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ABSTRAK 

Nama       : Asmiati Putri 
NIM       : 70200117004 
Judul : Dampak Pandemi Coronavirus Disease-19 terhadap 

Perubahan Sistem Pelayanan Makanan dan Perilaku 
Pengunjung pada Usaha Kuliner Selama Era New 
Normal di Kab. Jeneponto 

 

New normal memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku yang 
bergerak dibidang usaha kuliner. Selama masa pendemi Covid-19, terdapat 
persyaratan mendesak terhadap para pelaku usaha kuliner untuk memastikan 
kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam mencegah, melindungi, serta 
meningkatkan praktik kebersihan dan sanitasi makanannya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perubahan sistem pelayanan makanan dan perilaku 
pengunjung pada usaha kuliner di era new normal di Kabupaten Jeneponto.  

Metode yang digunakan adalah metode kombinasi (mixed methods) yaitu 
kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah 3 
titik rumah makan yang ada di Kab. Jeneponto, dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Sedangkan secara kuantitatif, sampel dalam penelitian ini 
adalah pengunjung yang datang ke 3 titik rumah makan di Kab. Jeneponto, 
dengan menggunakan teknik accidental sampling. Alat ukur yang digunakan 
adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan kuesioner.  

Hasil penelitian menunjukkan perubahan dalam sistem pelayanan 
makanan yang diterapkan oleh pengusaha kuliner di 3 titik rumah makan yang ada 
di Kab. Jeneponto adalah dengan menerapkan standar kesehatan berupa protokol 
kesehatan dan juga lebih meningkatkan keamanan pangan pada proses pengolahan 
makanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyajian makanan. Selain itu, 
perilaku pengunjung variabel pengetahuan selama masa pandemi Covid-19 dan 
era new normal tergolong baik, sedangkan untuk variabel sikap dan tindakan 
pengunjung tergolong sangat baik. Peneliti merekomendasikan agar kiranya 
pelaku usaha kuliner dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan penularan 
Covid-19 dilingkungan rumah makan, serta lebih ketat dalam menerapkan aturan 
protokol kesehatan bagi pengunjung. 

Kata Kunci: Covid-19, New Normal, Usaha Kuliner,Sistem Pelayanan 
         Makanan, Perilaku Pengunjung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini masyarakat di seluruh dunia tengah berjuang menghadapi 

krisis yang dikenal dengan hadirnya Coronavirus Disease atau Covid-19 

yang menjadi pandemi secara global (Junaedi et al., 2020). Virus ini melanda 

Kota Wuhan (China) dan telah menyebabkan bencana di seluruh dunia (Song 

et al., 2021). WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi di seluruh 

dunia (WHO, 2020d). 

WHO menginformasikan pada bulan November 2021, data penderita 

Covid-19 di dunia adalah sebanyak 248.467.363 yang terkonfirmasi kasus 

Covid-19, termasuk di dalamnya 5.027.183 telah meninggal dunia. Di 

Indonesia sendiri, tercatat sebanyak 4.248.165 kasus terkonfirmasi, tingkat 

kematian pasien juga terus meningkat sebesar 143.545, kasus sembuh 

4.093.208, dan kasus aktif sebanyak 10.825 (Kemenkes RI, 2021). 

Berdasarkan data dari Pusat Krisis Departemen Kesehatan, lima 

daerah dengan jumlah penderita atau  kasus terbanyak ada di Provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. 

Sementara Provinsi Sulawesi Selatan, menempati menempati posisi 

kesepuluh, dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 109.751 kasus, 107.314 

sembuh, dan 2.234 kasus kematian (Kemenkes RI, 2021). 
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Insiden terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan ada di Kota Makassar 

dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 48.994 kasus, 47.965 kasus sembuh, 

dan 1.015 kasus kematian. Kasus terbanyak kedua adalah Kabupaten Gowa 

dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 8661 kasus, 8.524 kasus 

sembuh, dan 121 kasus kematian. Sedangkan untuk Kabupaten Jeneponto 

menempati posisi keenam dengan jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 2.761 

kasus, 1.972 sembuh, dan 49 kasus kematian (Pemprov Sulsel, 2021). 

Tersebarnya wabah Covid-19 ini mendatangkan banyak dampak 

buruk pada sektor kuliner, terutama pada tingkat penjualan dan pekerjaan 

(Sung et al., 2021). Sebagai akibat dari pandemi Covid-19 ini, banyak 

pemilik rumah makan atau pengusaha kuliner yang sementara menutup 

usahanya dan tentu saja mengalami kerugian besar, bahkan ada yang sampai 

mengalami kebangkrutan selama pandemi Covid-19 (Amelia et al., dalam 

Naushad Khan & Shah Faisa 2020). 

