bab tidak dibilas" 

"bening tapi keruh, airnya bau di lantai 3" 

"tidak bersih. Jorok. Kadang ada siswa yangtidak menyiram 

habis bab, airnya kayaknya bersih" 

PENGETAHUAN   

Pengetahuan tentang 

Hepatitis 

Semua anak mengetahui istilah hepatitis dan gejalanya karena 

sudah sering ada penyuluhan 

"awalnya dari virus. Jadi harus cuci tangan sebelum makan buat 

pencegahan" 

"lemes badan susah digerakkin" 

"lemes, pusing, mual" 

"makanan susah masuk, demam" 

 

2) Focus Group Discussion dengan Orangtua Siswa SMPN 20 Depok 

Tabel 3. Identitas Orangtua Siswa yang Mengikuti Focus Group Discussion 

 

NO 

 

NAMA 

 

UMUR (TH) 
JK 

 

PEND. 

AKHIR 

1. Laura 21 Peremuan SMA 

2. Jamila 37 Perempuan SMA 

3. Lusi 31 Perempuan SMA 

4. Anisa 33 Perempuan SMP 

5. Reni 30 Perempuan STM 

6. Baharudin 45 Laki-laki SMA 

7. Mul 40 Perempuan SMA 

8. Siti 45 perempuan SMA 

 

 

Tabel 4. Matriks Hasil FGD  Informan Orang Tua Siswa Sekolah SMPN 20 Depok 
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No Infromasi Informan Hasil Wawancara Hasil Analisis 

 A. PENGETAHUAN    

1. Pengetahuan tentang Hidup 

Bersih 

Laura Paling ya kayak mandi, cuci 

tangan 

Hidup bersih diantaranya 

adalah mandi, mencuci 

tangan, mengganti 

pakaian, membersihkan 

ruangan rumah dan 

mencuci pakaian 

Jamila Bersih itu apa ya..madi, 

mengganti pakaian juga 

bersih 

Lusi Hmm mencuci tangan  

Anisa Bersih membersihkan 

seluruh ruangan di rumah 

kayak menyapu 

Reni Cuci tangan sebelum makan 

 

Baharudin Istirahat juga yang cukup 

  Mul Mandi, sama aja  

  Siti Mandi, mencuci baju dan 

tangan 

 

2. Mengapa penting untuk hidup 

bersih? 

Laura Untuk menjaga kondii 

rumah biar tetep bersih 

Alasan untuk hidup 

bersih agar sehat dan 

nyaman 
Jamila Biar sehat 

Lusi Iya sehat juga 

Anisa Iya sehat 

Reni Sehat mba 

Baharudin 

  Mul Agar nyaman dan sehat  

  Siti Nyaman dan sehat  

3. Ciri-ciri hepatitis A? Laura Matanya kuning, badan Ciri-ciri penyakit 



 
 

40 
 

juga, sampai kuku hepatitis A diantaranya 

mual, seluruh badan 

kuning, pusing, dan tidak 

nafsu makan. 

Jamila Mual gitu pusing badannya 

kuning semua 

Lusi Pusing, matanya kuning 

  Anisa Mual, trus seluruh badan 

kuning dan gak nafsu  

makan biasanya 

 

Reni Menyerang hati 

Baharudin Kurang tau 

Mul Mual trus kuning 

  Siti mual  

4. Cara pencegahan penyakit 

hepatitis A? 

Laura Cuci tangan aja  Cara pencegahan 

penyakit hepatitis A 

dengan mencuci tangan 

sebelum makan dan 

setelah BAB, dan tidak 

memakai peralatan 

makan bersama. 

Jamila Tempat makan usahakan 

dipisah, cuci tangan juga 

Lusi Cuci tangan aja sebelum 

makan 

Anisa Ya itu cuci tangan, jangan 

campur wadah makan 

Reni Cuci tangan sebelum makan 

 

Baharudin Cuci tangan itu harus 

  Mul Cuci tangan sebelum makan  

  Siti Iya bener mencuci tangan 

setelah BAB juga 

 

5. Pengalaman (diri 

sendiri/anggota 

keluarga/tetangga) mengalami 

penyakit hepatitis A 

Laura Suami positif hepatitis pada 

minggu pertama November. 

Dirawat selama seminggu. 

Setelah itu adik (siswa smp 

20) tertular. Badannya 

Pengalaman yang 

mengalami penyakit 

kuning mulai dari suami, 

diri sendiri, hingga 
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kuning dan matanya terlihat 

kuning, mual 

menular ke anak. 

Jamila Minggu ketiga oktober 

anaknya lemas, tidak nafsu 

makan dan badannya 

terlihat tidak segar 

berwarna kuning. 

Lusi Anak sakit 14 november. 

Dipulangkan, periksa ke 

dokter katanya lambung. 2 

hari kemudia tes darah di 

sekolah positif hpatitis. Tgl 

20 november di diagnosis 

hepatitis 

Anisa Anak didiagnosis 

pertengahan november. 

Anak suka makan pedas 

awalnya hanya memngira 

lambung dan gejala tipes. 

Setelah cek dara di sekolah, 

positif hepatitis a 

Reni memiliki anak kembar yang 

di diagnosis 3 november 

bersamaan. Gejala: mata 

kuning, buang air besar 

cair, kulit kuning 

Baharudin awalnya anak hanya mual, 

setelah di tes darah positif. 

Sekitar pertengahan 

november 

  Mul 3 oktober anak di diagnosis 

hepatitis A. Awalnya diduga 

lambung, tetapi setelah cek 

lab positif hepatitis a. Anak 
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tertular tanggal 17 oktober 

  Siti Minggu pertama November 

anak terdiagnosis hepatitis 

a. awalnya hanya mual tapi 

badan menjadi kuning dan 

gatal-gatal 

 

     

6. Pengobatan Hepatitis A Laura Berobat kedokter langsung Pengobatan yang 

dilakukan diantaranya 

berobat ke dokter, 

minum air teh manis 

hangat, temulawak dan 

sirup kurnia 

Jamila Minum yang manis-manis 

seperti teh dan sirup kurnia 

Lusi Diberikan temulawak dan 

madu saja 

Anisa Kasih teh manis dan sirup 

kurnia 

Reni Dikasih yang manis-manis 

ayak temulawak dan sirup 

kurnia 

 

Baharudin Dikasih promag awalnya 

habis itu ke dokter 

  Mul Air teh manis hangat aja  

  Siti Madu dan sirup kurnia aja 

sih  

 

     

 B. PERILAKU    

1 Perilaku Cuci tangan Pakai Air 

Bersih dan Sabun 

Laura Selalu cuci tangan. Tapi, 

kalau minum campur tidak 

dipisah. Sehabis BAB pasti 

cuci tangan pakai sabun 

Perilaku cuci tangan 

setiap ebelum makan dan 

sehabis BAB.  
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Jamila Kadang lupa cuci tangan. 

Minum campur dengan 

anak-anak. Tapi, kalau 

sehabis BAB cuci tangan 

pakai sabun 

Lusi Terkadang saja kalau ingat 

cuci tangan. Minum campur 

satu keluarga. Sehabis BAB 

pasti cuci tangan pakai 

sabun 

Anisa Cuci makan setelah makan 

saja. Kadang lupa untuk 

cuci tangan sebelum makan. 

Piring dan gelas dipakai 

bersama. Terkadang cuci 

tangan setelah BAB pakai 

air saja tidak pakai sabun 

Reni selalu cuci tangan tapi tidak 

tahu jika anak-anak berada 

di luar rumah. Gelas minum 

terpisah. Sehabis BAB 

selalu cuci tangan pakai 

sabun 

Baharudin tidak memantau. Kadang-

kadang cuci tangan pakai 

sabun. Kadang hanya pakai 

air saja 

 

  Mul Cuci tangan kalau ingat 

saja 

 

  Siti Iya sama, cuci tangan kalau 

ingat saja 
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2 Perilaku Menggunakan Jamban 

Sehat di rumah 

Laura Selalu di wc jongkok  Perilaku menggunakan 

jamban sehat di rumah: 

wc duduk, jongkok, di 

dalam rumah 

Jamila Di wc jongkok juga 

Lusi Iya sama jongkok juga 

Anisa Selalu di wa, di rumah 

adanya jongkok 

Reni Ada wc jongkok di rumah 

 

Baharudin Jongkok juga 

  Mul Wc yang di rumah jongkok  

  Siti Saya ada jongkok dan ada 

wc duduk 

 

     

 

3. 

Perilaku mencuci piring di 

rumah 

Laura Di wastafel Perilaku mencuci piring 

di rumah dilakukan di 

wastafel dan sebagian 

kecil di lantai kamar 

mandi 

Jamila Di wastafel 

Lusi Di wastafel 

Anisa Di wastafel 

Reni Di wastafel 

 

Baharudin Dilantai kamar mandi 

  Mul Di wastafel  

  Siti Di lantai kamar mandi  

     

4. Perilaku menggunakan air 

bersih di rumah 

Laura Mandi dan minum dari air 

sumur 

Perilaku menggunakan 

air bersih untuk mandi 

dari sumur galian. Dan 

sebagian untuk minum 
Jamila Mandi dan minum dari air 

sumur 
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Lusi Mandi dari air sumur dan 

minum dari air galon 

ada yang dari sumur 

galian, air galon, dan air 

isi ulang yang di masak 

lagi  
Anisa Mandi dari air sumur dan 

minum dari air galon 

Reni Mandi dari air sumur dan 

minum dari air galon 

Baharudin Mandi dari air sumur dan 

minum dari air isi ulang 

yang dimasak lagi 

  Mul Mandi dan minum dari air 

sumur 

 

  Siti Mandi dan minum dari air 

sumur 

 

 

5.  

Aliran bekas cucian Laura Ke parit yang ujungnya ke 

kebun milik orang 

Aliran bekas cucian 

dibuang ke parit, 

septictank dan selokan 
Jamila Septictank 

Lusi Septictank 

Anisa Septictank 

Reni Pipa bantuan pemerintah 

yang mengalir ke got 

 

Baharudin Pipa bantuan pemerintah 

yang mengalir ke got 

  Mul Septictank  

  Siti Septictank  

 

6. 

Perilaku kebiasaan 

mengonsumsi makanan di luar 

rumah 

Laura Seminggu bisa jajan 2x 

biasanya kayak teh sisri 

Perilaku jajan di luar 

rumah biasanya 1-

3x/minggu. Jajanan 
Jamila Seminggu 1x cukup 
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Lusi Seminggu 3x tidak menentu 

kadang lebih, kadang mau 

nasi goreng atau sate 

seperti nasi goreng, sate 

atau minuman seduh 

Anisa Seminggu 1x kadang lebih 

Reni Seminggu 3x tapi biasanya 

setiap hari jajan diluar juga 

tergantung mau makan apa 

 

Baharudin Seminggu 1x 

  Mul Seminggu 1x  

  Siti Seminggu 1x  

 

7. 

Perilaku membawakan bekal 

anak 

Laura membawa makanan yang di 

masak dari rumah. Nasi 

dari rumah, lauk beli di 

sekolah 

Perilaku membawakan 

bekal anak biasanya 

membawa nasi dari 

rumah, lauk dibeli di 

sekolah. ada yang sama 

sekali tidak memawa 

bekal 

Jamila nasi dan lauk masak dari 

rumah 

Lusi nasi dan lauk masak dari 

rumah 

Anisa nasi dan lauk masak dari 

rumah 

Reni anak tidak mau membawa 

bekal 

Baharudin nasi dan lauk beli di warung 

makan 

  Mul nasi dan lauk dimasak dari 

rumah 

 

  Siti anak tidak mau membawa 

bekal 
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8. 

Perilaku makan anak di sekolah  

Laura 

 

Sering berbagi dengan 

teman-temannya 

Perilaku makan anak di 

sekolah sebagian besar 

saling berbagi dan 

memakai alat makan 

bersama Jamila Tukar-tukaran bekal 

Lusi Saling mencicipi bekal 

dimakan baren-bareng 

Anisa Minum satu wadah dengan 

teman-temannya 

Reni Anak laki-laki pasti sering 

nyobain makanan temannya 

 

Baharudin Sering coba-mencoba 

  Mul Tidak tau saya  

  Siti Sering nyoain bekel 

temennya 

 

 

9. 

Perilaku pengecekan kemasan 

bahan makanan di rumah 

Laura Kadang-kadang di cek 

kalau ingat 

Ada yang mengecek 

kemasan plastik dan 

baunya, ada yang tidak 

mengecek sama sekali. 
Jamila Tidak pernah mengecek 

kemasan 

Lusi terkadang di cek. Plastiknya 

masih bagus, bau nya 

Anisa Tidak mengecek 

Reni jarang mengecek kemasan 

karena langsung dimasak 

Baharudin tidak pernah mengecek 

kemasan 

  Mul tidak pernah mengecek 

kemasan 
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  Siti tidak pernah mengecek 

kemasan 

 

 

10. 

Perilaku penyimpanan bahan 

makanan di rumah 

Laura cabe bawang dan sayuran 

yang ditaruh di kulkas. 

Sisanya langsung di masak. 

Perilaku penyimpanan 

bahan makanan biasanya 

hanya bumbu yang 

disimpan di kulkas, ikan 

langsung 

dimasukkantanpa diolah, 

ada yang diolah terlebih 

dahulu baru disimpan di 

kulkas 

Jamila Ikan dan ayam yang di 

taruh di kulkas diolah dulu 

dicuci dan direbus 

Lusi semua langsung diolah 

tidak ada yang disimpan 

Anisa langsung dimasak tidak ada 

yang disimpan. Jika ada 

yang sisa dimasukkan ke 

kulkas 

Reni langsung dimasak seluruh 

bahan tidak ada yang 

disimpan di kulkas 

Baharudin Biasanya langsung dimasak 

semua. Yang disimpan 

hanya bumbu 

  Mul ikan disimpan di kulkas. 

Dicuci terlebih dahulu 

 

  Siti semua sayuran yang dibeli 

langsung dimasak tidak 

pernah disimpan. Pernah 

menyimpan ikan dikulkas 

secara langsung tidak 

dicuci 

 

 

11.  

Perilaku pengolahan makanan 

di rumah 

Laura Masakan kebanyakan 

digoreng 

Perilaku pengolahan 

makanan ada yang 

digoreng, dan di rebus 
Jamila Kebanyakan digoreng 
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Lusi Digoreng kadang direbus 

kalau masak kentang 

Anisa Di goreng kebanyakan, 

merebus untuk sayur 

Reni Leih sering digoreng 

 

Baharudin Lebih sering di goreng 

  Mul Sering masak sayur dan 

rebusan 

 

  Siti Seringnya digoreng seperti 

ayam goreng 

 

 

12. 

Perilaku penyajian makanan di 

rumah 

Laura memakai piring beling, 

kadang ditutup kalau ingat 

Perilaku penyajian 

makanan memakai 

piring beling dan ditutup 

dengana tudung saji atau 

piring plastik. 

Jamila memakai piring beling, 

selalu ditutup dengan 

tudung saji 

Lusi memakai piring beling, 

ditutup dengan tudung saji 

Anisa memakai piring beling, 

ditutup dengan tudung saji 

Reni memakai piring beling, 

ditutup dengan tudung saji 

Baharudin memakai piring beling, 

kadang tidak tertutup 

  Mul memakai piring beling. 

Makanan selalu habis 

 

  Siti memakai piring beling, 

ditutup memakan piring 

plastik 
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3) HASIL FGD ORANG TUA SISWA SEKOLAH SMPN 20 DEPOK 

 

a. Perilaku Cuci tangan Pakai Sabun 

Kondisi sehat seseorang dapat dicapai dengan mengubah perilaku yang tidak sehat 

menjadi perilaku yang sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat. Penerapan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah merupakan salah satu upaya 

strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan perilaku hidup bersih dan sehat.  

Berdasarkan hasil wawancara mendalam orangtua siswa SMP N 20 Depok mengenai 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang meliputi cuci tangan pakai sabun. 

Sebagian besar informan tidak menerapkan perilaku cuci tangan di rumah hal ini 

dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara sebagai berikut : 

Saya biasanya lupa cuci tangan. Minum campur dengan anak-anak. Cuma sehabis 

BAB aja cuci tangan pakai sabun (Jamila). 

Terkadang saja kalau ingat cuci tangan. (Mul). 

lupa cuci tangan. (Siti). 

cuci tangan kalau ingat saja. (Anisa). 

 

b. Perilaku Menggunakan Jamban Sehat 

Perilaku menggunakan jamban sehat merupakan salah satu perilaku PHBS yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar informan menggunakan 

jamban sehat, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah sebagai berikut : 

Saya pakenya yang jogkok (Laura)  

Saya jongkok pake wcnya di ruma (Jamila) 

Wc saya juga jongkok (Anisa). 

Saya pakai yang jongkok, di dalam (Reni) 

Saya juga jongkok wcnya (Baharudin) 

Biasa yang jongkok (Siti) 

Kalau saya ada yang jongkok dan duduk juga tergantung orang rumah nyamannya 

yang mana . (Mul) 
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c. Perilaku Menggunakan Air Bersih 

Berdasarkan hasil wawancara untuk perilaku menggunakan air bersih, sebagian besar 

informan menggunakan sumber air yang sama yaitu sumur galian. Hasil wawancara 

dapat dilihat pada kutipan berikut : 

Sumur galian untuk mandi (Lusi) 

Sumur gali (Laura) 

Sumur gali yang dibawah (Jamila)  

Air sumur galian (Nisa) 

Air sumur galian (Reni) 

Air sumur bor (Baharudin) 

Sama, sumur galian juga (Mul) 

Sumur dan air tanah galian (Siti) 

 

d. Pengetahuan  Tentang penyakit Hepatitis 

Sebagian besar informan mengetahui tentang penyakit hepatitis A, hal ini dapat dilihat 

dari kutipan wawancara sebagai berikut : 

Ciri-cirinya mual, badan seluruhnya kuning, tidak nafsu makan (Anisa,Reni) 

Penyakit yang bikin pusing, mata kuning kuku juga kuning (Laura, Jamila,Mul)  

 

e. Pengalaman sendiri/anggota keluarga/tetangga yang mengalami penyakit 

kuning 

Sebagian besar informan memiliki pengalaman baik diri sendiri, keluarga maupun 

tetangga yang menderita penyakit kuning. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut 

ini: 

Suami positif hepatitis pada minggu pertama November. Dirawat selama seminggu. 

Setelah itu adik siswa smp 20 tertular (Laura) 

Minggu ketiga oktober anaknya lemas, tidak nafsu makan dan badannya terlihat 

tidak segar berwarna kuning. (Jamila) 

Anak positif hepatitis 14 november.. (Lusi) 

Anak didiagnosis pertengahan november. (Anisa) 
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memiliki anak kembar yang di diagnosis 3 november bersamaan (Reni) 

awalnya anak saya hanya mual, setelah di tes darah positif. (Baharudin) 

anak 3 oktober di diagnosis hepatitis A. Awalnya diduga lambung, tetapi setelah cek 

lab positif hepatitis a (Mul) 

Anak saya Minggu pertama November terdiagnosis hepatitis a. (Siti) 

 

f. Perilaku pengecekan kemasan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian 

makanan 

Sebagian besar orangtua siswa tidak melakukan pengecekan terhadap kemasan bahan 

makanan. Terbukti dari hasil wawancara: 

 Tidak pernah mengecek kemasan (Jamila) 

tidak mengecek (Mul, Situ, baharudin, Anisa) 

jarang mengecek kemasan karena langsung dimasak (Reni) 

 

Sebagian besar orangtua menyimpan bahan makanan dikulkas dengan diolah terlebih 

dahulu dan melakukan penyajian dengan piring beling ditutup tudung saji. 