Dari awal munculnya Covid-19 sampai sekarang, belum ada hasil 

penelitian yang dapat menjadi bukti jika makanan atau kemasan makanan 

dapat menjadi jalur penularan virus. Virus Covid-19 tidak dapat 

berkembangbiak apabila tidak ada reservoir  yang menjadi tempat tumbuh 

virus ini. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli merupakan bukti bahwa 

virus Covid-19 ditularkan melalui kontak dekat dari seseorang yang 

mengalami batuk atau bersin, yang kemudian dropletnya mendarat di benda 

atau permukaan yang mengelilingi orang yang terinfeksi. Ada kemungkinan 
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seseorang dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan, benda, atau mata 

mereka sendiri (WHO dalam Liu J et al, 2020). 

Aktivitas sehari-hari yang normal semua orang menyentuh banyak hal 

selain wajah mereka. Baik bergejala ataupun tidak bergejala, orang yang 

terinfeksi tanpa disadari dapat mencemari berbagai permukaan lingkungan 

dengan virus yang kemudian dapat ditransfer ke jari orang lain. Sehingga 

potensi transmisi penularan virus melalui makanan dapat terjadi, yakni 

melalui adanya kontaminasi langsung dari tangan yang tidak disanitasi bagi 

mereka yang mengolah dan yang mempersiapkan serta yang melayani 

makanan baik itu di rumah maupun di sebuah tempat makan, seperti di 

restoran, cafe, atau tempat-tempat makan lainnya (Duda-Chodak et al., 2020). 

Era new normal yang berdampingan dengan pandemi Covid-19 saat 

ini, diketahui bahwa sistem pangan telah berubah. Keamanan terhadap 

pangan saat ini menjadi salah satu masalah utama yang perlu diperhatikan 

oleh masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti 

makanan yang dibeli baik dari restoran, cafe, rumah makan, atau usaha 

kuliner lainnya. Maka dari itu dipandang sangat penting adanya suatu 

tindakan mengurangi risiko atau faktor yang menjadi penyebab penyakit pada 

saat proses penyediaan makanan  (Charis M. Galanakis, 2020). 

Masa new normal menjadi tantangan tersendiri pada sektor kuliner, 

termasuk usaha kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan 

adalah salah satu provinsi besar yang ada di Indonesia yang mempunyai 
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berbagai macam tempat destinasi wisata, termasuk wisata kuliner. Sulawesi 

Selatan memiliki aneka macam kuliner yang kaya akan cita rasa sehingga 

terkenal sebagai salah satu kuliner khas yang ada di Indonesia. Ini menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal ataupun dari mancanegara 

agar dapat mengenal Indonesia lebih dalam, termasuk Sulawesi Selatan 

(Liechandra & Honggowidjaja, 2016). 

 Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang ada di 

Sulawesi Selatan yang memiliki banyak wisata kuliner dengan ciri khas 

tersendiri. Kabupaten Jeneponto memiliki makanan khas yang cukup dikenal 

oleh masyarakat luas, seperti hidangan makanan dengan bahan baku daging 

kuda, seperti coto kuda, konro, dan gantala jarang. Kuliner coto kuda ini 

sekaligus menggambarkan kabupaten Jeneponto identik dengan kuda 

(Poltekpar, 2020). 

Kabupaten Jeneponto adalah salah satu kabupaten yang penyebaran 

Covid-19 cukup tinggi di Sulawesi Selatan yang ditandai dengan adanya 

kecamatan yang masuk dalam zona merah dan kuning. Dengan adanya 

peningkatan kasus Covid-19 yang kian hari makin bertambah sekarang ini, 

terdapat persyaratan mendesak terhadap para pelaku usaha kuliner untuk 

memastikan kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam melindungi 

penjamah makanan dari tertular Covid-19, untuk mencegah pajanan atau 

adanya penularan, dan untuk memperkuat atau meningkatkan praktik 

kebersihan dan sanitasi makanan (WHO, 2020b). 



5 
 

 

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan adalah 

penelitian dari Nurbaya, Wahyu Chandra & Ansar (2020) yang melakukan 

penelitian pada beberapa rumah makan dan sebagian besar hanya meneliti 

tentang sistem pelayanan pada tempat makan atau usaha makan yang 

menerapkan protokol kesehatan yaitu kewajiban terhadap penerapan 3M, 

seperti selalu mengenakan masker, mengatur jarak, dan penyediaan terhadap 

fasilitas untuk dapat mencuci tangan. Namun sejauh ini belum meneliti terkait 

dengan perilaku pengunjung dan tingkat penerapan hygiene sanitasi pada 

usaha-usaha kuliner selama adanya pandemi dan adanya pemberlakuan 

kebijakan di masa new normal sekarang ini. Hal ini dikarenakan, walaupun 

Covid-19 bukanlah penyakit bawaan makanan, namun seseorang dapat 

terinfeksi saat menangani makanan tanpa kebersihan dan tindakan 

pencegahan yang tepat. 

Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai urgensi 

terhadap standar kesehatan dan prosedur perlindungan terhadap penyebaran 

virus Covid-19, peneliti akan lebih lanjut meneliti mengenai sistem 

penyelenggaraan makanan, khusus terkait pada perubahan sistem pelayanan 

makanan dan perilaku pengunjung pada usaha kuliner yang ada di Kabupaten 

Jeneponto di masa pandemi Covid-19 dan Era New Normal. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif-

kuantitatif (mixed method) dan pembatasan pada penelitian agar dapat 

memilih data yang relevan dan lebih didasari pada tingkat urgensi atau 

kepentingan dari masalah yang akan dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian 

ini akan difokuskan pada “Gambaran Dampak Covid-19 terhadap Perubahan 

Sistem Pelayanan Makanan pada Usaha Kuliner Selama Era New Normal di 

Kab Jeneponto, yakni yang berfokus pada sistem pelayanan makanan yang 

merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan makanan yang mencakup 

mulai dari bagaimana penyimpanan, proses pengolahan, dan cara penyajian 

atau pendistribusian makanannya.  

Selain itu, juga terkait dengan bagaimana perilaku pengunjung yang 

mencakup baik itu pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan yakni 

memakai masker, rajin mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak, 

maupun peningkatan pada higiene sanitasi dalam menjaga kesehatan dan 

keamanan pangan serta lingkungannya. 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Pandemi Covid-19 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah wabah 

penyakit yang penyebarannya telah merambah ke seluruh dunia, yang 

pertama kali ditemukan di Wuhan, sebuah kota di Provinsi Hubei, China. 
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2. Era New Normal 

Era New Normal atau era kebiasaan baru yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah yaitu tatanan kehidupan baru selama masa pandemi 

Covid-19 dimana semua usaha kuliner beroperasi dengan tetap 

memenuhi protokol kesehatan sesuai rujukan dari Kementerian 

Kesehatan yakni memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu 

menjaga jarak. Selain itu, juga meningkatkan hygiene dan sanitasi, serta 

menjaga kesehatan dan keamanan pangan, serta lingkungannya. 

3. Sistem Pelayanan Makanan 

Sistem pelayanan makanan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagian dari sistem penyelenggaran makanan yang terdiri dari 

beberapa subsistem yang memiliki unsur-unsur yang saling terkait yakni 

diantaranya adalah input, proses, penerapan higiene sanitasi, control, 

feedback dan environment. Sistem pelayanan makanan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah berfokus pada higiene sanitasi mengenai 

proses penyimpanan, pengolahan, dan juga penyajian atau 

pendistribusian makanan pada 3 rumah makan yang ada di Kab. 

Jeneponto. Selain itu juga terkait bentuk pelayanan mengenai protokol 

kesehatan yang dilakukan oleh pengelola usaha kuliner beserta karyawan 

atau staf nya maupun bagi para pengunjung yang datang selama Era New 

Normal.  
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4. Perilaku Pengunjung 

Yang dimaksud perilaku pengunjung dalam penelitian ini adalah 

sikap, perbuatan, atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam hal 

ini adalah pengunjung atau konsumen pada usaha kuliner) yang dapat 

diamati atau digambarkan, terkait dengan kepatuhan terhadap protokol 

kesehatan untuk menghindari penularan virus Covid-19 di masa pandemi 

Covid-19 dan era new normal. Adapun perilaku pengunjung yang akan 

diteliti terkait dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan di masa pandemi 

Covid-19 dan era new normal yang datang berkunjung pada 3 titik rumah 

makan yang berlokasi di Kab. Jeneponto. 

5. Usaha Kuliner  

Usaha kuliner dalam penelitian ini maksudnya adalah jenis-jenis 

rumah makan, cafe, restoran, atau jenis usaha kuliner lainnya yang tetap 

beroperasi selama pandemi Covid-19 dan di Era New Normal, yang 

dalam penelitian ini terdapat 3 titik rumah makan di Kab. Jeneponto yang 

menjadi subjek dan sampel penelitian yakni : 

a. Rumah makan Coto dan Konro Belokallong 

b. Warung Coto Elis, Binamu 

c. Rumah Makan Boyong (Transit Station). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perubahan sistem pelayanan makanan usaha kuliner selama 

pandemi Covid-19 dan Era New Normal di Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana perilaku pengunjung usaha kuliner selama pandemi Covid-19 

dan Era New Normal di Kabupaten Jeneponto? 
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D. Kajian Pustaka  

Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama Penulis/Nama 

Jurnal/Edisi/Volume/Ju

mlah Halaman 

Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian Variabel Jenis Penelitian Populasi/ 