Ikan dan ayam yang di taruh di kulkas diolh dulu dicuci dan direbus (Anisa, Mul) 

ikan disimpan di kulkas. Dicuci terlebih dahulu (Lusi) 

langsung dimasak tidak ada yang disimpan. Jika ada yang sisa dimasukkan ke kulkas 

(Reni) 

 

g. Perilaku membawakan bekal anak 

Sebagian besar orang tua membawakan bekal anak. Dengan memasak di rumah dan 

membeli lauk di luar. 

membawa makanan yang di masak dari rumah. Nasi dari rumah, lauk beli di sekolah 

(Laura) 

nasi dan lauk di masak dari rumah (Anisa, Lusi, Mul)  
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4) Hasil Focus Group Discussion Pedagang Kantin Sekolah 

 

Tabel 5. Identitas Pedagang Kantin yang mengikuti Focus Group Discussion 

No Nama Usia Jenis 

Kelamin 

Lama 

Kerja 

Menu Makanan  Menu 

Minuman 

Alamat Berapa 

Banyak 

Tenaga 

Kepemilikan 

Kantin 

Bangunan 

Kantin 

1 Herry 

Susanto  

66  L 4 thn Asi Goreng, Nasi 

Bento, Spageti, 

Makaroni, Burger, 

Pizza 

 Kompleks 

Marinir 

2 orng Nyewa  Permanen 

2 Ari  39 L 4 bln   Es Teh, Susu, 

Thai Tea, Es 

Kopi,  

Sistem Sedu  

Kel. Depok 1 orng  Sendiri, 

Gerobak 

3 Martha 43 P 4 thn Kiki, Mie Gelas, 

Makanan ringan  

Aqua Botol  Kp. Baru 

Pitara 

1 orng  Permanen 

4 Yani 38 P 4 thn Nasi kkuning, lontong, 

kue-kue 

 Parung 

Bingung 

1 orng  Permanen 

5 Ade 37 P 4 bln Pizza,   Kompleks 

Marinir 

1 orng  Sendiri, 

Meja 

6 Iqri 30 P 5 bln  Nasi dengan lauk beda-

beda 

 Jl. Bersatu, 

RT 1/1 

1 orng  Sendiri 

7 Susan 37 P 2 thn an  Somay, Ketoprak, 

Cilok Ayam,  

 Jl. Mandor 

Basa, Rt 

02/01 

2 orng 

(dengan 

suami) 

 Permanen 
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Tabel 6. Hasil FGD dengan Pedagang Kantin SMPN 20 Depok 

Variabel FGD 

Tempat pembelian bahan makanan • Pasar segar 

• Warung  

• Toko kelontongan 

 

Jam pergi belanja • Siang habis datang 

• Setiap malam sebelum jualan  

• Jam 2 pagi 

 

Makanan yang disiapkan di rumah • Rebus mie/spageti 

• Jus untuk es buah  

• Tahu, tempe disiapkan di rumah, digoreng di 

kantin 

 

Sumber air minum • Air isi ulang dekat sekolah 

 

Tempat letakan es batu • Cool box stereo foam  

 

Sumber es batu • Bikin sendiri 

• Beli di es batu Kristal 

 

Jenis makanan yang dijual • Burger, spagethi 

• Es buah, minuman  

• Makanan kering 

• Gorengan 

• Nasi uduk 

• Pecel  

 

Sumber air masak di kantin • Air isi ulang mama Angel 

 

Sumber air bersih di kantin • Keran di kantin 
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Tempat penyimpanan makanan di 

kantin  

• Etalase 

• Tempat makan ditutup plastik 

 

Penggunaan alat pelindung diri saat 

memasiak 

• Tidak gunakan 

Tempat cuci alat masak • Wastafel  

• Keran  

 

Ketersediaan wastafel • Tersedia karena UKM 

• Tidak tersedia 

 

Pendapat tentang makanana sehat • Makanan yang bergizi 

• Makanan yang bersih 

• Makanan yang bervitamin higienis 

• Tidak mengandung boraks dan formalin 

• Cukup kandungan  

• Bersih  

• Sehat 

• Cukup protein  

 

Pengetahuan tentang PHBS 

 

• Tidak ada keluarga yang sakit 

• Pola hidup bersih dan sehat dilakukan 

 

Penggunaan WC • Bersama dengan murid 

 

Sumber informasi Pencegahan Hepatitis • Dari Puskesmas setelah kejadian  

 

Aturan tentang pengguaan alat 

pelindung diri 

• Tidak ada peraturan.  
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Gambar 13. Focus Group Discussion dengan siswa SMPN 20 Depok 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Focus Group Discussion dengan pedagang kantin dan wali murid SMPN20 

Depok
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4.1.3 Hasil Wawancara Mendalam di Sekolah 

1. Wawancara Mendalam dengan Pedagang Luar Sekolah 

 

Tabel 7. Identitas dan Karakteristik Pedagang Luar Sekolah SMPN 20 Depok 

 

NO 

 

NAMA 

 

UMUR 

(TH) 

 

ALAMAT 
JK 

JUMLAH 

ANGGOTA 

KELUARGA 

 

PEND. 

AKHIR 

JENIS JAJANAN 

YANG DIJUAL 

(BENTUK/WARNA) 

SARANA 

PENJUALAN 

LAMA 

BERJUALAN 

WAKTU 

BERJUALAN 

HARGA 

PORSI 

JUALAN 

1. Sutarjo 50 Jln 

Martadinata 5, 

blok G 4 No. 

8, RT 4 RW 6 

Laki-

laki 

3 orang SMA • Makanan ringan 

• Minuman sachet 

Warung ± 2 tahun Pagi - Malam • Minuman 

Sachet Rp. 

1000,- 

2. Pujianto 25 Jl. Sinar 

Mukti 

Laki-

laki 

2 orang SD • Cireng Gerobak ± 3 tahun    Pagi – Malam • Rp. 2000,- 

3. Nurohman 31 Jl. Meruyung Laki-

laki 

4 orang SMA • Cilok Gerobak ± 3 tahun Pagi – Magrib • Cilok besar isi 

telur puyuh 

Rp.1000,- 

• Cilok kecil Rp. 

500,- 

4. Agus 29 gang Saleh 

Parung Timur 

Laki-

laki 

- SMP • Es cincau 

• Es cendol 

Gerobak ± 3 tahun  Jam 10- 16.00  Rp. 5000/gelas 

5. Andi 30 Pasir Putih L - STM Bakso cilok Gerobak ± 3 tahun Jam 12 siang Rp.1000/buah 

6. Maimunah 45 Parung 

Bingung 

Pr 5 orang SMA • Mie gaul  

• Mie gelas 

• Nasi ayam bakar 

• minuman 

Warung ± 3 tahun Pagi-sore sampai 

jam 16.00 

• Mie gaul Rp. 

3000 

• Mie gelas  Rp 

2000 

• Minuman Rp. 

2000 
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Tabel 8. Matriks Hasil Wawancara Informan Pedagang Luar Gedung Sekolah SMPN 20 

Depok 

No Infromasi Informan Hasil Wawancara Hasil Analisis 

 C. PENGETAHUAN    

1. Pengetahuan tentang Penyakit 

Kuning 

Sutarjo Enggak tahu saya Penyakit kuning itu 

ya penyakit 

hepatitis, keringat 

berlebih, panas ulu 

hati, gejalanya 

kuning, enggak 

tahu, kurang paham,  

Pujianto Enggak …kurang 

paham saya mah 

Nurohman Katanya penyakit 

kuning tu Hepatitis 

Agus Enggak tahu 

Andi Biasanya kan orang 

keringatnya berlebih 

gitu ya, panas sama ulu 

hati sakit. 

 

Maimunah Penyakit orang dulu 

kalo gak salah, gejala 

nya kuning  

     

2. Penyebab penyakit kuning Sutarjo Enggak tahu Penyebab penyakit 

kuning kuman yang 

menempel habis 

buang kotoran  gak 

di cuci, kebersihana 

kurang, enggak tahu 

Pujianto Enggak tahu  

Nurohman Karena kebersihan 

kurang 

Agus Enggak tahu 

Andi Kata mereka sih, kuman 

yang menempel di 

tangan habis kita buang 

kotoran mungin gak 

dicuci atau gimana kalo 

kita megang makanan 

Maimunah 
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terus kita makan gitu. 

     

3. Cara penularan penyakit kuning Sutarjo Enggak tahu Cara penularan 

penyakit kuning 

lewat keringat, 

sentuhan, lewat 

kotoran, enggak 

tahu. 

Pujianto Enggak Tahu 

Nurohman Lewat keringet katanya, 

sentuha gitukan 

  Agus Enggak tahu  

Andi Lewat kotoran 

Maimunah Belum tahu 

  

4. Cara pencegahan penyakit 

kuning 

Sutarjo Enggak tahu Cara pencegahan 

penyakit kuning 

cuci tangan, 

makanan yang 

bersih, jaga 

kebersihan, jangan 

bersentuhan, enggak 

tahu 

Pujianto Enggak tahu 

Nurohman Jaga kebersihan, 

jangan bersentuhan 

Agus Enggak Tahu 

Andi kalo saya cuci tangan 

aja, sama makanan 

yang bersih aja, jaga 

kebersihan.  

Maimunah Enggak tahu  

     

5. Pengalaman (diri 

sendiri/anggota 

keluarga/tetangga) mengalami 

penyakit kuning 

Sutarjo Ada tetangga depan 

rumah saya, 2 hari 

dirumah sakit bapaknya 

kan kesini beli rokok, 

saya tanya masnya 

sakitnya apa? Itu 

Hepatitis. Oo hepatitis 

Pengalaman yang 

mengalami penyakit 

kuningada tetangga, 

dari sekolah, enggak 

tahu 
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positif yaa? Iya pak 

jawabnya 

Pujianto Gak ada. Dis ekolah ini 

aja ada denger. 

Nurohman Gak ada 

Agus Tidak ada 

Andi Tidak ada 

Maimunah Gak tahu 

     

6. Informasi (diri sendiri/anggota 

keluarga/tetangga) mengalami 

penyakit kuning 

Sutarjo Itu malem-malem, 

adeknya suruh control, 

jam 1 malem di bawa 

kerumah sakit Permata 

sini, Depok. 

 

Informasi sedang 

mengalami penyakit 

kuning, dari 

adeknya yang 

sedang sakit, anak-

anak sekolah yang 

jajan di warung 

Pujianto  

Nurohman  

Agus  

Andi  

Maimunah Kan anak sering jajan 

tu, tiba-tiba gak jajan, 

saya tanya kenapa 

bang? Gejalanya 

kuning pada 

     

7. Informasi tentang penyakit 

kuning 

Sutarjo Cerita-cerita orang 

disini sama anak-anak 

yang belanja, terus 

dipanggil ke 

sekolahdiperiksa aja 

Informasi tentang 

penyakit kuning dari 

cerita-cerita anak-

anak yang belanja, 
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dinas kesehatan periksa 

lab, dia nggak njelasin, 

soalnya saya ditanya 

nama saya, ini mohon  

maaf pak mau diperiksa 

gitu. Mo periksa 

hepatitis A. 

denger di berita 

Pujianto Pernah denger disini. 

Terus kalau di berita2 

sudah banyak tukan 

karena juga Hepatitis 

lagi dibahas di berita-

berita. Tapi saya 

kurang jelas 

informasinya.Yang 

penting kontrakan saya 

bersih dan tempat 

jualan saya bersih itu 

aja. 

Nurohman  

Agus  

Andi  

Maimunah Dari anak sekolah 

 D. PERILAKU    

1 Perilaku Cuci tangan Pakai Air 

Bersih dan Sabun 

Sutarjo Tidak menentu, kalau 

makan yah cuci 

tanganlah. 

Perilaku cuci tangan 

kalau mau makan, 

mau shalat, mau 

mengolah daun 

cincau, kalau tangan 

kotor kalau mau 

masak 

Pujianto Kalau mo shalat cuci 

tangan, mo makan, 

kalau tangan kotor,  

Nurohman Kalau misalkan mau 

makan pasti cuci 
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tangan, yah kira2 mo 

pegang makanan yg 

mau di makan aja cuci 

tangan. 

Agus Sebelum memeras daun 

cincau, sebelum makan 

Andi Sebelum masak, 

sesudah masak, sebelum 

makan 

Maimunah Kalo kiranya kita 

megang yang nggak ini 

gitulo ya cuci tangan 

 

     

2 Perilaku Menggunakan Jamban 

Sehat di rumah 

Sutarjo Kalo saya pakenya wc 

duduk, kalau ibu mo 

lihat silakan. 

Perilaku 

menggunakan 

jamban sehat di 

rumah: wc duduk, 

jongkok, dalem 

rumah 

Pujianto Wc saya  didalam yang 

jongkok saya mah 

Nurohman Wc didalem, yang 

jongkok 

Agus Jongkok, di dalem 

rumah 

Andi Biasa jongkok, di dalem 

Maimunah Kalau saya dirumah 

Jongkok mbak, ya di 

dalem lah 

     

3. Perilaku Menggunakan Jamban 

Sehat pada saat berjualan 

Sutarjo  Perilaku 

menggunakan 

jamban sehat  di 
Pujianto Lari ke masjid, kadang 

sekalian shalat. Tapi 
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jarang saya ke wc kalau 

lagi jualan. 

tempat berjualan ke 

masjid, pulang 

kerumah. 
Nurohman Ke masjid, ini disini 

masjid ada 

Agus Ke masjid 

Andi Ke masjid 

Maimunah Pulang kerumah kan 

dekat, kadang numpang 

tempat adek sebelah 

rumahnya 

     

4. Perilaku menggunakan air 

bersih di rumah 

Sutarjo Sumur bor tadi Perilaku 

menggunakan air 

bersih  :sumor bor, 

sumur galian  

Pujianto Sumur bor  

Nurohman Sumur bor  

Agus Air sumur galian 

Andi Air sumur galian 

Maimunah Air sumur bor 

 

 

2) HASIL WAWANCARA PEDAGANG DILUAR PAGAR SEKOLAH SMPN 20 

DEPOK 

a. Perilaku Cuci tangan Pakai Sabun 

Kondisi sehat seseorang dapat dicapai dengan mengubah perilaku yang tidak sehat 

menjadi perilaku yang sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat. Penerapan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya 

strategis untuk menggerakkan dan memberdayakan untuk berperilaku hidup bersih dan 

sehat. PHBS Sekolah dapat diterapkan oleh kepala sekolah, staf pengajar, cleaning 

service, siswa-siswi dan pedagang baik didalam gedung sekolah maupun yang berada di 

luar gedung sekolah. 
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Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para pedagang yang berjualan di luar 

pagar sekolah SMP N 20 Depok mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang 

meliputi cuci tangan pakai sabun. Sebagian besar informan menerapkan perilaku cuci 

tangan hal ini dapat dilihat pada kutipan hasil wawancara sebagai berikut : 

Kalau misalkan mau makan pasti cuci tangan, yah kira2 mo pegang makanan yg mau di 

makan aja cuci tangan. (Nurohman, 31). 

Sebelum memeras daun cincau, sebelum makan (Agus, 29). 

Kalau mo shalat cuci tangan, mo makan, kalau tangan kotor,(Pujianto, 25). 

Tidak menentu, kalau makan yah cuci tanganlah. (Sutarjo, 50). 

Sebelum masak, sesudah masak, sebelum makan (Andi, 30). 

 

b. Perilaku Menggunakan Jamban Sehat 

Perilaku menggunakan jamban sehat merupakan salah satu perilaku PHBS yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal ini juga menjadi penting bagi para 

pedagang untuk lebih memperhatikan kebiasaan hidup bersih sehat karena mempengaruhi 

hygiene dari makanan yang mereka olah. Sebagian besar informan menggunakan jamban 

sehat, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah sebagai berikut : 

Kalo saya pakenya wc duduk, kalau ibu mo lihat silakan (Sutarjo, 50).  

Wc saya  didalam yang jongkok saya mah (Pujianto, 25). 

Wc didalem, yang jongkok (Nurohman, 31) 

Jongkok, di dalem rumah (Agus, 29) 

Biasa jongkok, di dalem (Andi, 30) 

Kalau saya dirumah Jongkok mbak, ya di dalem lah . (Maimunah, 45) 

 

c. Perilaku Menggunakan Air Bersih 

Berdasarkan hasil wawancara untuk perilaku menggunakan air bersih, sebagian besar 

informan menggunakan sumber air yang sama yaitu sumur Hasil wawancara dapat dilihat 

pada kutipan berikut : 

Sumur bor tadi (Sutarjo, 50) 

Sumur bor (Pujianto, 25) 

Sumur bor (Nurohman, 31)  

Air sumur galian (Agus, 29) 

Air sumur galian (Andi, 30) 
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Air sumur bor (Maimunah, 45) 

 

d. Pengetahuan  Tentang penyakit Hepatitis 

Sebagian besar informan tidak mengetahui tentang penyakit kuning, hal ini dapat dilihat 

dari kutipan wawancara sebagai berikut : 

Enggak tahu saya (Sutarjo, Pujianto, Agus) 

Katanya sakit Hepatitis (Nurahman, Maimunah)  

 

e. Pengetahuan tentang penyebab penyakit kuning  

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar informan tidak mengetahui tentang 

penyebab dari penyakit kuning. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut : 

Enggak tahu (Sutarjo, pujianto, Agus, Maimunah) 

 

f. Pengetahuan tentang cara penularan penyakit kuning 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak tahu cara penularan 

penyakit hepatitis. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut : 

Enggak tahu (Sutarjo, Pujianto, Agus) 

Lewat keringat, bersentuhan (Nurahman) 

 

g. Pengetahuan cara pencegahan penyakit kuning 

Enggak tahu (Sutarjo, Pujianto, Agus, Maimunah) 

Jaga kebersihan, jangan bersentuhan (Nurahman) 

 

h. Pengalaman sendiri/anggota keluarga/tetangga yang mengalami penyakit 

kuning 

Sebagian besar informan tidak ada pengalaman baik diri sendiri, keluarga maupun 

tetangga yang menderita penyakit kuning. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini : 

Gak ada (Pujianto, Nurahman, Agus, Andi) 

 

i. Informasi tentang penyakit kuning 

Sebagian besar informan mendapatkan informasi dari sekolah lebih tepatnya dari anak-

anak, orang yang belanja dan sesame pedagang yang berjualan di depan sekolah. Hal ini 

dapat dilihat dari kutipan berikut ini : 
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Cerita-cerita orang disini sama anak-anak yang belanja, terus dipanggil ke sekolah 

diperiksa aja dinas kesehatan periksa lab, dia nggak njelasin, soalnya saya ditanya nama 

saya, ini mohon  maaf pak mau diperiksa gitu. Mo periksa hepatitis A. (Sutarjo, 50). 

Pernah denger disini. Terus kalau di berita2 sudah banyak tukan karena juga Hepatitis 

lagi dibahas di berita-berita. Tapi saya kurang jelas informasinya.Yang penting 

kontrakan saya bersih dan tempat jualan saya bersih itu aja. (Pujianto) 

Orang-orang aja pada ngomongin. Aku diem aja sih Cuma denger-dengerin aja, 

(Nurahman, 31) 

Dari anak sekolah (maimunah, 47). 

 

3) Wawancara Mendalam Dengan CS  

 

Tabel 9. Identitas Petugas CS yang mengikuti Wawancara 

 

NO 

 

NAMA 

 

UMUR 

 

ALAMAT 
JK 

 

PEND.  

AKHIR 

PEKERJAAN 
LAMA 

BEKERJA 

JADWAL 

KERJA/SIFT 

TK KERJA 

1 Rinto 

Haris 

37 Kamp. Gerogol 

Rt 01 

LK SMP Caraka (CS)  ± 3 tahun  Tiap hari • Koridor 

Lantai 3 

• toilet 

2 Nana 23 Jl. Parung 

Bingung 

LK SMK CS  1 tahun  Setiap hari  

(pagi sampai 

malam) 

• Lantai 2  

• Halaman 

• Koperasi 

 

 

Tabel 10.Transkrip WawancaraCS 1 (Aris) 

No. Pertanyaan Jawaban 

 Perilaku   

1. Bisa bapak/ibu ceritakan berapa orang jumlah petugas 

kebersihan di sekolah?  