Sampel 

Hasil Penelitian 

1. 2021/Ezizwita, 

Trisukma/Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Dharma 

Andalas/Volume 3, 

Nomor 21/link akses 

:https://jurnal.unidha.ac.id

/index.php/JEBD/article/v

iew/169/129 

 

Dampak 

Pandemi Covid-

19 terhadap 

Bisnis Kuliner 

dan Strategi 

Beradaptasi di 

Era New 

Normal 

Untuk menganalisis 

dampak dari  

pandemi Covid-19 

dan  strategi  yang  

dibutuhkan  dalam 

melakukan adaptasi 

di era new  normal 

terhadap  usaha 

kuliner  yang ada di  

kota Padang 

Variabel dalam 

penelitian ini 

adalah pandemi 

Covid-19, strategi 

bisnis, new normal, 

dan analisis SWOT 

Kualitatif   

deskriptif  

Pebisnis kuliner Adapun strategi yang dapat dicoba 

oleh usaha kuliner adalah dengan 

melakukan diversifikasi produk dan 

jasa, untuk dapat meraih 

kepercayaan dari konsumen  

melalui  produknya yang terjamin 

aman,  sehat  juga  higienis,  patuh 

terhadap  protokol kesehatan,  

kegiatan marketing atau  pemasaran 

secara  online dilakukan secara 

maksimal,  permintaan take  away 

dan delivery order yang dapat 

dipenuhi, membuat atau melakukan  
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diversifikasi  atau  inovasi  terhadap 

produk  berupa  makanan  sehat  

dan frozen  food, serta kualitas 

produk yang harus ditingkatkan. 

2. 2020/Andri Irawan/The 

International Journal of 

Applied Business/Vol. 4 

No. 2, November 2020, 

pp. 79-89/link 

akses:https://e-

journal.unair.ac.id/TIJAB/

article/view/22495/12721 

 

Challenges and 

Opportunities 

for Small and 

Medium 

Enterprises in 

Eastern 

Indonesia in 

Facing the 

COVID-19 

Pandemic and 

the New Normal 

Era 

Untuk 

mengeksplorasi 

tantangan yang ada 

serta peluang UKM 

di kawasan timur 

Indonesia pada saat 

pandemi COVID-

19 dan era normal 

baru. 

Kualitatif dengan 

strategi eksplorasi 

Variabel dalam 

penelitian ini 

yaitu pandemi 

COVID-19, 

usaha kecil dan 

menengah, era 

normal baru, 

kebersihan dan 

sanitasi 

Jumlah sampel 

dalam penelitian 

ini sebanyak 20 

pemilik bisnis 

kuliner, 

diantaranya 10 

dari Jayapura, 

dan masing-

masing 5 dari 

Makassar dan 

Palu 

Dalam menghadapi era new 

normal, saat ini era teknologi 

informasi tidaklah menjadi aspek 

penentu dalam hal meningkatkan 

kepercayaan konsumen dan 

meningkatkan pemasukan, namun 

kebersihan produk dan sanitasi 

lingkungan atau area jadi aspek 

penentu keberadaan UMKM di 

daerah yang berada di wilayah 

timur Indonesia. 

3. 2020/Nurbaya, Wahyu 

Chandra, Ansar/Jurnal 

Kesehatan 

Manarang/Volume 6, 

Perubahan 

Sistem 

Pelayanan 

Makanan pada 

Untuk mengetahui 

sistem pelayanan 

makanan yang 

diterapkan oleh 

Variabel yang 

diteliti dalam 

penelitian ini 

adalah perubahan 

Metode 

kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan 

Pengusaha 

kuliner yang 

menjual 

makanan dan 

Perubahan-perubahan dalam sistem 

pelayanan makanan yang 

diterapkan oleh pebisnis kuliner 

diantaranya menyediakan sarana 
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Nomor Khusus, Oktober 

2020, pp. 61 – 68/link 

akses: 

http://jurnal.poltekkesma

muju.ac.id/index.php/m/ar

ticle/view/335/120 

Usaha Kuliner 

selama Masa 

Pandemi Covid-

19 dan Era 

Kebiasaan Baru 

di Makassar 

pengusaha kuliner 

selama era new 

normal dan masa 

pandemi Covid-19 

dan pada era 

kebiasaan baru di 

Makassar. 

standar pelayanan 

makanan  yang 

diterapkan oleh 

pengusaha kuliner 

selama pandemi 

covid-19 

deskriptif minuman baik 

secara online 

maupun offline 

di Kota 

Makassar yaitu 

sebanyak 33 

informan. 

cuci tangan, mengadakan pembatas 

plastik, memberikan jarak 

meja/kursi, dan terdapat keharusan 

bagi konsumen untuk mengenakan 

masker. Adapun hal yang menjadi 

faktor terpenting adalah terdapat 

peningkatan keamanan pangan pada 

proses pengolahan makanan. 