Kalo di sini sih 3 orang  

2. Bisa bapak/ibu jelaskan adakah pembagian pekerjaan 

dari sekolah? (probe : perjanjian kerja? Tanggung 

Jawab berbeda setiap hari?   

Ada, sudah dari atasan yang ngebagi-

bagiin 

3. Bisa bapak/ibu ceritakan tugas dan tanggung jawab 

pekerjaan di lingkungan sekolah? (probe : bagian 

dalam Gedung atau luar Gedung? Kelas saja? WC 

Kalo saya sih  ini di lantai 3, kalo 

kelas kan enggak, kalo kelaskan 

murid, saya koridor sama kamar 
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saja? mandi 

4. Bisa bpk/ibu jelaskan untuk dalam Gedung apakah 

dibersihkan setiap hari? (probe : WC? Kelas? Dan 

ruangan lainnya) 

Ya, paling bersih-bersih ajasih,  

5. Bisa bpk/ibu jelaskan pada saat melakukan pekerjaan 

menggunakan alat pelindung tubuh? (probe : sarung 

tangan, celemek, dll. 

Kalo sarung tangan sih gak pake, kita 

kan paling nyapu, pel-an 

6. Bisa bapak/ibu ceritakan alat kebersihan apa yang 

biasanya bapak/ibu gunakan dalam pekerjaan? (probe 

: sapu, kain pel, dll. 

Yaa sapu, kain pel, sikat kamar 

mandi, sikat WC 

7. Bisa bapak/ibu jelaskan, darimana sumber air bersih 

di sekolah? (probe : PAM, sumur bor, dll. 

Dari bor, ngebor. 

8. Bisa bapak/ibu jelaskan, bagaimana dengan saluran 

pembuangan akhir limbah sekolah? (probe : ada 

saluran pipa? Pembuangan nya kemana? 

Itu langsung buang sih langsung di 

kamar mandi, langsung disiram air, 

jadi bekas-bekas pasirnya ilang, dari 

kamar mandi ,  ada got airnya ngalir 

ke kali, kadang ada air ngegenang 

juga sih di toilet 

9. Bisa bapak/ibu jelaskan, bagaimana aliran air cucian 

tangan dari keran air di depan kelas (probe : apakah 

tergenang ? apakah ada saluran pipa pembunagn? 

Wastafel sama pembuangan nya, 

ketemunya sama-sama pembuangan 

air dari kamar mandi ke kali.  

10. Bisa bapak/ibu jelaskan bagaimana pengolahan 

sampah di sekolah ? (probe : tempat sampah? Jasa 

angkut? Dibakar/ditanam? 

Ada sih yang ngangkut sampah di sini 

11. Bisa bapak/ibu jelaskan seberapa sering 

menggunakan jamban di sekolah? (probe : jamban 

guru? Jamban siswa? 

Kalo mandi sore doang 

12. Bisa bapak/ibu ceritakan, bagaimana kebiasaan 

bpk/ibu mencuci tangan?  

Kalo saya sih cuci tangan paling kalo 

lagi kotor aja cuci tangan, sebelum 

makan. 

13. Bisa bapak/ibu ceritakan, makanan untuk sarapan dan 

makan siang? (probe : bawa bekal? Jajan dalam 

sekolah? Luar Gedung sekolah? 

Ee kalo saya, istri kan ada di kantin, 

makan di kantin aja.  

14. Bisa bapak/ibu ceritakan, lebih sering bawa bekal 

atau jajan  di sekolah? 

Jarang jajan di dalam atau luar 

sekolah, sering makan di kantin 

15. Bisa bapak/ibu ceritakan, makanan yang paling sering 

dibeli di sekolah? 

Ketoprak, kadang-kadang 

disebelahnya (burger, spageti) hahah 

16. Bisa bapak/ibu ceritakan, minuman yang paling 

sering dibeli di sekolah? 

Minum air galon isi ulang, jarang-

jarang minuman manis 

17. Bisa bapak/ibu ceritakan, kalau di sekolah sering 

berbagi makanan? (probe : guru? Teman sekerja? 

Jarang sesama teman kerja, hehe, 

kadang minum kopi aja barengan, 

tapi dari dulu-dulu gak kenapa-
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Siswa? Petugas kantin?) kenapa 

18. Bisa bpk/ ibu jelaskan, bagaimana bpk/ibu mencuci 

bahan makanan di rumah? (probe: dalam wadah atau 

air mengalir) 

Kan ada wastafelnya. 

19 Bisa bpk/ ibu jelaskan, bagaimana ibu membersihkan 

peralatan makanan di rumah? (probe: mengelap 

dengan menggunakan apa? Kain kering atau basah?) 

Gak sih, saya paling ke pasar, sama 

ngangkutin belanjaan saja, haha 

20. Bisa bpk/ibu jelaskan, penggunaan jenis jamban sehat 

yang ada di rumah? (probe: di dalam atau di luar) 

Jongkok, ya di dalem 

21. Bisa bpk/ibu jelaskan, sumber air bersih yang 

digunakan di rumah (untuk pengolahan makanan)? 

Air sumur bor 

22. Bisa ibu jelaskan kira2 berapa jarak tempat septic 

tank dengan sumber air minum? 

Ada sekitar 10 sampe 12 meter 

22. Bisa bpk/ibu jelaskan, bagaimana proses pembuangan 

air sisa cucian di rumah? 

Ada wastafelnya sih, airnya ngalir 

23. Bagaimana bapak/ibu mengolah sampah rumah 

tangga? (dibakar, dibuang di tempat sampah) 

Gak kalau saya di rumah dibakar, 

yang basah tetep dibakar 

24. Bisa bpk/ibu jelaskan, bagaimana bpk/ibu membuang 

sisa bahan makanan di rumah? (kantong, ember) 

Sisa makanan kayak nasi dikasih 

makan ayam 

 Pengetahuan  

1. Bisa bapak/ibu ceritakan apa saja yang diketahui 

tentang penyakit kuning?  

Hmm.. kagak tau sih penyakit, taunya 

penyakit kuning aja, mata kuning, 

sama warna kulit kuning, dulu kan 

dikampung itu penyakit kampung. 

2. Bisa bapak/ibu ceritakan, apa penyebab terjadinya 

penyakit kuning?  

Yaitu saya taunya penyakit kuning 

aja, kalo stadium A cuma lewat 

makanan sama air, kalo B sama C itu 

bisa lewat keringet. 

3. Bisa bapak/ibu ceritakan bagaimana  caranya 

penularan penyakit kuning?  

Kalau kata saya mah , kalo ngomong 

virus keluar, dari makanan yang kita 

barengan, kalo B yaitu lewat keringet, 

darah 

4. Bisa bapak/ibu ceritakan,  bagaimana cara 

pencegahan agar tidak terjadinya penularan penyakit 

kuning?  

gak tahu 
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5. Bisa bapak/ibu ceritakan tentang pengalaman 

bapak/ibu anggota keluarga/tetangga yang sakit 

kuning? (probe: bagaimana mengetahui kalau itu 

penyakit kuning? siapa yg memberikan informasi 

bahwa itu penyakit sakit kuning?  

Gak ada sih  

6. Bisa bapak/ibu ceritakan, siapa yang memberikan 

informasi kepada bapak/ibu bahwa bapak/ibu/anggota 

keluarga/tetangga sedang menderita sakit kuning ? 

Dari anak-anak sekolah  

7. Bisa bapak/ibu ceritakan, bagaimana bpk/ibu 

memperoleh informasi tentang penyakit kuning? 

Saya gatau  jelas sih yaa, cuman kan 

banyak yang gak masuk tuh kebetulan 

guru ada yang sakit juga, kata temen 

gurunya coba pak di cek soalnya di 

sekolahan ada hepatitis, bapak cek 

darah, udah dari situ dah mulai dah 

rame.. 

 

 

Tabel 11.Transkrip WawancaraCS 2 (Nana) 

No. Pertanyaan Jawaban 

 Perilaku   

1. Bisa bapak/ibu ceritakan 

berapa orang jumlah petugas 

kebersihan di sekolah?  

 3 orang (Laki -laki 3 orang) 

2. • Bisa bapak/ibu jelaskan 

adakah pembagian 

pekerjaan dari 

sekolah? (probe : 

perjanjian kerja? 

Tanggung Jawab 

berbeda setiap hari?   

• Indra – Lantai 1 + Depan Koridor sekolah 

• Nana – Lantai 2+ Lapangan 

• Aris – Lantai 3 + Halaman samping sekolah 

• Satpam – Parkiran 

3. Bisa bapak/ibu ceritakan tugas 

dan tanggung jawab pekerjaan 

di lingkungan sekolah? (probe 

: bagian dalam Gedung atau 

luar Gedung? Kelas saja? WC 

saja? 

• Kalau kelas menjadi tanggung jawab siswa-

siswi yang di kelas.  

• Kalau WC dan koridor tanggung jawab CS 

4. Bisa bpk/ibu jelaskan untuk 

dalam Gedung apakah 

dibersihkan setiap hari? (probe 

: WC? Kelas? Dan ruangan 

lainnya) 

Ya setiap hari dibersihkan 

5. Bisa bpk/ibu jelaskan pada saat 

melakukan pekerjaan 

Tidak ada 
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menggunakan alat pelindung 

tubuh? (probe : sarung tangan, 

celemek, dll. 

6. Bisa bapak/ibu ceritakan alat 

kebersihan apa yang biasanya 

bapak/ibu gunakan dalam 

pekerjaan? (probe : sapu, kain 

pel, dll. 

Banyak sapu, kain pelan, kain lap, banyak lah.. 

7. Bisa bapak/ibu jelaskan, 

darimana sumber air bersih di 

sekolah? (probe : PAM, sumur 

bor, dll. 

Sumur bor ditampung dengan tangki penampungan 

8. Bisa bapak/ibu jelaskan, 

bagaimana dengan saluran 

pembuangan akhir limbah 

sekolah? (probe : ada saluran 

pipa? Pembuangan nya 

kemana? 

Ada got salurannya terbuka,,, kadang tersumbat sering 

disapuin 

9. Bisa bapak/ibu jelaskan, 

bagaimana aliran air cucian 

tangan dari keran air di depan 

kelas (probe : apakah 

tergenang ? apakah ada saluran 

pipa pembunagn? 

Aliran air nya kedepan sekolah 

10. Bisa bapak/ibu jelaskan 

bagaimana pengolahan sampah 

di sekolah ? (probe : tempat 

sampah? Jasa angkut? 

Dibakar/ditanam? 

Sampah dibuang disini di pemilihan. Pertama dipilah 

dulu, terus yang gak bisa dipilah dibuang di tong 

sampah. Terus sampah setiap 2 hari sekali diambil 

sama itu…. Dinas apa…. BKLH. Yang lain udah  gak 

boleh dibakar. Yang bisa dipilah di kiloin sebulan 

sekali. Uangnya untuk mushalla. 

11. Bisa bapak/ibu jelaskan 

seberapa sering menggunakan 

jamban di sekolah? (probe : 

jamban guru? Jamban siswa? 

Sering. Jamban guru 

12. Bisa bapak/ibu ceritakan, 

bagaimana kebiasaan bpk/ibu 

mencuci tangan?  

Kalau habis makan, habis BAB, sebelum makan. 

13. Bisa bapak/ibu ceritakan, 

makanan untuk sarapan dan 

makan siang? (probe : bawa 

bekal? Jajan dalam sekolah? 

Luar Gedung sekolah? 

Karena sering nginap, jadi sarapan beli di kantin. 

Makan siang kadang pulang kadang beli kadang pulang 

makan dirumah. Jarang jarang beli. Didalam Gedung 

beli jajannya 

14. Bisa bapak/ibu ceritakan, lebih 

sering bawa bekal atau jajan  

Lebih sering Makan dirumah. Pulang kerumah karena 

rumah dekat sini juga. 
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di sekolah? 

15. Bisa bapak/ibu ceritakan, 

makanan yang paling sering 

dibeli di sekolah? 

Somay, kadang ketoprak 

16. Bisa bapak/ibu ceritakan, 

minuman yang paling sering 

dibeli di sekolah? 

Kayak es teh manis, nutrisari 

17. Bisa bapak/ibu ceritakan, kalau 

di sekolah sering berbagi 

makanan? (probe : guru? 

Teman sekerja? Siswa? 

Petugas kantin?) 

Gak pernah sering sendiri disini, paling kopi bagi 

berdua… iyaak.. heee.. tapi saya gak pernah sakit 

alhamdulillah.  

18. Bisa bpk/ ibu jelaskan, 

bagaimana bpk/ibu mencuci 

bahan makanan di rumah? 

(probe: dalam wadah atau air 

mengalir) 

Di wastafel kurang jelas juga saya. 

19 Bisa bpk/ ibu jelaskan, 

bagaimana ibu membersihkan 

peralatan makanan di rumah? 

(probe: mengelap dengan 

menggunakan apa? Kain 

kering atau basah?) 

Dicuci disimpan di tempat piring. 

20. Bisa bpk/ibu jelaskan, 

penggunaan jenis jamban sehat 

yang ada di rumah? (probe: di 

dalam atau di luar) 

Jamban di dalem, jongkok 

21. Bisa bpk/ibu jelaskan, sumber 

air bersih yang digunakan di 

rumah (untuk pengolahan 

makanan)? 

Sama sumur juga. Bagus kalau air dirumah. Tetangga 

juga kadang pada mintak. 

22. Bisa ibu jelaskan kira2 berapa 

jarak tempat septic tank 

dengan sumber air minum? 

Kurang lebih 10 meter.. kira-kira dari depan rumah 

kebelakang rumah. 

22. Bisa bpk/ibu jelaskan, 

bagaimana proses pembuangan 

air sisa cucian di rumah? 

Cucian ya pakai paralon. Saya tahunya 

kebelakang…gak tahuu alirannya kemana. 

23. Bagaimana bapak/ibu Sampah nya gak terlalu, ada yang mungut jugak, gak 
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mengolah sampah rumah 

tangga? (dibakar, dibuang di 

tempat sampah) 

dibakar gak boleh juga sama pak RT. 

24. Bisa bpk/ibu jelaskan, 

bagaimana bpk/ibu membuang 

sisa bahan makanan di rumah? 

(kantong, ember) 

Ada itunya…tempat sampah..terbuka dilapisin plastic. 

Jadi  tempat sampah diplastikin gitu. 

 Pengetahuan  

1. Bisa bapak/ibu ceritakan apa 

saja yang diketahui tentang 

penyakit kuning?  

Penyakit Hepatitis. 

Mual, gak nafsu  makan, badan lemes, meriang 

2. Bisa bapak/ibu ceritakan, apa 

penyebab terjadinya penyakit 

kuning?  

Karena kotor katanya, makanan yang kotor, 

lingkungan, berbagi makanan.  

3. Bisa bapak/ibu ceritakan 

bagaimana  caranya penularan 

penyakit kuning?  

Makan bareng dalam 1 wadah yg sama. 

4. Bisa bapak/ibu ceritakan,  

bagaimana cara pencegahan 

agar tidak terjadinya penularan 

penyakit kuning?  

Olahraga, banyakin istirahat, makan vitamin. 

5. Bisa bapak/ibu ceritakan 

tentang pengalaman bapak/ibu 

anggota keluarga/tetangga 

yang sakit kuning? (probe: 

bagaimana mengetahui kalau 

itu penyakit kuning? siapa yg 

memberikan informasi bahwa 

itu penyakit sakit kuning?  

Dulu pernah kena 5 tahun yang lalu. Waktu kelas 2 

SMK. Terus teman kerja indra terus ada guru Namanya 

pak candra dan buk arianti, dan siswa disini. 

6. Bisa bapak/ibu ceritakan, siapa 

yang memberikan informasi 

kepada bapak/ibu bahwa 

bapak/ibu/anggota 

keluarga/tetangga sedang 

menderita sakit kuning ? 

Saya dulu diperiksa, dirawat. Dikasi tahu.. disekolah 

dari guru-guru dan siswa disekolah 

7. Bisa bapak/ibu ceritakan, 

bagaimana bpk/ibu 

Dulu waktu sekolah KLB juga bukan karena kantin juga 
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memperoleh informasi tentang 

penyakit kuning? 

katanya. 

 

 

Tabel 12. Matriks Hasil Wawancara Mendalam 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

Bpk Aris Bpk Nana 

 Perilaku  

1. Jumlah petugas 

kebersihan di sekolah 

 3 orang   3 orang (Laki -laki 3 orang) 

2. Pembagian pekerjaan 

dari sekolah  

Ada, sudah dari atasan 

yang ngebagi-bagiin 
• Indra – Lantai 1 + Depan Koridor 

sekolah 

• Nana – Lantai 2+ Lapangan 

• Aris – Lantai 3 + Halaman 

samping sekolah 

• Satpam – Parkiran 

3. Tugas dan tanggung 

jawab pekerjaan di 

lingkungan sekolah 

Kalo saya sih  ini di 

lantai 3, kalo kelas kan 

enggak, kalo kelaskan 

murid, saya koridor sama 

kamar mandi 

• Kalau kelas menjadi tanggung 

jawab siswa-siswi yang di kelas.  

• Kalau WC dan koridor tanggung 

jawab CS 

4. Gedung dibersihkan 

setiap hari 

Ya, paling bersih-bersih 

ajasih  

Ya setiap hari dibersihkan 

5. Pada saat melakukan 

pekerjaan 

menggunakan alat 

pelindung tubuh 

Kalo sarung tangan sih 

gak pake, kita kan paling 

nyapu, ngepel 

Tidak ada 

6. Alat kebersihan yang 

biasanya digunakan 

dalam pekerjaan 

Yaa sapu, kain pel, sikat 

kamar mandi, sikat WC 

Banyak sapu, kain pelan, kain lap, 

banyak lah.. 

7. Sumber air bersih di 

sekolah 

Dari bor, ngebor. Sumur bor ditampung dengan tangki 

penampungan 

8. Saluran pembuangan 

akhir limbah sekolah 

Langsung buang sih 

langsung di kamar 

mandi, langsung disiram 

air, jadi bekas-bekas 

pasirnya ilang, dari 

kamar mandi,  ada got 

airnya ngalir ke kali, 

kadang ada air 

Ada got salurannya terbuka, kadang 

tersumbat sering disapuin 
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ngegenang juga sih di 

toilet 

9. aliran air cucian tangan 

dari keran air di depan 

kelas  

Wastafel sama 

pembuangan nya, 

ketemunya sama-sama 

pembuangan air dari 

kamar mandi ke kali.  

Aliran air nya kedepan sekolah 

10. Pengolahan sampah di 

sekolah  

Ada sih yang ngangkut 

sampah di sini 

Sampah dibuang disini di pemilihan. 

Pertama dipilah dulu, terus yang gak 

bisa dipilah dibuang di tong sampah. 

Terus sampah setiap 2 hari sekali 

diambil sama itu…. Dinas apa…. 

BKLH. Yang lain udah  gak boleh 

dibakar. Yang bisa dipilah di kiloin 

sebulan sekali. Uangnya untuk 

mushalla. 

11. Penggunaan jamban di 

sekolah 

Kalo mandi sore doang Sering. Jamban guru 

12. Kebiasaan bpk/ibu 

mencuci tangan 

Cuci tangan paling kalo 

lagi kotor aja cuci 

tangan, sebelum makan. 

Kalau habis makan, habis BAB, 

sebelum makan. 

13. makanan untuk sarapan 

dan makan siang 

Istri kan ada di kantin, 

makan di kantin aja.  