4. 2020/Decha Suci Amelia, 

Linda Suwarni, Selviana, 

Mawardi/Jurnal Ilmu 

Kesehatan 

Masyarakat/Volume 9 (4): 

216-221/link akses: 

https://journals.stikim.ac.i

d/index.php/jikm/article/v

iew/769/506 

Kesiapan 

Rumah Makan 

di Era New 

Normal (Studi 

Cross Sectional 

Rumah Makan 

di Kota 

Pontianak) 

Untuk mengetahui 

kesiapan rumah 

makan di Kota 

Pontianak selama 

periode new 

normal. 

Yaitu penerapan 

protokol kesehatan 

pada rumah makan 

yang ada di 

Pontianak 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

cross-sectional 

Populasi 

penelitian ini 

adalah seluruh 

rumah makan 

yang ada di 

Kota Pontianak. 

Jumlah sampel 

dalam penelitian 

ini sebanyak 90 

rumah makan 

yang dipilih 

secara 

Rumah makan yang berada di 

Pontianak semuanya belum 

mengadakan protokol kesehatan, 

antara lain yaitu masih terdapat 

rumah makan yang tidak 

mengharuskan pengunjung atau 

konsumen untuk mengenakan 

masker, tidak adanya himbauan 

untuk menjaga jarak fisik, masih 

ada rumah makan yang tidak 

memasang peraturan kesehatan. 

Sebagian besar rumah makan sudah 

http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m/article/view/335/120
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m/article/view/335/120
http://jurnal.poltekkesmamuju.ac.id/index.php/m/article/view/335/120
https://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm/article/view/769/506
https://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm/article/view/769/506
https://journals.stikim.ac.id/index.php/jikm/article/view/769/506
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proporsional 

random 

sampling 

menyediakan tempat mencuci 

tangan, tetapi belum seluruhnya 

mengadakan sabun cuci tangan. 

Sehingga dapat disimpulkan 

terdapat rumah makan di Kota 

Pontianak belum siap menerapkan 

protokol kesehatan pada Era New 

normal dalam menghadapi Covid 

19. 

5. 2020/Rahmi Rosita/Jurnal 

Lentera Bisnis/Volume 9, 

No. 2/link akses: 

https://plj.ac.id/ojs/index.

php/jrlab/article/download

/380/316 

Pengaruh 

Pandemi Covid-

19 terhadap 

UMKM di 

Indonesia 

Untuk mengetahui 

dan menganalisis 

sejauh mana 

pengaruh pandemi 

Covid-19 terhadap 

UMKM yang ada 

di Indonesia 

Pandemi Covid 19 

dan UMKM 

Deskriptif 

Kualitatif 

Subjek dalam 

penelitian ini 

adalah pelaku 

UMKM yang 

terdampak 

Covid-19  

Pandemi Covid-19 telah membuat 

banyak sektor terpuruk, termasuk 

UMKM, sektor manufaktur, 

transportasi, dan pariwisata. 

Industri yang mampu bertahan 

ditengah pandemic covid-19 adalah 

industri yang terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar 

meliputi listrik, air bersih, 

pertanian, peternakan, perkebunan, 

perikanan, otomotif dan perbankan, 

https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/download/380/316
https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/download/380/316
https://plj.ac.id/ojs/index.php/jrlab/article/download/380/316
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serta industri ritel. Juga perlu 

strategi berbagai pihak untuk 

membangkitkan UMKM agar bisa 

survive di tengah pandemi covid-19 

ini dan berusaha kembali stabil. 

6. 2020/Galanakis/ 

Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute 

Journal vol. 9 (523)/link 

akses: 

https://www.mdpi.com/23

04-8158/9/4/523 

 

The Food 

Systems in the 

Era of the 

Coronavirus 

(COVID-19) 

Pandemic Crisis 

Untuk 

mengeksplorasi 

sistem pangan di 

era COVID-19 

krisis pandemi 

Covid-19, vitamin, 

keamanan 

makanan, 

ketahanan pangan, 

sampah makanan, 

keberlanjutan 

Deskriptif - Masalah keamanan pangan global 

timbul dari kenyataan bahwa 

sepertiga populasi dunia terkunci. 

Akhirnya, itu menggarisbawahi 

pentingnya keberlanjutan dalam 

rantai makanan untuk menghindari 

atau mengurangi frekuensi relevan 

krisis pangan dan kesehatan di 

masa depan. 

7. 2020/Olaimat etc./ 

Frontiers in Microbiology 

vol. 11/link akses: 

https://www.frontiersin.or

g/articles/10.3389/fmicb.2

020.01854/full 

Food Safety 

During and 

After the Era of 

COVID-19 

Pandemic 

Untuk mengetahui 

transmisi virus 

melalui makanan 

dan kelangsungan 

hidupnya pada 

bahan kemasan 

Covid-19, SARS-

CoV-2, keamanan 

pangan, kemasan 

pangan, sanitasi, 

penularan, kemasan 

aktif 

Deskriptif Industri 

makanan dan 

konsumen 

implementasi dari sistem 

manajemen keamanan pangan 

seperti Analisis Bahaya dan Titik 

Kendali Kritis (HACCP), dan Good 

Manufacturing Practices (GMP) 

penting untuk mengurangi risiko 

https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/523
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/523
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01854/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01854/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2020.01854/full
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 makanan Infeksi covid19. Pembersihan, 

sanitasi, praktik higienis yang baik, 

dan pengemasan aktif juga 

dibutuhkan dari peternakan ke 

garpu. 

8. 2020/Leila Ismail et al./ 

Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute 

Journal vol. 12 

(3314)/link akses: 

https://pubmed.ncbi.nlm.n

ih.gov/33137947/ 

 

Eating Habits 

and Lifestyle 

during COVID-

19 Lockdown in 

the United Arab 

Emirates: A 

Cross-Sectional 

Study 

Untuk menilai efek 

penguncian pada 

kebiasaan makan 

dan perilaku gaya 

hidup di antara 

penduduk UEA. 

Uni Emirat Arab, 

Covid-19, 

kebiasaan makan, 

perilaku gaya hidup 

Survey Populasi target 

termasuk semua 

orang dewasa 18 

tahun dan dari 

ketujuh emirat, 

yang tinggal di 

UEA 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa individu di UEA mengalami 

perubahan gaya hidup negatif, 

pilihan makanan yang tidak 

seimbang, pengurangan aktivitas 

fisik, dan masalah psikologis 

selama pandemi COVID-19. 

Meskipun karantina merupakan 

tindakan penting untuk melindungi 

kesehatan masyarakat dan 

mengendalikan penularan virus, 

temuan ini harus dipertimbangkan 

untuk masa depan peraturan di 

UEA. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33137947/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33137947/
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9. 2020/Yang et al./ 

International Journal of 

Contemporary Hospitality 

Management Vol. 32 No. 

12/link akses: 

https://www.emerald.com

/insight/content/doi/10.11

08/IJCHM-06-2020-

0504/full/html 

 

COVID-19 and 

restaurant 

demand: early 

effects of the 

pandemic and 

stay-at-home 

orders 

Untuk 

mengevaluasi 

dampak awal dari 

pandemi penyakit 

coronavirus 2019 

(COVID-19) dan 

pesanan tetap di 

rumah yang 

menyertai atas 

permintaan restoran 

di negara bagian 

AS. 

Covid-19, Data 

transaksi kartu, 

Data lalu lintas 

pejalan kaki, 

Permintaan 

restoran, Perintah 

tinggal di rumah, 

Faktor terkait cuaca 

Survey Industri restoran 

regional 

Hasil menunjukkan bahwa 

peningkatan 1% dalam kasus 

COVID-19 baru setiap hari 

menyebabkan penurunan 0,056% 

dalam permintaan restoran harian, 

sementara pesanan tinggal di rumah 

secara kolektif dikaitkan dengan 

penurunan 3,25% tuntutan. Hasil 

ini mencirikan ketahanan industri 

restoran regional terhadap COVID-

19 dan mengidentifikasi area yang 

sangat rentan yang mungkin 

memerlukan kebijakan publik dan 

manajerial strategi untuk intervensi. 

10. 2020/Leone et al./ 

International Journal of 

Environmental Research 

and Public Health vol. 17 

(7397)/link akses: 

https://www.mdpi.com/85

Healthy Food 

Retail during 

the COVID-19 

Pandemic: 

Challenges and 

Future 

Untuk mengetahui 

bagaimana dampak 

pandemi terhadap 

lingkungan 

makanan ritel 

(RFE) dan perilaku 

Lingkungan 

makanan ritel, 

pembelian 

makanan, bantuan 

nutrisi federal, 

Covid-19, 

Deskriptif Konsumen 

restoran 

Model Interaksi RFE dan 

Pelanggan menyediakan kerangka 

kerja yang berguna untuk 

menguraikan adaptasi dan 

kebutuhan penelitian terkait RFE 

AS selama pandemi COVID-19. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2020-0504/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2020-0504/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2020-0504/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCHM-06-2020-0504/full/html
https://www.mdpi.com/852274
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2274 

 

Directions konsumen kebutuhan sehari-

hari toko, restoran, 

asupan makanan 

Menggunakan model ini membantu 

menyoroti kerentanan dalam sistem 

pangan kita dan kebutuhan 

penelitian di masa depan. Namun, 

kami menekankan bahwa banyak 

tantangan yang dibawa COVID-19 

ke permukaan bukanlah hal baru, 

melainkan tantangan hasil dari 

pendalaman ketidakadilan yang ada 

sebelumnya, terutama di komunitas 

kulit berwarna 

11. 2021/Byrd et 

al./International Journal 

of Hospitality 

Management 94 (2021) 