Karena sering nginap, jadi sarapan beli 

di kantin. Makan siang kadang pulang 

kadang beli kadang pulang makan 

dirumah. Jarang jarang beli. Didalam 

Gedung beli jajannya 

14. Kebiasaan bawa bekal 

atau jajan di sekolah 

Jarang jajan di dalam 

atau luar sekolah, sering 

makan di kantin 

Lebih sering Makan dirumah. Pulang 

kerumah karena rumah dekat sini juga. 

15. makanan yang paling 

sering dibeli di sekolah 

Ketoprak, kadang-kadang 

disebelahnya (burger, 

spageti) hahah 

Somay, kadang ketoprak 

16. Minuman yang paling 

sering dibeli di sekolah 

Minum air galon isi 

ulang, jarang-jarang 

minuman manis 

Kayak es teh manis, nutrisari 

17. Kebiasaan di sekolah 

sering berbagi makanan 

Jarang sesama teman 

kerja, kadang minum 

kopi aja barengan 

Gak pernah, sering sendiri disini, paling 

kopi bagi berdua… iyaak.. heee.. tapi 

saya gak pernah sakit alhamdulillah.  

18. Tempat mencuci bahan 

makanan di rumah 

Kan ada wastafelnya. Di wastafel kurang jelas juga saya. 

19 Kebersihan peralatan 

makanan di rumah 

Paling ke pasar, sama 

ngangkutin belanjaan 

saja, tidak ikut 

membersihkan alat 

Dicuci disimpan di tempat piring. 
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makan 

20. Penggunaan jenis 

jamban sehat yang ada 

di rumah 

Jongkok, di dalem Jamban di dalem, jongkok 

21. Sumber air bersih yang 

digunakan di rumah  

Air sumur bor Sama sumur juga. Bagus kalau air 

dirumah. Tetangga juga kadang pada 

mintak. 

22. Jarak tempat septic tank 

dengan sumber air 

minum 

Ada sekitar 10 sampe 12 

meter 

Kurang lebih 10 meter.. kira-kira dari 

depan rumah kebelakang rumah. 

22. Proses pembuangan air 

sisa cucian di rumah 

Ada wastafelnya sih, 

airnya ngalir lewat 

saluran 

Cucian ya pakai paralon. Saya tahunya 

kebelakang…gak tahuu alirannya 

kemana. 

23. Pengolahan sampah 

rumah tangga 

 Di rumah dibakar, yang 

basah tetep dibakar 

Sampah nya gak terlalu, ada yang 

mungut jugak, gak dibakar gak boleh 

juga sama pak RT. 

24. Kebiasaan membuang 

sisa bahan makanan di 

rumah 

Sisa makanan kayak nasi 

dikasih makan ayam 

Ada tempat sampah..terbuka dilapisin 

plastic. Jadi  tempat sampah diplastikin 

gitu. 

 Pengetahuan 

1. Pengetahuan tentang penyakit kuning Mata kuning, sama warna 

kulit kuning, dulu kan 

dikampung itu penyakit 

kampung. 

Penyakit 

Hepatitis.  

Mual, gak 

nafsu  

makan, 

badan 

lemes, 

meriang 

2. Penyebab terjadinya penyakit kuning Kalo stadium A cuma lewat 

makanan sama air, kalo B 

sama C itu bisa lewat 

keringet. 

Karena 

kotor 

katanya, 

makanan 

yang kotor, 

lingkungan, 

berbagi 

makanan.  

3. Cara penularan penyakit kuning Kalo ngomong virus keluar, 

dari makanan yang kita 

barengan, kalo B yaitu 

lewat keringet, darah 

Makan 

bareng 

dalam 1 

wadah yg 
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sama. 

4. Cara pencegahan agar tidak terjadinya penularan 

penyakit kuning 

gak tahu Olahraga, 

banyakin 

istirahat, 

makan 

vitamin. 

5. Pengalaman bapak/ibu anggota keluarga/tetangga 

yang sakit kuning  

Gak ada sih  Dulu 

pernah 

kena 5 

tahun yang 

lalu. Waktu 

kelas 2 

SMK. 

Terus 

teman kerja 

Indra terus 

ada guru 

namanya 

pak Candra 

dan buk 

Arianti, 

dan siswa 

disini. 

6. Pemberi informasi kepada bapak/ibu bahwa 

bapak/ibu/anggota keluarga/tetangga sedang 

menderita sakit kuning 

Dari anak-anak sekolah  Saya dulu 

diperiksa, 

dirawat. 

Dikasi 

tahu.. 

disekolah 

dari guru-

guru dan 

siswa 

disekolah 

7.  Informasi tentang penyakit kuning Saya gatau  jelas sih yaa, 

cuman kan banyak yang 

gak masuk tuh kebetulan 

guru ada yang sakit juga, 

kata temen gurunya coba 

pak di cek soalnya di 

sekolahan ada hepatitis, 

bapak cek darah, udah dari 

situ dah mulai dah rame.. 

Dulu waktu 

sekolah 

KLB juga 

bukan 

karena 

kantin juga 

katanya. 
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4.1.4 Pembahasan Studi Kualitatifdi Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama pak Nana dan pak Rinto atau sering 

dipanggil Aris, didapatkan bahwa mereka mendapat pembagian tugas masing-masing, pak 

Nana di lantai 2 dan pak Aris di lantai 3.  CS di sekolah ini melakukan pekerjaan bersih-

bersih di luar kelas seperti koridor, toilet, halaman, dan koperasi, sedangkan bagian di dalam 

kelas yang melakukan adalah murid-murid. Setia hari mereka melakukan tugasnya masing-

masing. Keduanya mengatakan bahwa sumber air bersih dari sekolah ini adalah dari air 

sumur bor. Untuk penggunaan toilet pak Nana sering menggunakan toilet guru, dan pak Aris 

kadang menggunakan toilet ketika mandi sore. Mengenai air buangan dari kamar mandi, air 

itu mengalir ke kali melalui gorong-gorong yang ada di sekolah, namun air kadang 

menggenang di lantai kamar mandi karena tersumbat. Untuk kegiatan bersih-bersih mereka 

menggunakan alat-alat seperti sapu, sikat kamar mandi, sikat wc dan kain pel, tetapi mereka 

tidak menggunakan alat pelindung diri seperti misalnya sarung tangan ketika bekerja. Salah 

seorang petugas kebersihan ini (pak Aris ) juga mengatakan ia mencuci tangan ketika merasa 

tangannya kotor saja, dan sebelum ia makan.  Pak aris sendiri memiliki kantin di sekolah, ia 

dan istrinya berjualan ketoprak, jadi untuk jajan atau makan ia biasa makan di kantin dalam 

sekolah, ia juga mengatakan hanya membantu istri ke pasar dan membawa barang belanjaan 

saja, sedangkan pak Nana lebih sering makan di rumah karena dekat, dan kadang-kadang 

juga jajan ketoprak di kantin. Pak Aris dan pak Nana pun mengatakan jarang kalau untuk 

makan bareng teman kerja, namun pak Nana mengatakan untuk minum kopi kadang-kadang 

barengan. 

Di rumah pak Aris terdapat wc jongkok di dalam rumahnya, begitu juga pak Nana. 

Ketika mencuci alat-alat makan mereka di rumah menggunakan wastafel (air mengalir). Di 

rumah mereka juga terdapat septic tank yang berjarak 10-12 meter dari air sumur (sumber 

air). Pembuangan air di rumah pak Aris menggunakan saluran pipa, begitu juga pak Nana. 

Dalam mengolah sampah di rumah, pak Aris membakar sampah-sampahnya, kalo sisa 

makanan diberi ke ayam, sedangkan pak Nana sampah ada yang mengambilnya, setelah 

sebelumnya dimasukan ke plastik.z 

Ketika awal ditanya mengenai Hepatitis pak Aris mengatakan bahwa penyakit itu 

ialah “mata dan warna kulit orang yang sakit warnanya kuning, dulu kan dikampung itu 

penyakit kampung” sebelumnya ia tidak tau mengenai penularan, hanya ketika diberi 

penyuluhan yang ia ingat adalah “kalo stadium A cuma lewat makanan sama air, kalo B 

sama C itu bisa lewat keringet” dan untuk pencegahanya ia sendiri kurang tau. Mengenai 

info penyakit Hepatitis di sekolah ia mengetahuinya dari murid-murid di sekolah. 
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Dari wawancara dengan pak Nana, yang sering menginap di sekolah ini, ia mengatakan 

pernah  dirawat karena mengalami mengalami penyakit Hepatitis ketika SMK (5 tahun yang 

lalu). Ia juga mengatakan penyebab Hepatitis itu karena kotor, makanan yang kotor, 

lingkungan, dan berbagi makanan (makan bareng dalam 1 wadah yg sama). Gejalanya pun ia 

mengetahuinya yaitu mual, gak nafsu  makan, badan lemes, meriang. Menurut pak Nana 

pencegahan penyakit ini adalah olahraga dan minum vitamin. Untuk infomasi mengenai 

kejadian Hepatitis ini ia dapatkan dari murid dan guru-guru di sekolah. 

 

 

4.1.5 Hasil Observasi Lingkungan Pesantren Teknologi Informasi 

1) Lokasi dan Bangunan Pesantren 
  

Tampak depan pesantren Tampak depan di sisi kiri pesantren, 

terdapat pagar yang mengelilingi pesantren 

dan adanya drainase setinggi 50 cm yang 

aliran airnya nya mengarah ke kali tepat  di 

sisi samping bangunan pesantren.  
  

Tampak asrama santri dari lantai 2 

(Gedung tempat tinggal santri), dan tepat 

di depan gedung terlihat gedung dapur 

para santri.  

Bangunan ruang belajar santri (Gedung 

PLN Pintar), terdiri dari 2 lantai yang 

dilengkapi dengan fasilitas  toilet sejumlah 

2 bilik di setiap lantai. 

Gambar 15. Hasil Observasi Lokasi dan Bangunan Pesantren 
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2) Gambaran Fasilitas Sanitasi Pesantren 

a. Sumber Air Bersih 

Gambar 16. Hasil Observasi Sumber Air BersihPesantren 

Sumber air bersih (sumur Bor) yang 

berada di  depan lantai 1 gedung asrama 

santri. Air digunakan untuk kebutuhan 

santri dan dapur. 

Sumber air bersih (sumur bor), yang 

digunakan khusus untuk gedung 

manajemen pesantren, sumur terletak di 

halaman depan pesantren. 

Mesin air sumur Bor, jarak dengan sumber 

air lebih dari 10 m.  

Di sisi mesin air, terdapat septic tank untuk 

toilet dan kamar mandi dari gedung asrama 

santri dan bak kontrol. 
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Tampak aliran pipa air dari sumber air 

bersih yang dialirkan ke gedung belajar 

pesantren 

Tower air, berada di atas lantai 2 bangunan 

asrama santri. 

 

 

b. Toilet  

Gambar 17. Hasil Observasi Toilet Pesantren 

Toilet asrama santri sejumlah 16 bilik. 

Setiap lantai terdiri dari 8, dengan 4 bilik 

khusus untuk buang air dan 4 bilik khusus 

untuk tempat mandi.  

 

Bilik khusus untuk 

mandi dan BAB yang terpisah 

Kondisi toilet di gedung pintar PLN Tampak depan toilet gedung PLN Pintar. Setiap 

lantai terdiri dari 2 toilet . 
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Fasilitas wudhu dan kondisi lantai di toilet 

asrama santri 

Kondisi kakus dan penampungan air di toilet 

asrama 
  

Kondisi tempat sampah toilet, tempat 

sampah tidak dipisah berdasarkan jenisnya 

Wastafel tidak berfungsi yang berada di sisi 

depan toilet 
  

Kondisi wastafel rusak, tidak  adanya 

wastafel, hanya ada sabun 

Wastafel baik dengan sabun dan air mengalir 

yang hanya terletak di gedung PLN pintar  lantai 

2 
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Area wudhu di musholah pesantren Area pencucian baju yang berada di belakang 

kamar asrama santri 

 

 

c. SaranaPembuangan Air Limbah (SPAL)  

 

Gambar 18. Hasil Observasi Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)  Pesantren 
  

Pesantren tidak memiliki selokan, hanya 

terdiri dari 4 sumur serapan yang terletak di 

depan gedung asrama, dan air dialiri langsung 

di tanah untuk penghijauan rumput.  

Sumur resapan 
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Sumur resapan Sumur resapan 

    

 

lubang sumur resapan, yang berada di depan 

bangunan dapur  (air dari atap bangunan 

langsung diresapi tanah dan sumur resapan 

yang dibuat) 
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selokan yang tertimbun sampah di sisi 

samping gedung asrama  

Septik tank yang posisinya jauh dari sumber 

air (lebih dari 10 m) 

Saluran selokan yang mengarah ke luar 

bangunan pesantren menuju drainasse depan 

jalan  

Selokan yang satu-satunya terletak di 

parkiran depan pesantren  (semua bagian 

pesantren hanya memanfaatkan sumur 

resapan dan tanah karena pesantren 

mengupayakan program greenlife), 

drainasse yang mengarah ke kali warga  kali tempat pembuangan akhir aliran air 

yang berada tepat di  sisi bangunan pesantren 

 

 

d. Asrama Pesantren 

 

Gambar 19. Hasil Observasi Asrama Pesantren 
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Sisi depan asrama 
sisi belakang asrama, adanya keran air 

untuk kegiatan mencuci pakaian santri 

Tempat sampah tanpa penutup yang terletak di 

depan kamar asrama (dari total keseluruhan 

kamar, hanya ada 1 tempat sampah yang 

terbuka) 

Perkakas bersih-bersih asrama santri, 

terlihat adanya sapu, serok, alat pel, ember 

pel, dan tempat sampah. Tempat sampah 

hanya 1 jenis, tanpa adanya pemisahan 

sampah organik dan an organik.  

 

e. Dapur Pesantren   

Gambar 20. Hasil Observasi Dapur Pesantren 
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Wastafel dapur yang tidak berfungsi 

mengeluarkan air 

Air minum santri berupa air isi ulang yang 

dibeli di depot lingkungan sekitar pesantren. 

Petugas dapur melakukan pengisian 

sejumlah 8 galon per harinya.  
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3) Gambaran Sanitasi Dapur Pesantren 

a. Tampak kondisi dapur 

 

Gambar 21. Hasil Observasi kondisi dapurPesantren 

Tampak sisi depan dapur . dapur 

berhadapan langsung dengan asrama. 

Dapur terdiri dari ruang makan (teras 

dapur), sehingga santri duduk melantai 

untuk kegiatan makan dan minum, 1 toilet, 

1 ruang penyimpanan bahan pangan, dan 1 

ruang khusus untuk masak, peletakan 

peralatan masak dan pencucian.   

Tampak ruang masak, penyimpanan 

peralatan, dan pencucian alat masak. 

Dapur asrama, dinakodahi oleh 1 ibu 

yang bertugas piket 6 hari kerja. Petugas 

menyiapkan makanan untuk para 

santri,dan saat penyajian makanan 

dibantu oleh santri.  

 

 

 

b. TempatPenyimpananBahanMakanan (KondisiBahanPangan) 

 

Gambar 22. Hasil ObservasiTempat Penyimpanan Bahan Makanan (Kondisi Bahan 

Pangan) dapur/kantin Pesantren 
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c. Air Limbah Kantin dan Sampah Kantin 
  

Gambar 23. Hasil Observasi Air Limbah Kantin dan Sampah Kantin Pesantren 
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d. Tempat Cuci Tangan 

Wastafel depan toilet yang sudah tidak 

berfungsi 

wastafel dalam ruang masak dapur. 

Digunakan untuk cuci bersih bahan 

makanan, perlatan makan dan masak.  

Gambar 24. Hasil Observasi tempat cuci tangan Pesantren 

 

 

e. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Higiene Personal Makanan 

Tampak kondisi lap untuk tangan dan 

bersih-bersih peralatan memasak/ makan. 

Tampak kondisi lap yang digunakan 

untuk lap-lap meja dapur dan kompor. 

Saat mengecek lap, hanya terdiri dari 2 lap. Setelah konfirmasi dengan petugas dapur 

mengatakan bahwa lap yang tersedia hanya ini, dan lap ini selain digunakan oleh 

petugas dapur juga digunakan oleh santri.  

Gambar 25. Hasil Observasi Alat Pelindung Diri (APD) dan Higiene Personal 

MakananPesantren 
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f. Peralatan Pengolah Pangan dan Pencuciannya 

 
  

  

Gambar 26. Hasil Observasi Peralatan Pengolah Pangan dan PencuciannyaPesantren 

 

 

 

4) Gambaran Pembuangan Sampah Lingkungan Pesantren 

 

Gambar 27. Hasil Observasi Pembuangan Sampah Lingkungan Pesantren 

Terdapat 2 buah TPS Pesantren yang  

terletak di depan bangunan pesantren. TPS 

diganti setiap 3 kali sehari. Tampak di sisi 

TPS, adanya sumur bor yang digunakan 

untuk ruang manajemen pesantren.  

Kondisi sampah dalam TPS. 
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Kondisi sampah yang belum terangkut di 

belakang gedung kelas pesantren 

Kondisi tempat sampah. Setiap 

bangunan adanya tempat sampah, namun 

hanya 1 jenis tanpa pemilahan sampah. 

 

 

 

4.1.6 Hasil Wawancara Mendalam di Pondok Pesantren PETIK Depok 

Tujuan: Mengidentifikasi pengetahuan dan perilaku santri terkait kasus Hepatitis A  

Sasaran : Santri 

Tabel 13. Identitas Santriyang Mengikuti Wawancara Mendalam 

NO NAMA UMUR SAKIT Mulai di Pesantren 

1 TEGUH IMAN I 19 YA Agustus 2019 

2 ALDY PRAYOGO 19 YA Agustus 2019 

3 WAHID W 19 TIDAK Agustus 2019 

 

Pengetahuan: 

Informas sudah terpapar dengan hepatitis, jadi kebanyakan sudah mengetahui tentang 

penyakit hepatitis dan gejalanya 

“Penyakit Kuning,,Badan, mata warna Kuning. Katanya menular karena makan 

bareng-bareng, sebelum makan tangan ga dicuci tangan” 

 “Penyakit Hati Liver”  

“Gejalanya mual, sakit matanya pedih, pusing, lemes badannya, penginnya tidur terus,  

“Dari pengalaman ngurus teman yang sakit, demam, pusin, mual, sampe dikasih 

makan dikeluarin” 
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Kebiasaan Makan dan Minum: 

Kebiasaan makan informan sebelum kejadian wabah hepatitis adalah makan selalu bersama, 

dengan satu nampan untuk berempat, setelah kejadian wabah, setiap anak memakai satu 

tempat makan. 

“Jadi tuh sebelum hepatitis kami makan bareng  senampan berempat, sudah dijatah 

pernampam, setelah hepatitis beli nampan lagi satu nampan jadi satu orang” 

“Makannya di tempat makan santri deket dapur, pake nampan satu nampan berempat” 

“Makan dibagiin senampan buat berempat” 

 

Untuk air minum, sebelum kejadian hepatitis, anak-anak memakai air yang disuling oleh 

pihak pesantren, setelah kejadian wabah, diganti menjadi air galon isi ulang. Dan masih 

sering menggunakan tempat minum untuk bersama. 

“Isi ulang galon bukan akua, ga dimasak langsung diminum, sebenarnya baru pake 

galon sebelum hepatitis pake air yang disaring sendiri” 

“dulu pake alat sendiri buat penyaringan air, dibuka krannya langsung diminum” 

 “santri punya botol minum masing-masing, kadang juga pake gelas” 

“punya botol sendiri-sendiri tapi kalo habis minum dari botol teman” 

 

Kebiasaan Cuci Tangan: 

Santri pesantren makan bersama seringnya menggunakan tangan, dan jarang mencuci tangan 

sebelum makan. 

“makan kebanyakan dan seringnya pake tangan,, jarang cuci tangan karena saat 

dirumah juga biasanya jarang cuci tangan” 

“Cuci tangan Cuma dengan air mengalir aja ga pake sabun.. sebelum kejadian 

hepatitis belum ada sabun Cuma air doang langsung makan...” 

“Setelah ada wabah,, ditambaih sabun di wastafel, dapur, tempat wudu, kamar mandi” 

“ Cuci tangan tapi ga pake sabun karena udah biasa ga pake sabun”  

 

Kebiasaan Jajan: 

Santri pesntren jarang jajan diluar karena keterbatasan waktu diijinkan diluardan  

keterbatasan ekonomi. 

 “tergantung punya uang ga” 

“ lumayan, jajan di depan di pak haji, jenis jajan biskuit, minuman” 

“paling kalau ada uang, jajan yang lewat kayak bakso, seringnya beli di warung 

depan, jajan dalam bungkusan” 
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“ Jajan di depan SMP 20 pernah sekali beli cilok” 

 

Kegiatan Berbaur dan Makan Bareng dengan Masyarakat: 

Santri pesantren ada kegiatan pengajian tiap hari minggu pagi, namun hanya disediakan 

makan jika ada ustadz yang mengisi materi. Selain itu juga pernah ada kegiatan kerja bakti 

menyapu jalan dan lingkungan, dari masyarakat memberikan makanan dan minuman ke 

santri. 

“ada kajian masyarakat di masjid, mushola, seminggu sekali, setiap minggu pagi” 

 “kalo ada ustaz yang datang ada makanan, terakhir oktober.. “ 

“Pernah kemarin kerja bakti santri  nyapu jalanan,, sama masyarakat dikasih minum, 

gorengan” 

 

Tabel 14. Data Karakteristik Informan Pengurus Pondok Pesantren “Petik” Depok 

NO NAMA UMUR JABATAN LAMA 

TUGAS 

1. WAHYU 38 TH STAF PENGAJAR DAN 

PEMBINA PONDOK 

PESANTREN 

3 TH 

2. RIDWAN 26 TH STAF PENGAJAR DAN 

BAGIAN UMUM 

3 TH 

 

 

Tabel 15.Matriks Hasil Wawancara Informan Pengurus Pondok Pesantren “Petik” Depok 

No Infromasi Informan Hasil Wawancara Hasil Analisis 

 A. PENGETAHUAN    

1. Pengetahuan penyakit Hepatitis A Wahyu  “Penyakit dengan 

gejala demam, 

pusing, sampai 

muntah muntah 

juga, kemudian ada 

tanda matanya juga 

kuning, kalau sudah 

parasih sampai ke 

kulit,kulit juga 

Penyakit hepatitis A 

adalah penyakit 

dengan gejala 

demam, mual 

muntah, tidak nafsu 

makan, mata dan 

kulit kuning 
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kuning” 

Ridwansyah “penyakit dengan 

gejala demam, mata 

kuning dan tidak 

nafsu makan” 

     

2. Penyebab penyakit Hepaitits A Wahyu “Ada beberapa 

yang saya ketahui 

penyebabnya yaitu 

pertama dari eeee 

dari virus tinja, 

kemudian biasanya 

orang BAB tidak 

pakai sabun, 

kemudian ada juga 

dari makanan yang 

terkontaminasi virus 

eee ya mungkin itu 

ya, seklas dari 

udara” 

Penyebab penyakit 

hepatitis A yaitu 

virus atau  kuman 

yang ada di tinja  

yang 

mengkontamininasi 

makanan dan air 

minum 

Ridwan “saya tahunya dari 

sosialisasi kamern 

yaitu dari makanan, 

air minum  

     

3. Cara pencegahan penyakit 

Hepatitis A 

Wahyu “Cara 

pencegahannya sih 

setau saya pertama 

tu yang sangat 

efektif cuci tangan 

pakai sabun yang 

mengandung 

alcohol dan kalau 

dari makanan harus 

Cara pencegahan 

penyakit dengan 

PHBS, makanan 

harus higienes, 

jamban harus 

dibersihkan dan 

jangan jajan 

sembarang . 
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bener bener higienis 

kemudian dimasak 

sampai mateng, 

kemudian sisa sisa 

cucian terutama 

piringnya atau 

wadahnya tuh pun  

harus bersih, 

kemudian 

lingkungan kamar 

mandi terutama 

toilet harus bersih, 

dan tidak boleh 

makan bareng 

dalam satu tempat 

atau minum satu 

botol bergantian, 

kemudian harus 

menjaga stamina” 

Ridwan “ harus pola hidup 

bersih dan sehat, 

menghindari 

makanan di luar 

yang tidak jelas,  

     

4. Informasi jumlah terkena Hepatitis 

A 

Wahyu “Yang saya tahu 

disini di pondok ini 

ada 4 orang dan itu 

semuanya santr”i 

Pengetahuan 

penderita hepatitis A 

semuanya santri 

Ridwan “disini yang saya 

tau  ada 7 orang  

yang terindikasi 

kemudian itu kami 

langsung uji lab di 



 

96 
 

RSUD depok 

hasilnya ada 2 

orang yang positif 

     

5. Upaya pencegahan penularan yang 

sudah di lakukan 

Wahyu “yang pertama 

anak-anak dengan 

gejala yang saya 

sebutkan tadi  

dibawa ke rumah 

sakit atau dokter 

terdekat kemudian 

jika sudah lewat 3 

hari maka kita akan 

cek lab untuk 

memastikan apakah 

positif hepatitis dan 

jika positif maka 

kita karantinakan 

tidak boleh 

digabung dengan 

yang lain, kemudian 

kedua sosialisasi 

dengan memanggil 

dari puskesmas 

untuk minta 

penyuluhan disini, 

kemudian kita 

menjalankan sesuai 

intruksi surat 

edaran dari dinkes 

depok yang berisi 

pencegahan sampai 

penanganan yang 

sakit” 

Untuk mencegah 

penularan, pnederita 

hepatitis A di  

karantina, 

sosialisasikan ke 

santri dan bagian 

dapur agar menjaga 

kebersihan. 
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Ridwan ”sosialisasikan ke 

bagian dapur agar 

memperhatikan 

bahan belanjaan 

kemudian kita 

tekanan santri agar 

setiap hari menjaga 

kebersihan 

lingkungan dan kita 

pantau pakai 

aplikasi dan setiap 

pecan kerja bakti 

diluar lingkungan 

asrama” 

6. Pengetahuan tentang cuci 

tangan 

 

 

Wahyu “sepengetahuan 

saya yang bagus itu 

yang ada sabun 

mengandung 

alcohol kemudian 

digosok gosok 

sampai jari 

jemarinya atas 

bawahnya 

semuanya di putar 

balik kemudian di 

basuh dengan air 

yang mengalir” 

Cara cuci tangan 

yaitu dengan cara 

mengososk tangan 

menggunakan sabun 

kemudian di bilas 

dengan air 

Ridwan ” tangan dikucek 

pakai sabun selama 

30 detik kemudian 

dibilas hahaha betul 

gak ya?” 

     

 B. PERILAKU    
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1 Sarana cuci tangan Wahyu “selama ini kita 

menyediakan sarana 

cuci tangan yaitu di 

tempat wudu 

mushola, dikantin” 

Sarana cuci tangan 

sudah disediakan 

termasuk sabunnya 

Ridwan “di mushola, 

dikamar mandi 

santri atas 

bawah,kemudian 

didapur”  

     

2. Ketersediaan sabun cuci tangan Wahyu “kalau disini semua 

sarana cuci tangan 

tersedia sabun, dan 

jika sabunya habis 

maka di tambah 

sesuai jadwal, jadi 

jika sabunnya sudah 

habis tapi belum 

waktunya untuk 

ditambah maka gak 

ada sabunnya” 

Ketersediaan sabun, 

setiap sarana selalu 

disediakan 

sabun/hand shoap 

yang selalu 

diganti/ditambah 

sesuai jadwal. 

Ridwan ” “disetiap kamar 

mandi dan sarana 

cuci tanagn 

disediakan hand 

shoap,karena akhir-

akhir ini santri 

sudah rutin cuci 

tangan maka 

sabunnya cepat 

habis” 
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2 Perilaku cuci tangan Wahyu “kalau saya 

perhatikan mereka  

cuci tangan sudah 

sesuai pakai sabun”  

Perilaku cuci tangan 

pakai sabun sudah 

di lakukan secara 

rutin. 

Ridwan ’beberapa pekan ini 

semua santri sudah 

melakukan cuci 

tangan walaupun 

masih ada yang 

asal-asalan” 

     

3. Perilaku pengelola makanan dan 

penyajian makanan 

Wahyu “bahan mentahnya 

kita beli di warung 

langganan di sekitar 

sini, yang mentah-

mentah di cuci dulu 

kemudian langsung 

di masak sampai 

mateng” 

Perilaku pengelola 

makanan dan 

penyajian makanan 

yaitu di cuci lalu 

dimasak, kemudian 

di sajikan dalam 

nampan yang 

dibersihkan sendiri 

oleh santri. 
Ridwan ”tidak setiap hari 

saya lihat ibu dapur 

masak…setau saya 

bahan makanannya 

sebelum di masak di 

cuci terlebih dahulu 

di cuci di baskom, 

sebelum KLB santri 

makan 4 orang 1 

nampan, setelah 

makan nampan itu 

di cuci sendiri oleh 

santri, kadang-

kadang santri nyuci 

napannya asal-
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asalan saja hanya 

dikucek kucek saja” 

     

4. Perilaku menggunakan air bersih Wahyu “sumber air minum 

kita ada 2 yaitu air 

yang kita filter dari 

air sumur kita 

karena mesinnya 

bermasalah maka  

hamper 2 bulan ini 

kami beli air isi 

ulang langganan 

yang ada di dekat 

sini”,  

Perilaku 

menggunakan air 

bersih  :sumur gali, 

dan air isi ulang 

Riwan “sumur gali ada 2 

sumu yaitu di depan 

dan 

dibelakang,sumur 

depan jaraknya 

dengan septic tank 

nya sekitar 9 m, tapi 

yang sumur 

belakang jaraknya 

hanya kurang lebih 

5 m. untuk sumur 

depan kita gunakan 

untuk air minum 

dengan cara di filter 

terlebih dahulu 

namun karena 

mesinnya rusak 

maka minum kita 

beli  isi ulang 

langganan” 
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 Penggunaan Jamban Wahyu “menggunakan 

toilte duduk yang 

dibersihakan setiap 

pagi hari oleh santri 

yang piket kemudian 

kami sebagai 

pengasuh lakukan 

pengecekan, jika 

masih kotor maka 

sorenya kami suruh 

bersihkan kembali” 

Perilaku 

penggunaan jamban 

menggunakan toilet 

duduk yang 

dibersihkan setiap 

hari. 

Ridwan “di asrama ada 2 

toilet, ada juga di 

dekat mushola yang 

setiap pagi di 

bersihkan oleh 

santri” 

     

 Perilaku makan minum bersama 

dengan masyarakat sekitar 

Wahyu “kalau disini 

beberapa bulan ini 

belum pernah 

mengundang 

masyarakat untuk 

makan minum, 

petrnah ada saat 

bulan rhamadan 

kamaren dan itu 

hanya satu kali saja, 

kami sering di 

undang masyarakat 

sekitar untuk 

pengajian bulanan 

di masjid dan disitu 

Perilaku makan 

minum bersama 

dengan masyarakat : 

rutin bulanan di 

undanmg 

masyarakat makan 

minum di pengajian 

yang dilaksanakan 

di masjid. 
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disediakan makanan 

yang alatnya pake 

piring dari rotan 

yang dialasi kertas 

nasi 

Ridwansyah “kalau kami tidak 

pernah mengundang 

masyarakat untuk 

makan bersama, 

tapi kami sering 

diundang oleh 

masyarakat” 

     

 Perilaku jajan santri Wahyu “ santri sering juga 

jajan di luar di 

warung dekat 

tetangga biasanya 

jajan kue, tapi 

jarang mereka jajan 

pada pedagang 

keliling” 

Perilaku jajan : 

santri rutin jajan 

diluar baik di 

warung dekat 

pesantrin maupun di 

kantin SMP 20 

depok. 

Ridwan “sepengetahu saya 

santri rutin jajan di 

luar, mereka sering 

jajan di warung 

sekitar,kalau hari 
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jumat karena 

masjidnya melewati 

SMP 20 kadang-

kadang anak-anak 

jajan disana.\” 

 

1) Hasil Wawancara 

a. Pengetahuan 

1. Pengetahuan tentang Hepatitis A 

Semua informan sudah mengetahui tentang hepatitits A dengan menyebutkan beberapa 

gejala penyakit hepatitits A, berikut pernyataan informan: 

“Penyakit dengan gejala demam, pusing, sampai muntah muntah juga, kemudian 

ada tanda matanya juga kuning, kalau sudah parasih sampai ke kulit,kulit juga 

kuning”….W(38 thn) 

 

2. Pengetahuan tentang penyebab hepatitis A 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa salah satu informan dapat menyebutkan 

penyebab hepatitis A yaitu virus atau kuman yang mengkontaminasi makana atau 

minuman. Berikut pernyataan informan: 

“Ada beberapa yang saya ketahui penyebabnya yaitu pertama dari eeee dari virus 

tinja, kemudian biasanya orang BAB tidak pakai sabun, kemudian ada juga dari 

makanan yang terkontaminasi virus eee ya mungkin itu ya, seklas dari 

udara”…….W (38 thn). 

 

3. Upaya pencegahan penyakit hepatitis A 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua informan menyatakan bahwa 

untuk mencegah hepatitis harus menjaga kebersihan. Berikut salah satu pernyataan 

informan : 

“ harus pola hidup bersih dan sehat, menghindari makanan di luar yang tidak 

jelas”…R(26 thn) 

 

4. Informasi jumlah terkena Hepatitis A 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa  penderita hepatitis A di pondok 

pesantrin adalah santri. Berikut pernyataan informan: 

“Yang saya tahu disini di pondok ini ada 4 orang dan itu semuanya santr”…..W(38 

thn) 

5. Upaya pencegahan penularan yang sudah di lakukan 
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Ada beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak pondok pesantren agar 

mencegah penularan penyakit hepatitis A yaitu mengkarantina penderita, sosialisasi ke 

semua warga dan menjaga kebersihan lingkungan pondok. berikut pernyataan 

informan: 

“yang pertama anak-anak dengan gejala yang saya sebutkan tadi  dibawa ke 

rumah sakit atau dokter terdekat kemudian jika sudah lewat 3 hari maka kita akan 

cek lab untuk memastikan apakah positif hepatitis dan jika positif maka kita 

karantinakan tidak boleh digabung dengan yang lain, kemudian kedua sosialisasi 

dengan memanggil dari puskesmas untuk minta penyuluhan disini, kemudian kita 

menjalankan sesuai intruksi surat edaran dari dinkes depok yang berisi 

pencegahan sampai penanganan yang sakit”….W (38 thn). 

 

”sosialisasikan ke bagian dapur agar memperhatikan bahan belanjaan kemudian 

kita tekanan santri agar setiap hari menjaga kebersihan lingkungan dan kita 

pantau pakai aplikasi dan setiap pecan kerja bakti diluar lingkungan asrama”…. R 

(26 thn) 

 

6. Pengetahuan tentang cuci tangan 

Bedasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengetahuan cuci tangan informan 

masih belum mengetahui cara cuci tangan yang benar. Berikut pernyataan 

informan: 

“sepengetahuan saya yang bagus itu yang ada sabun mengandung alcohol 

kemudian digosok gosok sampai jari jemarinya atas bawahnya semuanya di putar 

balik kemudian di basuh dengan air yang mengalir”………W (38 thn) 

 

” tangan dikucek pakai sabun selama 30 detik kemudian dibilas hahaha betul gak 

ya?”….R (26 thn) 

 

b. Perilaku 

1. Perilaku cuci tangan 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semenjak terjadinya KLB semua 

warga pondok rutin cuci tangan pakai sabun. Berikut pernyataan informan : 

’beberapa pekan ini semua santri sudah melakukan cuci tangan walaupun masih 

ada yang asal-asalan”…. R (26 thn) 

 

2. Perilaku pengelola makanan dan penyajian makanan 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengelola makanan sudah baik yaitu di 

cuci sebelum di masak, namun pada penyajiannya sebelum KLB, santri makan 

bersama  dalam 1 wadah walaupun pasca KLB perilaku tersebut sudah dirubah. 

Berikut  pernyataan informan: 
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”tidak setiap hari saya lihat ibu dapur masak…setau saya bahan makanannya 

sebelum di masak di cuci terlebih dahulu di cuci di baskom, sebelum KLB santri 

makan 4 orang 1 nampan, setelah makan nampan itu di cuci sendiri oleh santri, 

kadang-kadang santri nyuci napannya asal-asalan saja hanya dikucek kucek 

saja”…..R (26 thn) 

 

3. Perilaku menggunakan air bersih 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sumber air bersih untuk pondok 

pesantren yaitu sumur gali dan air isi ulang yang dibeli pada tempat yang sama. Untuk 

sumur gali diketahui bahwa salah satu sumur gali tersebut berjarak kurang dari 9 m 

dari septic tank. Berikut pernyataan informan : 

“sumur gali ada 2 sumu yaitu di depan dan dibelakang,sumur depan jaraknya 

dengan septic tank nya sekitar 9 m, tapi yang sumur belakang jaraknya hanya 

kurang lebih 5 m. untuk sumur depan kita gunakan untuk air minum dengan cara di 

filter terlebih dahulu namun karena mesinnya rusak maka minum kita beli  isi ulang 

langganan”……….R (26 thn) 

 

4. Penggunaan Jamban 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pondok pesantren sudah menggunakan 

jamban sehat yang selalu di bersihkan setiap hari. Berikut pernyataan informan : 

“menggunakan toilte duduk yang dibersihakan setiap pagi hari oleh santri yang 

piket kemudian kami sebagai pengasuh lakukan pengecekan, jika masih kotor maka 

sorenya kami suruh bersihkan kembali”…………W (38 thn) 

 

5. Perilaku makan minum bersama dengan masyarakat sekitar. 

Sebagai bagian dari masyarakt maka pihak pondok pesantren sering bersosialisasi 

dengan masyarakat, terbukti pihak pondok sering di undang masyarakat pada saat 

pengajian rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat. Beikut pernyataan informan : 

“kalau disini beberapa bulan ini belum pernah mengundang masyarakat untuk 

makan minum, petrnah ada saat bulan rhamadan kamaren dan itu hanya satu kali 

saja, kami sering di undang masyarakat sekitar untuk pengajian bulanan di masjid 

dan disitu disediakan makanan yang alatnya pake piring dari rotan yang dialasi 

kertas nasi……..W(38 thn) 

 

6. Perilaku jajan santri 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa selain mendapatkan makanan dari 

dalam pondok, santri sering jajan makanan di luar pondok. Berikut pernyataan 

informan: 

“sepengetahu saya santri rutin jajan di luar, mereka sering jajan di warung 

sekitar,kalau hari jumat karena masjidnya melewati SMP 20 kadang-kadang anak-

anak jajan disana”……R (26 thn) 
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Tabel 16. Data Karakteristik Informan Tukang Masak Pondok Pesantren “Petik” Depok 

 

NO 

 

NAMA 

 

UMUR 

 

ALAMAT 
PEKERJAAN 

LAMA 

BEKERJA 

JADWAL 

KERJA 

1 Titi 44  Depok Tukang masak 4 tahun  Tiap hari kerja 

 

 

Tabel 17. Transkrip Wawancara dengan Informan Tukang Masak Pondok Pesantren 

“Petik” Depok 
No. Pertanyaan Jawaban 

 Perilaku   

1. Bisa ibu ceritakan sudah berapa 

lama kerja disini? 

Kalo saya disini sudah empat tahun mba,  

Waktu angkatan pertama dan kedua mereka masak sendiri 

buat makan pagi dan makan. Siangnya mereka beli sendiri. 