102821/link akses: 

https://www.sciencedirect

.com/science/article/pii/S

027843192030373X 

 

Restaurants and 

COVID-19: 

What are 

consumers’ risk 

perceptions 

about restaurant 

food and its 

packaging 

during the 

Untuk mengetahui 

perbedaan 

kekhawatiran 

konsumen terhadap 

risiko tertular 

COVID-19 dari 

berbagai jenis 

makanan, dari 

restoran 

COVID-19, 

pandemi, makanan 

restoran, kemasan 

makanan, persepsi 

risiko, keamanan 

makanan 

Metode survey Konsumen, 

pemilik restoran 

Pandemi COVID-19 telah 

membawa kesulitan keuangan yang 

luar biasa ke industri restoran. 

Persepsi konsumen (salah) 

terungkap dalam hal ini studi dapat 

memperburuk masalah. Oleh 

karena itu, industri restoran perlu 

bermitra dengan pejabat kesehatan 

masyarakat untuk memberikan 

https://www.mdpi.com/852274
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843192030373X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843192030373X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027843192030373X
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pandemic? dan kemasan 

makanan restoran 

informasi kepada masyarakat 

tentang keamanan pangan, dan 

keamanan pangan restoran khusus, 

selama situasi pandemi. 

12. 2021/Kwangji Kim et 

al./Journal of Hospitality 

and Tourism Management 

46 (2021) 423–431 /link 

akses: 

https://khu.elsevierpure.co

m/en/publications/clean-

safety-message-framing-

as-survival-strategies-for-

small-ind 

 

Clean safety 

message 

framing as 

survival 

strategies for 

small 

independent 

restaurants 

during the 

COVID-19 

pandemic 

Studi ini dirancang 

untuk 

mendokumentasika

n dampak 

pembingkaian 

pesan kebersihan 

keamanan pangan 

sebagai strategi 

bertahan hidup 

untuk restoran kecil 

independen pada 

niat pembelian 

kembali pelanggan 

dan penjualan 

aktual 

Restoran 

independen kecil, 

pesan keselamatan 

strategi promosi 

penjualan, niat 

membeli kembali, 

pandemi covid-19 

Metode survey 

lapangan dan 

eksperimen 

Konsumen 

restoran 

Hasil menunjukkan bahwa niat 

pelanggan untuk membeli kembali 

item menu yang pembingkaian 

pesannya diterapkan secara 

signifikan meningkatkan kinerja 

penjualan item menu restoran 

tertentu diidentifikasi dalam 

penelitian ini. Efek positif seperti 

itu tetap stabil, yang pada 

gilirannya menegaskan bahwa 

pembingkaian pesan keselamatan 

yang bersih dapat menjadi strategi 

promosi penjualan yang sangat 

efisien untuk perusahaan kecil dan 

mandiri restoran, khususnya selama 

pandemi seperti COVID-19. 
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13. 2021/Mohammadi 

Nasrabadi et al./Food 

Science and 

Nutritions/link akses: 

https://onlinelibrary.wiley

.com/doi/10.1002/fsn3.23

26 

 

A quasi-

experimental 

study on the 

effect of health 

and food safety 

training 

intervention on 

restaurant food 

handlers during 

the COVID-19 

pandemic 

untuk mengetahui 

pengaruh intervensi 

pelatihan 

pengetahuan, sikap, 

dan pelaporan diri 

tentang kesehatan 

dan keamanan 

pangan praktek 

(KAP) penjamah 

makanan restoran 

selama COVID-19 

pandemi. 

Pencegahan Covid-

19, penjamah 

makanan, 

kesehatan 

masyarakat, dan 

intervensi pelatihan 

Deskriptif 159 penjamah 

makanan 

restoran di 

Teheran, Iran 

Hasil uji t berpasangan 

menunjukkan secara statistik 

peningkatan yang signifikan di 

semua skor. Meningkatkan KAP 

penjamah makanan dengan 

pelatihan kesehatan dan keamanan 

pangan dapat meningkatkan status 

restoran dan meminimalkan 

merebaknya penyakit pandemi, 

termasuk COVID-19, yang 

merupakan langkah efektif dalam 

kesehatan masyarakat. Dengan 

demikian, merupakan kebutuhan 

mendesak bagi pembuat kebijakan 

untuk merancang online sistem 

pelatihan keamanan pangan 

berkelanjutan untuk penjamah 

makanan. 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fsn3.2326
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fsn3.2326
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fsn3.2326
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14. 2021/Jihye Min et al./ 

Journal of Vacation 

Marketing/link akses : 

https://journals.sagepub.c

om/doi/full/10.1177/1356

7667211014932 

 

The role of 

perceived 

vulnerability in 

restaurant 

customers’ co-

creation 

behavior and 

repatronage 

intention during 

the COVID-19 

pandemic 

Untuk mengkaji 

anteseden niat 

berlangganan 

kembali pada 

restoran dan sejauh 

mana 

persepsi risiko 

(yaitu kerentanan 

yang dirasakan) 

dalam memoderasi 

pembentukan niat 

itu selama 

Pandemi covid19. 