Setelah angkatan ketiga baru mereka mulai pake koki dan 

fokus dengan pelajaran.   

 

2. Dengar tentang kasus hepatitis 

gak bu? 

Iya banyak banget mba… tapi alhamdulilah saya gak 

kena…. 

Kemaren di atas di rt 2 juga banyak yang kena mba…  

Lumayan banyak yang kena hepatitis  

3. Apakah ibu periksa? Engga bu, saya pasrah saja sama Allah 

4. Tahu keluhan pertama warga 

yang sakit hepatitis? 

Muntah-muntah.. pusing….. 

5. Beli bahan makanan? Beli bahan makanan di warung ada langganan tukang 

sayur 

 

Untuk bumbu-bumbu belinya 2x/minggu  

6. Jadwal belanja Untuk sayur tiap hari 

 

Untuk bumbu, tiap minggu 

7. Daging? Ayam: 2x/minggu 

Ikan lele beli di mampang, tukang ikan segar yang masih 

segar 
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8. Pengolahan bahan makan Saya sendiri, kecuali Minggu .saya libur.  

Kalau sore di bantu santri 

9. Sumber air bersih Air keran  

10. Sumber air minum Air isi ulang di depan, dibeli oleh santri 

11. Warga yang sakit di rt 2 Sebagian beli air gallon, sebagian masak sendiri 

12. Syarat untuk bekerja? Tidak ada, karena kekeluargaan 

13. Penggunaan alat pelindung diri? Semua sudah dicegah, tapi penyakit datangnya dari Allah 

14. Air mentah untuk mencuci? Air tanah, mesin dari depan  

15. Petugas pencucian alat makan? Santri, mereka punya jadwal untuk mencuci  

16. Tersedia alat penyimpanan sayur-

sayur? 

Kita punya mba, ada kulkas…. 

17. Yang memberishkan alat makan? Saya sendiri yang langsung mencuci 

18. Alat makan santri? Kalau kuah, mereka pakai sendok, kalau kering mereka 

pakai tangan  

19 Alat makan santri? Masing-masing punya sendiri-sendiri... tapi kayaknya 

disimpan sendiri-sendiri 

20. Kamar mandi dan toilet? Digabung, sabunnya sendiri-sendiri 

21. Ada yang pernah diare ga? Kayaknya engga... palingan pusing.... 

22. Ada berapa banyak wastafel? Tiap asrama ada... tapi yang diatas pecah... rusak... 

22. Tempat makan santri dimana bu? Disini... cuci tangan di dapur... 

23. Kemaren yang sakit hepatitis 

berapa anak bu? 

Empat anak mba 

24. Duluan mana dengan SMP 20? Duluan anak SMP 20, terus anak-anak sini, terus warga 

25. Anak-anak suka jajan di SMP 20? Di depan sekolah aja mba, gak boleh masuk ke sekolah 

mba.... 

26. Posisi septic tank dimana? Gak tahu mbaa.... 

27. Saluran pembuangan air dimana? Kayaknya disitu mbaa.... 

28. Pembuangan sampah dimana? Tempat pembuangan sampah di depan, ada bak.  

29. Petugas pembuang sampah Biasanya santri ada tugas piket 

30. Sisa-sisa makanan dibuang 

dimana? 

Di plastik aja.. nanti dibuang  
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31. Pengetahuan tentang sakit 

hepatitis?  

Baru pertama kali kejadian ini... 

32. Kalau sakit kuning? Dulu pernah ada yang sakit kuning... Sandi.. angkatan 5...  

Terus di laporn ke puskesmas  

33. Gejala-gejalanya seperti apa? Lemas, muntah dan kuning 

34. Penanganan hepatitis? Harus bersih semuanya.... kata orang puskesmas..  

35. Ada acara pesantren yang undang 

ke tetangga/sekolah? 

Biasanya kalau buka puasa bersama 

Anak-anak gak bisa keluar bebas mba....  

36. Kemarin yang kena dari mana 

saja? 

Dari Malang, ada juga yang pulang ke saudaranya di 

Bojong 

37. Santri yang kemarin sakit 

bagaimana? 

Mereka semua dijadiin satu kamar...  

 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam bersama bu Titi, didapatkan bahwa bu Titi 

mulai bekerja di pesantren Petir untuk makan siang untuk belanja bahan makanan dan 

memasak makanan santri tiga kali sehari. Bu Titi melakukan pekerjaan sejak pagi hingga sore 

hari dan hanya fokus untuk masak saja.  

Pengetahuan bu Titi tentang kegiatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat 

setempat jelas disampaikan bahwa tidak ada kegiatan bersama yang sedang dilakukan dalam 

beberapa bulan terakhir dah kalaupun ada kegiatan makan bersama yang dilakukan oleh 

pesantren kilat dan mengundang masyarakat setempat adalah saat bulan puasa, untuk berbuka 

puasa bersama.  

Pengetahuan bu Titi tentang perilaku hidup bersih dan sehat tidak didapatnya secara 

formal, bahwa untuk mempersiapkan makanan harus dicuci, kemudian untuk penyimpanan 

bahan makanan digunakan fasilitas lemari es untuk menyimpan semua bahan makanan. 

Tempat untuk meletakan nampan makan santri juga diletakan di lemari beton yang dibuat 

untuk meletakan alat-alat masak.  

Untuk membersihkan bahan makanan, bu Tini menggunakan air dari keran yang 

tersedia. Dan untuk pembuangan, digunakan fasilitas tempat sampah yang setelah itu akan 

dibuang oleh santri yang memiliki jadwal membuang sampah. Dan untuk air minum, bu Titi 

mengetahui betul air minum yang digunakan dari air isi ulang yang di beli di warung depan.  

Kabar hepatitis diketahui dengan baik oleh ibu Titi karena banyaknya kasus yang 

terjadi di sekitar bu Titi, dari SMP 20, sejumlah santri dan juga beberapa warga di RT 02. Ibu 

Titi tidak mendengar langsung dari petugas puskesmas, karena saat petugas puskesmas 
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datang, beliau sedang tidak ada. Pandangan beliau pribadi tentang penyakit datangnya dari 

Tuhan dan bersyukur bahwa beliau sekeluarga tidak terkena penyakit hepatitis itu.  
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4.2. STUDI KUANTITATIF 

 Hasil Investigasi Wabah Hepatitis A dan Studi Kasus Kontrol 

 

SECARA UMUM 

Pada tanggal 18 November, mahasiswa mendapat informasi bahwa terdapat KLB 

Hepatitis A di SMP 20, dimana sejak bulan November awal banyak siswa yang tidak masuk 

sekolah. Sehingga tanggal 19 November memohon izin untuk ikut membantu melakukan 

investigasi KLB. Kemudian tanggal 20 November investigasi dilakukan dimulai dengan 

mencatat murid yang sakit dari absensi dan menskrining yang benar-benar sakit Hepatitis A 

melalui konfirmasi dari orang tua. Berdasarkan informasi guru, salahseorang OB sekaligus 

penjual di kantin mengalami sakit serupa dengan gejal Hepatitis A. 

Pada tanggal 20 November 2019 tersebut, seorang guru dan seorang petugas surveilans 

puskesmas melaporkan ada empat orang yang diduga terkena hepatitis A di Pesantren 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjarak 200 meter dari SMPN 20 Kota Depok. 

Selain itu, berdasarkan informasi dari guru dan kantin di SMP bahwa terdapat warga di 

kompleks marinir juga yang sakit dan mereka tidak memiliki keluarga yang sedang sekolah 

di SMP 20. Petugas surveilans puskesmas menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus 

hepatitis A di wilayah kerja puskesmas Rangkapan Jaya Baru dari data puskesmas.  

Pada tanggal 22 November 2019, hasil penelusuran kasus di SMP 20 didapatkan data 

139 kasus dengan penambahan 66 kasus yang baru di informasikan. Selain itu, juga 

dilakukan penelusuran kasus baru atau yang belum terdeteksi di sekolah yakni menggunakan 

google form yang disebar ke seluruh warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa, caraka (OB 

dan satpam) serta petugas kantin. Selain itu juga melakukan penelusuran OB sekaligus 

menjadi penjual es di sekolah yang diduga sakit terlebih dahulu. 

Penelusuran kasus warga dilakukan pada tanggal 27 November yang diduga menderita 

hepatitis A di RT 1 dan 2 dari RW 1 di Kelurahan Rangkapan Jaya. Selain data warga dari 

puskesmas, tim investigasi juga mendapatkan data dari Rumah sakit sekitar di Kota Depok 

seperti RSUD, RS Hermina, dll. Berdasarkan investigasi tersebut, didapatkan: 

✓ Ditemukan bahwa salah satu warga yang memungkinkan menjadi sumber penular ke 

kasus pertama (Ibu M) ialah Bapak Y (40 tahun), diduga penularan terjadi saat ada acara 
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kumpul bersama 1 RT di Bogor pertengahan oktober lalu. Beliau mengalami sakit 

kuning dan makan bersama warga lainnya. 

✓ Ibu M merupakan salah satu warga kampong grogol yang sakit pertama kali yakni 

tanggal 3 November 2019, beliau yang memiliki Koyak (tempat penampungan aliran 

pembuangan (jamban, air cuci piring, cuci baju) yang berbentuk kolam beralaskan tanah 

tanpa penutup di atasnya. 

✓ Ibu M memiliki anak yang sekolah di SMPN 20 (siswi A) yang juga menderita sakit 

tanggal 15 November. 

✓ Kebanyakan warga yang periksa di Puskesmas hanya di cek laborat SGOT dan SGPT 

kecuali mereka yang berobat di Rumah Sakit dan diambil sampel saat turun bersama 

BBTKLPP. 

 

 Sedangkan penelusuran kasus di pesantren dilakukan tanggal 29 November bersama Tim 

TGC kemenkes.  Berdasarkan investigasi tersebut ditemukan: 

✓ Kasus pertama di pesantren ini adalah AD pada 13 November 2019. 

✓ Kasus kedua pada pesantren ini, adalah AA bertanggal 15 November 2019. 

✓ Ahmad Dulloh rutin berbelanja jajanan cilok, nasi goreng, nasi uduk, di luar pesantren di 

depan SMPN 20 Kota Depok. Jajanan tersebut dibeli dan dimakan bersama rekanannya 

di pesantren. 

✓ Dilaporkan kurang lebih santri yang sakit terdapat 7 orang 

 

Hasil investigasi yang dilakukan menemukan kasus tambahan dan menelusuri faktor 

risiko dan kemungkinan media penularan hepatitis A. Penelusuran di Warga ini dibantu oleh 

Dinas Kesehatan Kota Depok,  Subdit Surveilans Kementerian Kesehatan RI, BBTKLPP 

Jakarta, BLK Jawa Barat, FETP (Field Epidemiology Training Program) Indonesia serta Tim 

investigasi FKM Universitas Indonesia terdiri dari mahasiswa FETP, Epidemiologi 

Komunitas, Epidemiologi Klinik, PKIP (Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku) dan 

Kesehatan Lingkungan untuk memperkuat investigasi yang lebih komprehensif. Investigasi 

oleh tim FKM Universitas Indonesia dilakukan mulai tanggal 26 November – 15 Desember 

2019. Investigasi bertujuan untuk mencari kasus tambahan, menggambarkan kejadian 

menurut orang tempat dan waktu, serta mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan 

KLB Hepatitis A di Kota Depok Tahun 2019.  
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4.2.1 SMPN 20 Depok 

KURVA EPIDEMIK 

Gambar 28. Kurva Epidemik KLB Hepatitis A di SMPN 20 Depok Tahun 2019 

Hasil investigasi menyatakan bahwa sebanyak 249 kasus yang teridentifikasi hepatitis 

A dari SMPN 20 Depok. Dilihat dari kurva diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus terbanyak 

terjadi pada minggu ke 46 tanggal 10 November – 16 November 2019 sebanyak 111 kasus. 

Diketahui bahwa periode KLB di warga ini berlangsung minggu ke-44 sampai minggu ke-49. 

Berdasarkan masa inkubasi Hepatitis A dari Buku Pedoman Penyelidikan dan 

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan Kercunan Pangan (Subdit 

Surveilans, 2017) yakni 15-50 hari. Sehingga diperkirakan penularan KLB di warga ini 

terjadi di minggu ke-41 dan minggu ke-42 sekitar tanggal 06-19 Oktober. Kasus pertama 

sakit tanggal 25 Oktober sedangkan kasus terakhir terjadi pada tanggal 2 Desember 2019. 

 Kurva epidemi adalah commonsource, karena merupakan adalah suatu letusan penyakit 

yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh 

& terjadinya dalam waktu yang relatif singkat (sangat mendadak) serta keterpaparan 

kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat dalam waktu yang sangat 

singkat. Bila banyak penderita yang terkena secara serentak, akan terdapat kesamaan yang 

relatif masa inkubasi. Sumber infeksi mungkin berada dalam masa inkubasi. Masa inkubasi 

untuk hepatitis A berkisar 15-50 hari, dengan rata-rata 28-30 hari dan periode waktu 

penularan yang relatif singkat. 

[6-12 Okt]   [13-19 Okt]  [20-26 Okt]  [27 Okt- 2 Nov]  [3-9 Nov]    [10-16 Nov]  [17-23 Nov]  [24-30 Nov]    [1-7 

Des] 
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Gambar 29. Proporsi Penyebaran Kasus Hepatitis A Berdasarkan Orang di SMPN 20 Depok 

Tahun 2019 

 Proporsi kasus hepatitis A di SMPN 20 Depok mayoritas pada kelas 8 sebanyak 

12,20% (92 siswa), diikuti proporsi kedua pada kelas 7 sebanyak 11,94% (90 siswa), proporsi 

ketiga pada kelas 9 sebanyak 7,42% (56 siswa), sedangkan proporsi pada guru sebanyak 

1,19% (9 guru), dan proporsi TU dan Caraka masing-masing 0,13% (1 TU dan 1 Caraka). 

 

 

Gambar 30. Proporsi Penyebaran Kasus Hepatitis A berdasarkan Jenis Kelamin di SMPN 20 

Depok Tahun 2019 

 Proporsi kasus hepatitis A berdasarkan jenis kelamin di SMPN 20 Depok, sebanyak 

53,01% (132 kasus) adalah laki-laki dan sebanyak 46,99% (117 kasus) adalah perempuan. 
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5.00%

10.00%

15.00%

Kelas 7 Kelas 8 Kelas 9 Guru TU Caraka

11.94% 12.20%
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Proporsi Penyebaran Kasus Hepatitis A di SMPN 20 
Depok Tahun 2019
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Proporsi Penyebaran Kasus Hepatitis A Berdasarkan 
Jenis Kelamin di SMPN 20 Depok Tahun 2019

n populasi = 754 
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Gambar 31.Proporsi Penyebaran Kasus Hepatitis A Berdasarkan Kelompok Usia di SMPN 

20 Depok Tahun 2019 

 Proporsi kasus hepatitis A berdasarkan kelompok umur di SMPN 20 Depok, sebanyak 

31,56% berusia 11-16 tahun (238 kasus) dan sebanyak 1,46% berusia 25-40 tahun (11 kasus). 

 

 

Gambar 32. Proporsi Berobat ke Pelayanan Kesehatan Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok 

Tahun 2019 

Proporsi berobat ke pelayanan kesehatan kasus hepatitis A di SMPN 20 Depok 

mayoritas ke RS Swasta sebanyak 28,51% (71 kasus), proporsi berobat ke dokter/bidan/klinik 

sebanyak 19,28% (48 kasus), proporsi berobat ke Puskesmas sebanyak 18,47% (46 kasus), 

proporsi berobat ke RS Pemerintah/Negeri sebanyak 10,48% (27 kasus), dan proporsi tidak 

berobat sebanyak 22,89% (57 kasus). 
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Gambar 33. Proporsi Pemeriksaan IgG dan IgM Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok 

Tahun 2019 

 Proporsi pemeriksaan IgG dan IgM kasus hepatitis A di SMPN 20 Depok, proporsi 

positif IgG dan IgM sebanyak 65,46% (163 kasus), proporsi negatif IgG dan IgM sebanyak 

14,06% (35 kasus), proporsi tidak diperiksa sebanyak 20,48% (51 kasus). 

 

 

Gambar 34. Proporsi Pemeriksaan SGOT/SGPT Pada Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok 

Tahun 2019 

 Proporsi pemeriksaan SGOT/SGPT pada kasus hepatitis A di SMPN 20 Depok, 

proporsi pemeriksaan SGOT/SGPT di atas normal 51,81% (129 kasus), proporsi pemeriksaan 

SGOT/SGPT normal sebanyak 16,06% (40 kasus), proporsi yang tidak diperiksa 

SGOT/SGPT sebanyak 32,13% (80 kasus). 
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KASUS KONTROL 

Dalam investigasi di SMPN 20 Depok tahun 2019 ini menggunakan desain penelitian 

case control, responden terdiri dari kasus dan kontrol dengan kriteria sebagai berikut:  

1. kasus hepatitis A yaitu penderita dengan gejala khas seperti demam, kulit kuning, sklera 

mata kuning (jaundice) air kencing berwarna teh, hasil pemeriksaan laboratorium positif 

HAV baik IgM maupun IgG  

2. kasus hepatitis A yaitu penderita dengan gejala khas seperti demam, kulit kuning, sklera 

mata kuning (jaundice) air kencing berwarna teh, hasil pemeriksaan SGOT/SGPT normal 

dan di atas normal 

3. penderita tanpa gejala khas, tetapi hasil laboratorium positif HAV baik IgM maupun IgG. 

Dan ketiganya ter-registrasi pada periode kejadian luar biasa.  

Sedangkan kontrol adalah responden sehat atau tidak adanya gejala gejala khas seperti 

demam, kulit kuning, sklera mata kuning (jaundice) air kencing berwarna teh dan tinggal di 

lingkungan sekitar kasus. Data faktor risiko diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada 

responden yaitu siswa-siswi SMPN 20 Depok. 

Tabel 18. Distribusi Kasus KLB Hepatitis A di Berdasarkan Gejala Klinis di SMPN 20 

Depok Tahun 2019 

Gejala klinis 

Siswa SMPN 20 Depok  

n Kasus = 249 

Sakit Tidak Sakit 

Jumlah % Jumlah % 

Mata kuning 128 51,41 121 48,59 

Kulit kuning 57 22,89 192 77,11 

Air kencing seperti teh 190 76,31 59 23,69 

Sakit pada perut kanan bawah 105 42,17 144 57,83 

Demam 131 52,61 118 47,39 

Muntah 110 44,18 139 55,82 

Sakit Kepala 129 51,80 120 48,20 

Nafsu makan berkurang 158 63,45 91 36,55 

Lelah 137 55,02 112 44,98 

Mual 166 66,67 83 33,33 

Berdasarkan tabel di atas, dari 249 kasus gejala klinis hepatitis A, yang paling besar 

proporsinya adalah gejala air kencing seperti teh sebanyak 76,31% (190 kasus), proporsi 

mual sebanyak 66,67% (166 kasus), dan proporsi nafsu makan berkurang sebanyak 63,45% 

(158 kasus). 
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Tabel 19. Distribusi Kasus Kontrol Berdasarkan Penjamah Makanan KLB  Hepatitis A di 

SMPN 20 Depok Tahun 2019 

Penjamah 

Makanan 

Siswa SMPN 20 Depok 

n = 572 

Kasus Kontrol 

Makan % Tidak 

makan 

% Makan % Tidak 

makan 

% 

Pak Indra 164 65,86 85 34,14 210 65,02 113 34,98 

Ibu Martha 166 67,21 81 32,79 244 75,54 79 24,46 

Ibu Mega 162 65,85 84 34,15 62 19,20 261 80,80 

Pak Sugeng 164 65,86 85 34,14 209 64,71 114 35,29 

Bunda 172 69,64 75 30,36 243 75,23 80 24,77 

Pak Aris 168 67,47 81 32,53 202 62,54 121 37,46 

Moza 63 25,30 186 74,70 79 24,46 244 75,54 

Pak Dede 120 48,19 129 51,81 160 49,54 163 50,46 

Pak Ali 149 59,84 100 40,16 188 58,20 135 41,80 

 

Berdasarkan tabel di atas, proporsi penjamah makanan yang paling banyak dibeli siswa 

SMPN 20 Depok pada kelompok kasus adalah kantin Bunda (menjual nasi hokben, nasi 

goreng, macaroni kering, dimsum, spaghetti, burger, sosis lilit, sotang) sebanyak 69,64% 

(172 siswa yang membeli). Sedangkan proporsi penjamah makanan yang paling banyak 

dibeli siswa SMPN 20 Depok pada kelompok kontrol adalah kantin Ibu Martha (menjual 

wafer, chiki, cokelat, air mineral, mie lidi, susu kotak) sebanyak 75,54% (244 siswa yang 

membeli). 

 

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa variabel prilaku yang berisiko terkena 

Hepatitis A. Siswa yang pernah menggunakan peralatan makan atau minum bersama 

bergantian berisiko 2,57 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan peralatan makan dan minum secara bersama. Jumlah kasus yang menggunakan 

peralatan makan atau minum bersama bergantian yaitu 136 orang lebih banyak dibandingkan 

kontrol yaitu 103 siswa. Siswa yang tidak melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) 

setelah BAB di sekolah berisiko 3,19 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa 

yang melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) setelah BAB di sekolah. Jumlah kasus 

yang tidak melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) setelah BAB di sekolah yaitu 181 

orang lebih banyak dibandingkan kontrol yaitu 34 siswa. Siswa yang tidak melakukan CTPS 

(Cuci Tangan Pakai Sabun) setelah BAB di rumah berisiko 4,39 kali terkena Hepatitis A 

dibandingkan dengan siswa yang melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) setelah BAB 
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di rumah. Jumlah kasus yang tidak melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) setelah 

BAB di rumahyaitu 13 orang lebih banyak dibandingkan kontrol yaitu 4 siswa. Siswa yang 

tidak cuci tangan dengan air mengalir sebelum makan berisiko 3,55 kali terkena Hepatitis A 

dibandingkan dengan siswa yang cuci tangan dengan air mengalir sebelum makan. 

Tabel 20. Analisis Faktor Risiko Pada KLB Hepatitis A di SMPN 20 Depok Tahun 2019 

Faktor Risiko 
Kasus Kontrol 

OR 95% CI 
P 

value n % n % 

Pernah menggunakan 

peralatan makan atau 

minum 

bersama/bergantian 

Terpapar 

136 54,62 103 31,89 

2,57 1,79-3,67 0,00 

Tidak 

Terpapar 
113 45,38 220 68,11 

CTPS setelah BAB di 

sekolah 

Terpapar 

 
181 72,69 34 10,53 

3,19 1,99-5,17 0,00 
Tidak 

Terpapar 
68 21,31 289 89,47 

CTPS setelah BAB di 

rumah 

Terpapar 

 
13 5,22 4 1,24 

4,39 1,33-18,68 0,00 
Tidak 

Terpapar 
236 94,78 319 98,76 

Cuci tangan dengan air 

mengalir sebelum makan 

Terpapar 

 
30 12,05 12 3,72 

3,55 1,71-7,77 0,00 
Tidak 

Terpapar 
219 87,95 311 96,28 

Memotong kuku 

1x/minggu 

Terpapar 

 
96 38,55 54 16,72 

3,12 2,08-4,70 0,00 
Tidak 

Terpapar 
153 61,45 269 83,28 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

tempat tidak tertutup 

Terpapar 

 
147 59,04 138 42,72 

1,93 1,36-2,74 0,00 
Tidak 

Terpapar 
102 40,96 185 57,28 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

dihinggapi lalat 

Terpapar 

 
23 9,24 14 4,33 

2,24 1,07-4,82 0,01 
Tidak 

Terpapar 
226 90,76 309 95,67 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

pedagangnya mempunyai 

kuku kotor 

Terpapar 

 32 12,85 15 4,64 

3,02 1,54-6,15 0,00 

Tidak 

Terpapar 
217 87,15 308 95,36 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

tempat mencuci alat 

makannya tidak bersih 

 

Terpapar 

 

 

36 14,46 17 5,26 

3,04 1,61-5,92 0,00 

Tidak 

Terpapar 
213 85,54 306 94,74 

Kebiasaan mengkonsumsi 

sayuran atau makanan 

mentah 

Terpapar 

 
45 18,07 64 19,81 

0,89 0,57-1,39 0,59 
Tidak 

Terpapar 
204 81,93 259 80,19 
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Jumlah kasus yang tidak cuci tangan dengan air mengalir sebelum makan yaitu 30 

siswa lebih banyak dibandingkan kontrol yaitu 12 siswa. Siswa yang tidak memotong kuku 

1x/minggu berisiko 3,12 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa yang memotong 

kuku 1x/minggu.  Jumlah kasus yang tidak memotong kuku 1x/minggu yaitu 96 siswa lebih 

banyak dibandingkan kontrol yaitu 54 siswa.  

Siswa yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang tempatnya tidak tertutup berisiko 

1,93 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa yang mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang tempatnya tertutup. Jumlah kasus yang mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang tempatnya tidak tertutup yaitu 147 siswa lebih banyak dibandingkan 

kontrol yaitu 138 siswa. Siswa yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang dihinggapi lalat 

berisiko 2,24 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa yang mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang tidak dihinggapi lalat. Jumlah kasus yang mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang tidak dihinggapi lalat yaitu 23 siswa lebih banyak dibandingkan 

kontrol yaitu 14 siswa. Siswa yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang pedagangnya 

mempunyai kuku kotor berisiko 3,02 kali terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa 

yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang kuku pedagangnya tidak kotor. Jumlah kasus 

yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang pedagangnya mempunyai kuku kotor yaitu 32 

siswa lebih banyak dibandingkan kontrol yaitu 15 siswa. Siswa yang mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang tempat mencuci alat makannya tidak bersih berisiko 3,04 kali terkena 

Hepatitis A dibandingkan dengan siswa yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang tempat 

mencuci alat makannya bersih. Jumlah kasus yang mengkonsumsi jajanan/makanan yang 

tempat mencuci alat makannya tidak bersih yaitu 36 siswa lebih banyak dibandingkan kontrol 

yaitu 17 siswa. Siswa yang mengkonsumsi sayuran atau makanan mentah berisiko 0,89 kali 

terkena Hepatitis A dibandingkan dengan siswa yang mengkonsumsi sayuran atau makanan 

matang. Jumlah kasus yang mengkonsumsi sayuran atau makanan mentah yaitu 45 siswa 

lebih sedikit dibandingkan kontrol yaitu 64 siswa. 

 Faktor risiko yang menyebabkan siswa SMPN 20 Depok sakit dalam KLB ini 

didapatkan dari hasil analisis multivariat. Berdasarkan hasil analisis multivariat, disimpulkan 

bahwa perilaku pernah menggunakan alat makan/ minum bersama dan tidak CTPS setelah 

BAB di sekolah secara bersama-sama dapat meningkatkan risiko menjadi sakit Hepatitis A di 

SMPN 20 Depok seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 21. Analisis Multivariat Faktor Risiko di SMPN 20 Depok 

No Variabel Faktor Risiko OR 95% CI 
P 

value 

1 Pernah mengunakan peralatan makan atau minum 

bersama/bergantian 
2,13 1,49 -3,04 0,00 

2 CTPS setelah BAB di sekolah 2,59 1,73-3,87 0,00 

  

 

Tabel 22. Analisis Penjamah Makanan Pada KLB Hepatitis A di SMPN 20 Depok Tahun 

2019 

Faktor Risiko 
Kasus Kontrol 

OR 95% CI 
P 

Value Terpapar 
Tidak 

Terpapar 
Terpapar 

Tidak 

Terpapar 

Pak Indra 164 85 210 113 1,03 0,72-1,49 0,83 

Ibu Martha 166 83 244 79 0,66 0,45-0,97 0,03 

Ibu Mega 162 87 62 261 8,11 5,44-12,12 0,00 

Pak Sugeng 164 85 209 114 1,05 0,73-1,51 0,77 

Bunda 172 77 243 80 0,75 0,51-1,11 0,14 

Pak Aris 168 81 202 121 1,24 0,86-1,79 0,22 

Moza 63 186 79 244 1,05 0,70-1,57 0,79 

Pak Dede 120 129 160 163 0,94 0,67-1,34 0,75 

Pak Ali 149 100 188 135 1,09 0,76-1,55 0,61 

 

 Berdasarkan analisis penjamah makanan, didapatkan hasil bahwa siswa yang belanja di 

kantin Pak Indra beresiko 1,03 kali mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak 

belanja di kantin Pak Indra. Siswa yang belanja di kantin Ibu Martha beresiko 0,66 kali 

mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di kantin Ibu Martha. Siswa 

yang belanja di kantin Ibu Mega beresiko 8,11 kali mengalami sakit dibandingkan dengan 

siswa yang tidak belanja di kantin Ibu Mega. Siswa yang belanja di kantin Pak Sugeng 

beresiko 1,05 kali mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di kantin 

Pak Sugeng. Siswa yang belanja di kantin Bunda beresiko 0,75 kali mengalami sakit 

dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di kantin Bunda. Siswa yang belanja di kantin 

Pak Aris beresiko 1,24 kali mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di 

kantin Pak Aris. Siswa yang belanja di kantin Moza beresiko 1,05 kali mengalami sakit 

dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di kantin kantin Moza. Siswa yang belanja di 

kantin Pak Dede beresiko 0,94 kali mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak 
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belanja di kantin Pak Dede. Siswa yang belanja di kantin Pak Ali beresiko 1,09 kali 

mengalami sakit dibandingkan dengan siswa yang tidak belanja di kantin Pak Ali. 

 

4.2.2 Warga 

1) Definisi Kasus 

Definisi kasus hepatitis A dalam laporan ini ialah semua warga kelurahan rangkapan 

jaya dan rangkapan jaya baru di kecamatan pancoran mas yang memiliki salah satu 

gejala khas hepatitis A (mata kuning, kulit kuning, air kencing seperti teh) disertai atau 

tanpa gejala lain atau menunjukkan hasil laboratorium anti-HAV positif. Sedangkan 

definisi kontrol ialah semua warga Kelurahan Rangkapan Jaya dan Rangkapan Jaya Baru 

yang tidak memiliki gejala khas Hepatitis A.  

Berdasarkan definisi kasus di atas, berikut gejala klinis yang dialami oleh kasus: 

Tabel 23. Distribusi gejala pada kasus 

No GEJALA Kasus 

Sakit % Tidak Sakit % 

1 Mata Kuning 47 83,93 9 16,07 

2 Kulit Kuning 25 44,64 31 55,36 

3 Air Kencing seperti teh 44 78,57 12 21,43 

4 Sakit pada perut kanan bawah 27 48,21 29 51,79 

5 Demam 30 53,57 26 46,43 

6 Muntah 29 51,79 27 48,21 

7 Sakit kepala 34 60,71 22 39,29 

8 Nafsu makan berkurang 20 35,71 36 64,29 

9 Lelah 23 41,07 33 58,93 

10 Mual 30 53,57 26 46,43 

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas kasus mengalami gejala mata kuning (83,93%), 

air kencing seperti teh (78,57%), sakit kepala (60,71%), demam dan mual (53,27 %) 

serta muntah (51,79%). Sedangkan berdasarkan pemeriksaan laboratorium yakni sebagi 

berikut: 

 

Di atas 
normal

61%

Normal
5%

Tidak 
Diperik

sa
34%

Pemeriksaan SGOT/SGPT

Positif
57%

Negatif
5%

Tidak 
Diperiks

a
38%

Pemeriksaan Hepatitis A



 

124 
 

Gambar 35. Proporsi Kasus berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium 

Berdasarkan kedua gambar proporsi kasus berdasarkan pemeriksaan 

laboratorium,diketahui bahwa mayoritas kasus diperiksa anti HAV di serum dengan metode 

RDT dan PCR, serta diperiksa SGOT/ SGPT di fasilitas layanan kesehatan. Sebanyak 57% 

kasus memiliki anti HAV (positif) sedangkan untuk pemeriksaan SGOT/SGPT 61 % kasus 

memiliki hasil di atas normal. Tidak semua kasus periksa laborat dikarenakan biaya yang 

harus dikeluarkan tidak sedikit. 

2) Kurva Epidemiologi 

 

Gambar 36. Kurva Epidemiologi KLB Hepatitis Adi Warga Rangkapan Jaya dan 

Rangkapan Jaya Baru 

 

Berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa puncak KLB Hepatitis A di warga berada 

pada minggu ke 47 yakni tanggal 17-23 November 2019. Total terdapat 56 kasus sesuai 

dengan definisi kasus di atas. Diketahui bahwa periode KLB di warga ini berlangsung 

minggu ke-45 sampai minggu ke-49. Berdasarkan masa inkubasi Hepatitis A dari Buku 

Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan 

Kercunan Pangan (Subdit Surveilans, 2017) yakni 15-50 hari. Sehingga diperkirakan 

penularan KLB di warga ini terjadi di minggu ke-42 dan minggu ke-43 sekitar tanggal 

13-26 Oktober. Kasus pertama sakit tanggal 3 November sedangkan kasus terakhir 

terjadi pada tanggal 2 Desember 2019. 
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Kurva epidemi adalah commonsource, karena merupakan adalah suatu letusan 

penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara 

menyeluruh & terjadinya dalam waktu yang relatif singkat (sangat mendadak) serta 

keterpaparan kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat dalam waktu 

yang sangat singkat.  

 

KASUS KONTROL 

3) Distribusi Orang dan Tempat 

Tabel 24. Distribusi orang berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Kasus 

N(%) 

Kontrol 

N(%) 

Laki-laki 34 (60,71) 9 (34,62) 

Perempuan 22 (39,29) 17 (65,38) 

Total 56 (100) 26 (100) 

 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kasus mayoritas laki-laki (60,71%) 

sedangkan mayoritas kontrol berjenis kelamin perempuan (65,38%). Kontrol dicari saat siang 

hari saat waktu kerja sehingga jumlah kontrol lebih banyak yang perempuan.   

Tabel 25. Distribusi orang berdasarkan usia 

Usia Kasus 

N(%) 

Kontrol 

N(%) 

Rata-rata 23,9 tahun 38,15 

Standar Deviasi 11,58 15,47 

Minimum 4 tahun 4 tahun 

Maksimum 49 tahun 62 tahun 

Diketahui bahwa rata-rata usia dari kelompok kasus lebih rendah dari kelompok 

kontrol berturut-turut ialah 23,9 tahun dan 38,15 tahun.  

Tabel 26. Distribusi orang berdasarkan kelurahan tempat tinggal 

Kelurahan Kasus 

N(%) 

Kontrol 

N(%) 

Rangkapan Jaya 51 (91,08) 26 (100) 

Rangkapan Jaya Baru 5 (8,93) 0 (0) 

Total 56 (100) 26 (100) 

Diketahui bahwa mayoritas baik di kelompok kasus maupun kontrol tinggal di 

Kelurahan Rangkapan Jaya, 90,08 % di kelompok kasus dan 100% di kelompok kontrol. 

Kelompok kontrol seluruhnya diambil dari rangkapan jaya dikarenakan keterbatasan 

waktu dan mayoritas kasus dari Kelurahan Rangkapan Jaya.  
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4) Faktor Risiko 

Tabel 27. Faktor Risiko KLB Hepatitis A di warga 

No Variabel Faktor Risiko 

Warga 

N = 82 
p OR CI 

Kasus Kontrol 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 Riwayat Sakit kuning 1 55 1 25 0,57 0,45 
(0,005 – 

37,09) 

2 Bertemu penderita sebelumnya 25 31 26 0 <0,01 0 (0 – 0,12) 

3 Pernah mengunakan peralatan 

makan atau minum 

bersama/bergantian 

44 12 9 17 <0,01 6,92 
(2,21 – 

22,12) 

4 CTPS setelah BAB  
27 29 1 25 <0,01 23,27 

(3,24-

990,1) 

5 CTPS sebelum makan 
26 30 3 23 <0,01 6,64 

(1,67 – 

37,69) 

6 Memotong kuku 1x/minggu 
6 50 11 15 <0,01 0,16 

(0,04 – 

0,59) 

7 Kebiasaan jajan 
51 5 21 5 0,18 2,42 

(0,49 – 

11,64) 

8 Mengkonsumsi jajanan/makanan 

yang tempat tidak tertutup 
50 6 12 14 <0,01 9,72 

(2,72 – 

36,52) 

9 Mengkonsumsi jajanan/makanan 

yang dihinggapi lalat 
24 32 7 19 0,16 2,03 

(0,67 – 

6,64) 

7 Mengkonsumsi jajanan/makanan 

yang pedagangnya mempunyai 

kuku panjang atau kotor 

17 39 3 23 0,06 3,34 
(0,82-

19,45) 

8 Mengkonsumsi jajanan/makanan 

yang tempat mencuci alat 

makannya tidak bersih (tidak 

dengan air mengalir) 

23 33 8 51 0,37 1,56 
(0,53 – 

4,88) 

9 Kebiasaan mengkonsumsi 

sayuran atau makanan mentah 
39 17 16 10 0,47 1,43 

(0,47 – 

4,19) 

 

Tabel 28. Faktor risiko sumber air minum 

No Variabel 

Warga 

N = 82 
p OR CI 

Kasus Kontrol 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1 

Sumber Air minum 

 

Air sumur di 

rebus 
5  (7,32%) 1   (3,85%) 0,80 0,75 0,07 – 7,04 

Air depo isi 

ulang 
45  (80,36%) 12  (46,15%) 0,047 0,09 0,008- 0,97 

Air gallon 

bermerek 
6  (10,71%) 13  (50%) Reff Reff  
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Berdasarkan kedua tabel di atas, diketahui bahwa factor risiko yang secara signifikan 

menyebabkan terjadinya KLB hepatitis A ini ialah perilaku menggunakan peralatan 

makan dan minum bersama (OR:6,92; CI 2,21 – 22,12), Tidak cuci tangan dengan sabun 

(CTPS) setelah Buang Air Besar (BAB) (OR:23,27; CI 3,24 – 990), Tidak CTPS 

sebelum makan (OR: 6,64; CI 1,67 – 37,69), dan konsumsi jajanan yang tidak tertutup 

(OR: 9,72; CI 2,72 – 36,52). 

Tabel 29. Tabel analisis multivariat faktor risiko di Warga 

No Variabel Faktor Risiko OR CI p 

1 Pernah mengunakan peralatan makan atau 

minum bersama/bergantian 
5,54 (1,21 – 25,41) 0,027 

2 CTPS setelah BAB  102,6 (6,2 - 1699) <0,01 

3 CTPS sebelum makan 5,21 (0,67 – 40,46) 0,114 

4 Mengkonsumsi jajanan/makanan yang 

tempat tidak tertutup 
6,75 (1 – 45,59) 0,05 

5 Mengkonsumsi jajanan/makanan yang 

tempat mencuci alat makannya tidak bersih 

(tidak dengan air mengalir) 

4,94 (0,93– 26,18) 0,06 

 Berdasatkan hasil analisis multivariat di atas, disimpulkan bahwa perilaku pernah 

menggunakan alat makan/ minum bersama, tidak CTPS setelah BAB dan sebelum makan, 

konsumsi jajan tidak tertutup, konsumsi jajan pada pedagang yang mencuci alat makan tidak 

dengan air mengalir secara bersama-sama meningkatkan risiko menjadi sakit Hepatitis A di 

warga. 

 

4.2.3 PESANTREN PETIK (TEKNOLOGI INFORMASI) 

KURVA EPIDEMIK 

 
Gambar 37. Kurva Epidemik KLB Hepatitis A di Pesantren Petik Kota Depok 
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 Hasil investigasi menyatakan bahwa sebanyak 13 kasus yang teridentifikasi hepatitis A 

dari Pesantren Petik Kota Depok. Dilihat dari kurva diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kasus terbanyak terjadi pada minggu ke 47 tanggal 17 – 23 November 2019 sebanyak 4 

kasus. Kurva epidemi adalah commonsource, karena merupakan adalah suatu letusan 

penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara 

menyeluruh & terjadinya dalam waktu yang relatif singkat (sangat mendadak) serta 

keterpaparan kelompok serta penularan penyakit berlangsung sangat cepat dalam waktu 

yang sangat singkat. Bila banyak penderita yang terkena secara serentak, akan terdapat 

kesamaan yang relatif masa inkubasi. Sumber infeksi mungkin berada dalam masa 

inkubasi. Masa inkubasi untuk hepatitis A berkisar 15-50 hari, dengan rata-rata 28-30 hari 

dan periode waktu penularan yang relatif singkat. 

 

Tabel 30. Distribusi Kasus KLB Hepatitis A di Berdasarkan Gejala Klinis di Pesantren 

Petik Kota Depok 

Gejala 

Santri Pesantren Petik 

n kasus = 13 

Ya   Tidak % 

Jumlah % Jumlah % 

Mata Kuning 6 46,2 7 53,8 

Kulit Kuning 0 0 13 100 

Air kencing seperti teh 13 100 0 0 

Sakit pada perut bagian bawah 7 53,8 6 46,2 

Demam 9 69,2 4 30,8 

Muntah 7 53,8 6 46,2 

Sakit Kepala 8 61,5 5 38,5 

Nafsu Makan berkurang 8 61,5 5 38,5 

Lelah 8 61,5 5 38,5 

Mual  9 69,2 4 30,8 

 

 Berdasarkan tabel di atas, dari 13 kasus gejala klinis hepatitis A, seluruhnya 

mengalami gejala air kencing seperti teh (13 kasus), sedangkan seluruh murid pesantren 

tidak ada yang kulitnya menguning (0 kasus). 

 

KASUS KONTROL 

 Santri dengan perilaku mengunakan peralatan makan atau minum 

bersama/bergantian berisiko 4.28 kali Hepatitis A di bandingkan dengan santri yang 

menggunakan peralatan makan tidak bergantian. Adapun santri yang tidak CTPS setelah 

BAB berisiko 3.5 kali Hepatitis A dibandingkan dengan yang santri yang mempunyai 

kebiasaan CTPS setelah BAB. Santri yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi 



 

129 
 

jajanan/makanan yang tempat tidak tertutup berisiko 4.95 kali Hepatitis A dibandingkan 

dengan santri yang jajan dengan yang tertutup. Santri yang biasa jajan makanan yang 

dihinggapi lalat berisiko 1.54 kali dibandingkan dengan santri yang jajan makanan yang tidak 

dihinggapi lalat. Santri yang jajan pada pedagang dengan kuku tangan yang kotor berisiko 

2.55 kali Hepatitis A dibandingkan dengan yang jajan pada pedangan dengan kuku yang 

bersih. Santri dengan kebiasaan mengonsumsi makanan/ sayuran mentah berisiko 3.46 kali 

Hepatitis A dibandingkan dengan yang tidak menyukai konsumsis makanan/sayur mentah. 

Santri yang prilaku jajan cuci peralatan makan tidak bersih berisiko 1.96 kali Hepatitis A 

dibandingkan dengan santri yang jajan di tempat cuci peralatan yang bersih. 

Adapun prilaku tidak memotong kuku minimal 1 kali seminggu dan kebiasaan makan 

bersama dalam satu wadah dengan teman/keluarga yg lain bersifat protektif terjadinya risiko 

Hepatitis A pada santri di Pesantren Kota Depok.  

Tabel 31. Analisis Faktor Risiko Pada KLB Hepatitis A di Pesantren Petik Depok Tahun 

2019 

Perilaku 
Kasus Kontrol 

OR 95% CI 
P 

value 
n % n % 

Pernah mengunakan 

peralatan makan atau 

minum 

bersama/bergantian 

Ya 12 8 28 73 

4.28 0.49 – 201.21 0.15 
Tidak 1 92 10 27 

CTPS setelah BAB di 

Pesantren 

Tidak 3 23 35 92 
3.5 0.39 – 29.56 0.14 

Ya 10 77 3 8 

Memotong kuku 

1x/minggu 

Tidak 4 30 13 34 
0.85 0.16 – 3.85 0.82 

Ya 9 70 25 66 

Mengonsumsi 

jajanan/makanan yang 

tempat tidak tertutup 

Ya 11 84 20 53 

4.95 0.87 – 50.47 0.04 
Tidak 2 16 18 47 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

dihinggapi lalat 

Ya 2 15 4 10 

1.54 0.12 – 12.49 0.63 
Tidak 11 85 34 90 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

pedagangnya mempunyai 

kuku panjang 

Ya 3 23 4 11 

2.55 0.31 – 17.65 0.25 
Tidak 10 77 34 89 

Kebiasaan mengkonsumsi 

sayuran atau makanan 

mentah 

Ya 8 61 12 32 

3.46 0.78 – 16.18 0.05 
Tidak 5 39 26 68 

Mengkonsumsi 

jajanan/makanan yang 

tempat mencuci alat 

makannya tidak bersih 

Ya 4 31 7 18 

1.96 0.33 – 9.94 0.35 
Tidak 9 69 31 82 

Kebiasaan makan 

bersama dalam satu 

wadah dengan 

teman/keluarga yg lain 

Ya 6 46 25 66 

0.44 0.10 – 1.94 0.21 
Tidak 7 53 13 34 
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Tabel 32. Analisis Multivariat Faktor Risiko Hepatitis A di Pesantren Kota Depok 2019 

Perilaku OR 95% CI P value 

Kebiasaan mengkonsumsi sayuran atau makanan 

mentah 
4.76 1.02 – 22.16 0.04 

Mengkonsumsi jajanan/makanan yang 

pedagangnya mempunyai kuku panjang 
1.71 0.25 – 11.52 0.57 

Mengonsumsi jajanan/makanan yang tempat tidak 

tertutup 
4.03 0.66 - 24.39 0.12 

CTPS setelah BAB di Pesantren 3.94 0.46 – 33.73 0.21 

Pernah mengunakan peralatan makan atau minum 

bersama/bergantian 
4.72 0.34 – 64.76 0.24 

 

 Berdasarkan analisis multivariat dimana factor risiko prilaku yang paling besar adalah 

kebiasaan konsumsi sayuran/makanan mentah yaitu OR 4.76 dengan 95%CI= 1.02 – 22.16. 

Artinya santri yang memiliki kebiasaan konsumsi sayuran/ makanan mentah berisiko 4.76 

kali Hepatitis A dibandingkan dengan santri yang tidak mengkosumsi sayur/makanan 

mentah.  

 

4.3. KEGIATAN PENYULUHAN HEPATITIS A POSBINDU RT 01/RW01 

RANGKAPAN JAYA 

 

Waktu pelaksanaan : Selasa, 10 Desember 2019 

  10.00 s/d 12.00 WIB 

   

Tempat pelaksanaan : Posbindu RT 01/RW01 Rangkapan Jaya  

Pancoran Mas, Depok 

 

Peserta : Lansia RT 01  

  Kader Posbindu RT01 Puskesmas Rangkapan Jaya 

   

Nara sumber : 1. Wa Ode Sri Andriani 

  2. Yoslien Sopamena 

  3. Emi Marfuqoh  

  4. Silvie Arie Kartika 

 

Resume kegiatan: 

A. Pembukaan 

• Acara penyuluhan dimulai dengan pembukaan oleh Emi Marfuqoh yang 

memperkenalkan diri dan semua tim dan kemudian menjelaskan tentang maksud 

tujuan dari penyuluhan. 
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• Pembagian alat peraga sekaligus souvenir berupa kalender langsung diberikan untuk 

memudahkan penyuluhan.  

 

B. Penyuluhan 

• Penyuluhan dibuka oleh penyuluh, dengan menjelaskan tentang informasi virus 

hepatitis A, bagaimana perjalanan penyakit hepatitis A dan bagaimana melakukan 

pencegahan hepatitis A dan mengaitkan kejadian penyakit hepatitis A yang 

sedang terjadi saat ini dengan keadaan lingkungan.  

• Masyarakat memberikan respon dengan menjawab apa yang mereka ketahui 

tentang penyakit hepatitis, yang merupakan peradagang pada hati.  

• Bagaiman terjadi penularan juga diketahui oleh para hadirin, bahwa penularan 

terjadi melalui keringat, menggunakan alat makan yang sama, berjabat tangan.  

• Informasi tersebut kemudian diluruskan oleh tim penyuluh, dengan 

menceriterakan lebih detail lagi tentang perjalanan penyakit hepatitis A pada 

manusia.  

• Menyambung informasi perjalanan penyakit itu, informasi tentang pentingnya 

menjaga lingkungan untuk mencegah terkena penyakit hepatitis A.  

• Masyarakat secara pro aktif menjawab tentang adanya koyak yang digunakan 

sebagai fasilitas pembuangan limbah domestik di masyarakat. Ada beberapa ibu 

yang mengeluhkan tetangga yang masih memiliki koyak, dan menimbulkan bau.  

• Penyuluh menyampaikan risiko yang terjadi apabila salah satu penghuni rumah 

yang memiliki koyak itu terinfeksi hepatitis A, dan membuang air besar dan 

kotorannya masuk ke koyak. Dan karena saat ini sedang musim hujan, potensi 

meluap air koyak sangat besar yang dapat menyebarluaskan virus tersebut. Dan 

dapat dengan mudah menginfeksi baik anak-anak dan ornag dewasa.  

• Warga memberikan respon kritik kepada rumah yang memiliki koyak tersebut. 

Dan disarankan untuk dapat dibicarakan di tingkat RT atau RW, untuk kebaikan 

bersama.  

 

C. Penutup  

• Penutupan penyuluhan dilakukan dengan komitmen untuk mencegah terinfeksi penyakit 

hepatitis A.  

• Foto bersama peserta dan kader dilakukan setelah semua kegiatan dilakukan.  

 

  



 

132 
 

4.4. PELATIHAN SURVEILANS DAN INVESTIGASI WABAH HEPATITIS A 

Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga surveilans di Kota Depok, 

dilaksanakanlah Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A yang dilaksanakan 

pada tanggal 11 Desember 2019 di Aula Gedung G Lt. 4 FKM Universitas Indonesia. 

Pelatihan ini dihadiri oleh 11 tenaga surveilans Dinas Kesehatan Kota Depok, 34 Petugas 

Surveilans atau Kesehatan Lingkungan Puskesmas Wilayah Kota Depok, 5 staf pengajar 

FKM UI serta 29 Mahasiswa FKM UI. Di Kota Depok terdapat 35 Puskesmas, dimana 

seluruh tenaga surveilans dari masing-masing Puskesmas diwajibkan untuk mengikuti 

pelatihan ini, akan tetapi terdapat 1 Puskesmas yang tidak berhasil mengirimkan tenaga 

surveilans Karena adanya kegiatan lain yang telah terjadwal terlebih dahulu. 

Pelatihan ini berlangsung dari pukul 09:00 hingga 15:00 yang berisikan materi 

Surveilans dan Hepatitis A, Peran Field Epidemiology Training Program (FETP) dalam 

KLB (Kejadian Luar Biasa), serta Investigasi Wabah Hepatitis A di Depok. Materi tersebut 

secara berturut-turut disampaikan oleh Dr. I Nyoman Kandun, M.PH; dr. Hidayat Nuh 

Ghazali Djadjuli, M. Epid; dr. Mochamad Sholah Imari, M.Sc. 

 

4.5. PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

Untuk pemeriksaan laboratorium makanan, minuman, alat-alat makan/minum serta 

swab dari penjaja pada awalnya direncanakan sebanyak 34 sampel, yang semuanya berasal 

dari kantin SMPN 20. Akan tetapi Karena terkendala dengan ijin dari sekolah Karena sudah 

terpublikasinya KLB Hepatitis A di SMPN 20, serta alasan sudah mendekati libur akhir 

tahun, maka sampel yang dapat diperiksa hanya sebanyak 6 macam. Pemeriksaan 

laboratorium ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan positivitas virus Hepatitis A dari 

sampel-sampel tersebut, akan tetapi untuk bakteri Coliform atau E. Coli. Alasan dari 

pemeriksaan laboratorium untuk bakteri-bakteri tersebut adalah Karena penularan infeksi 

Coliform mempunyai rute yang sama dengan penularan Hepatitis A, yaitu melalui transmisi 

oro-fekal. 

Hasil uji makanan di Kantin SMPN 20 Depok dengan sampel makanan tahu gejrot, es 

teh, dan usap alat penyajian makanan, menunjukkan bahwa ketiga makanan tersebut tidak 

memenuhi syarat yang hygiene sanitasi jasaboga. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1096 tahun 2011, jumlah E.coli yang diperbolehkan di dalam 

makanan adalah 0 (nol) koloni per gram sampel. Berdasarkan hasil uji tersebut, terhitung ada 
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60 koloni E.coli per gram pada sampel tahu gejrot dan es teh,serta 32 koloni per cm2 alat 

penyajian makanan. 

Selain uji mikrobiologi pada makanan dan alat penyajian, dilakukan pula uji 

mikrobiologi pada air tanah di sekolah dan air galon isi ulang dari depot di sekitar sekolah. 

Baku mutu yang digunakan untuk standar kualitas air tanah adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan 

Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per 

Aqua, dan Pemandian Umum yaitu maksimal terdapat 50 koloni per 100 ml sampel. 

Sedangkan untuk standar kualitas air galon baku mutu yang digunakan adalah Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yaitu 0 

koloni per 100 ml sampel. Hasil uji menunjukkan bahwa ketiga sampel memenuhi baku mutu 

kualitas air bersih dan baku mutu kualitas air minum dengan jumlah koloni sebanyak 0 (nol) 

per 100 ml sampel. 

Jenis serta hasil dari pemeriksaan laboratorium tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Air tanah 1 : memenuhi syarat (tidak ditemukan Coliform maupun E,Coli) 

2. Air tanah 2 : memenuhi syarat (tidak ditemukan Coliform maupun E. Coli) 

3. Air Galon : memenuhi syarat (tidak ditemukan Coliform maupun E. Coli) 

4. Tahu Gejrot : tidak memenuhi syarat (ditemukan E. Coli 60 /gram sampel) 

5. Es The  : tidak memenuhi syarat (ditemukan E. Coli 60/gram sampel) 

6. Usap Alat : tidak memenuhi syarat (ditemukan E.  Coli 32/cm2) 

Dengan adanya temuan di atas, walaupun tidak semua makanan diperiksa, tetapi dari 

sampel makanan dan minuman serta alat yang diperiksa, semua menunjukkan tidak 

memenuhi syarat Karena ditemukannya E. Coli dalam jumlah di atas ambang memenuhi 

syarat. Sedangkan hasil pemeriksaan air tanah dan air gallon yang dicurigai sebagai sumber 

penularan Hepatitis A, ternyata negative untuk Coliform ataupun E. Coli. 
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Gambar 38. Proporsi Kasus berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium 

 

Kesimpulan: 

Dari hasil studi, didapatkan bahwa resiko terkena Hepatitis A tertinggi pada yang 

mengkonsumsi air minum dari sumber Depo Air tertentu, tidak dilakukannya CTPS (Cuci 

Tangan Pakai Sabun) sebelum makan dan tidak dilakukannya CTPS setelah BAB, serta 
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penggunaan alat makan/minum bersama pada siswa sekolah dan pesantren. Selain itu, dari 

Observasi Lingkungan, didapatkan bahwa masih terdapatnya pembuangan limbah rumah 

tangga (termasuk dari toilet) terbuka bersama dari beberapa rumah, yang bila terjadi hujan 

maka air dari septic tank tersebut dapat meluap dan masuk ke dalam rumah-rumah tersebut. 

Dari pemeriksaan laboratorium terhadap makanan di kantin SMPN 20, yang tujuannya adalah 

memeriksa bakteri Coliform dan E. Coli, didapatkan bahwa pada makanan dan minuman 

yang diperiksa ternyata mengandung E. Coli dalam jumlah yang tidak memenuhi syarat, akan 

tetapi tidak ditemukan Coliform pada pemeriksaan laboratorium air gallon. 

Untuk sumber KLB Hepatitis A di Kota Depok belum dapat diketahui dengan pasti 

akan tetapi penyebabnya diduga akibat paparan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan 

(common source). Hal ini didukung dengan kurva epidemik yang berbentuk point source. 

Rekomendasi: 

Berdasarkan hasil yang ditemukan, tidak dapat diketahui sumber pasti dari infeksi 

Hepatitis A, akan tetapi perilaku PHBS siswa dan warga yang tidak baik, serta adanya 

praktek menggunakan alat makan/minum bersama menyebabkan mudahnya penularan infeksi 

Hepatitis A ini. Secara umum, penyuluhan mengenai PHBS harus sering dilakukan, dan 

pemeriksaan makanan di kantin harus dilakukan secara berkala Karena hampir 80% kasus 

KLB Hepatitis A ini berasal dari sekolah, dimana kebiasaan mayoritas siswa dan guru 

membeli makan siangnya dari kantin sekolah. 

Hal-hal lain yang disarankan untuk pencegahan terjadinya infeksi dan KLB Hepatitis 

A secara khusus adalah sebagai berikut : 

1. Pembatasan kontak serumah dengan penderita Hepatitis A yaitu pemisahan alat makan 

dan CTPS  

2. Kaporitisasi sumber air bersih untuk memastikan sumber air bersih bebas kontaminasi 

HAV 

3. Pembersihan dan kaporitisasi sarana transportasi (tanki air, selang) dan tempat 

penampungan air bersih untuk memastikan sumber air bersih bebas kontaminasi HAV 

4. Perbaikan sanitasi di lingkungan warga, terutama pembuatan septic tank, selokan dan 

tempat pembuangan sampah 

5. Surveilans ketat Hepatitis A agar tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok 

sampai kasus Hepatitis A berhenti.  
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Dokumentasi dari Investigasi Wabah oleh Mahasiswa FETP dan Pelaksanaan Studi 

Kasus-Kontrol Hepatitis A: 

 

 

Google Form Kuesioner Hepatitis A di SMP 20 

 

 

Penelusuran kontrol di warga 
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Entry dan Cleaning Data di Dinas Kesehatan Kota Depok oleh Tim FETP 

 

 

Cleaning Data dan Analisa Data oleh Tim FETP UI 
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Analisa Data dan Pembuatan Laporan oleh Tim FETP UI 

 

 

Koordinasi Pembuatan Laporan 
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Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan 

 

 

Pembukaan Kegiatan Penyuluhan 

 

 

 

Penyuluhan 
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Foto bersama kader 

 

 

Penyuluhan dilakukan Tim PKIP FKM UI di Warga 
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Penyuluhan dilakukan Tim PKIP FKM UI di Warga 

 

 

Media Promosi Kesehatan Hepatitis A yang diberikan ke warga (Kalender Hepatitis A) 
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Dokumentasi Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah 

 

 

Pembukaan Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A  

oleh Prof Asri (Wakil Dekan II) 

 

Registrasi peserta pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A 
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Sesi Tanya jawab bersama Pak Nyoman selaku Narasumber I 

 

dr. Hidayat selaku Narasumber II Menyampaikan Materi Peran FETP dalam KLB 
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dr. Sholah Imari selaku Narasumber III Menyampaikan Materi Peran FETP dalam KLB 

 

Sesi Tanya Jawab Materi III (Pak Sholah) 
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Draft Sertifikat Pelatihan Surveilans dan Investigasi Wabah Hepatitis A 

 