Perilaku kreasi, 

COVID-19, 

kerentanan yang 

dirasakan, perilaku 

konsumen restoran, 

risiko 

persepsi, keadilan 

layanan 

Literatur review Konsumen 

restoran 

Model yang diusulkan dalam studi 

menjelaskan sejumlah besar varians 

dalam niat berlangganan kembali 

pelanggan dan sebagian 
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 Social-

Distancing 

Behavior in the 

United States 

sosial paling umum 

di Amerika Serikat. 

stasiun transit, 

tempat kerja, 

dan tempat 

tinggal. 

berkurangnya mobilitas pada tahap 

awal pandemi COVID-19, 

sedangkan manfaat potensial dari 

kebijakan serupa lainnya mungkin 

sudah telah menuai dari jarak sosial 

sukarela. Penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk memahami 

bagaimana efek dari social-

distancing kebijakan berubah ketika 

jarak sosial sukarela berkurang 

selama tahap pandemi selanjutnya. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perubahan sistem pelayanan makanan dan 

perilaku pengunjung pada usaha kuliner di era new normal di Kabupaten 

Jeneponto. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apa saja perubahan sistem pelayanan makanan 

pada usaha kuliner di Kabupaten Jeneponto selama pandemi Covid-19 

dan era new normal. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan pengunjung terkait dengan 

pandemi covid-19 dan era new normal pada usaha kuliner di Kab. 

Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui sikap pengunjung pada usaha kuliner di Kabupaten 

Jeneponto selama pandemi Covid-19 dan era new normal. 

d. Untuk mengetahui tindakan pengunjung pada usaha kuliner di 

Kabupaten Jeneponto selama pandemi Covid-19 dan era new normal. 

3. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah 

Agar dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam hal ini 

pemerintah, yakni dalam program pencegahan dan penanggulangan 

penurunan kasus Covid-19 di Indonesia, terutama pada jalur penularan 

virus di tempat umum, khususnya di rumah makan. 
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b. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini agar kiranya dapat menjadi referensi dan studi 

pustaka bagi institusi yakni Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan 

Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan dalam bidang Kesehatan Lingkungan, 

khusus terkait dengan perubahan sistem pelayanan makanan usaha 

kuliner pada era new normal di Kabupaten Jeneponto. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

1. Definisi Covid-19 

Covid-19 atau Coronavirus Disease menjadi salah satu penyebab 

utama yang menargetkan sistem pernapasan manusia. Covid-19 

merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Coronavirus 

adalah virus RNA yang memiliki ukuran partikel 120 sampai dengan 160 

nm. Virus ini merupakan virus yang menginfeksi hewan pada utamanya, 

diantaranya adalah seperti unta dan kelelawar. Sesuai dengan hasil dari 

analisis filogenetik yang memperlihatkan bahwa coronavirus merupakan 

subgenus yang sama dengan virus ini yang terjadi di tahun 2002-2004 

yang lalu yang telah menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory 

Illness yaitu Sarbecovirus (Susilo et al., dalam Riedel S et al., 2020). 

Pada mulanya, penyakit  ini diberi nama 2019-nCov atau 2019 

Novel Coronavirus, akan tetapi sejak tanggal 11 Februari 2020, WHO 

mengumumkan nama baru yang diajukan oleh International Committee 

on Taxonomy of Viruses menjadi Coronavirus Disease atau Covid-19 

yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (Susilo et al., dalam Riedel S et al.,2020).
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Pada umumnya, virus diartikan sebagai file agen infeksius yang 

biasanya berukuran 20-300 nm, mengandung RNA atau DNA, dan 

membutuhkan sel inang yang hidup untuk melakukan replikasi (Ceylan et 

al., 2020). Coronavirus lebih banyak menginfeksi hewan yang 

menyebabkan sebagian besar penyakit yang berat pada hewan seperti babi, 

kuda, ayam, sapi, dan kucing. Ada banyak hewan liar bertindak sebagai 

vektor, dan dapat menjadi patogen terjadinya penyakit menular tertentu. 

Coronavirus yang ada pada kelelawar adalah sebagai sumber utama pada 

kejadian MERS dan SARS (Yuliana, 2020). 

Virus ini dikenal dengan virus yang sejenis dengan virus 

pneumonia. Virus ini menginfeksi pada bagian paru-paru, dimana 

penderitanya bisa mengalami gangguan akut pada saluran pernapasan. 

Penderita penyakit ini akan mengalami kerusakan pada saluran 

pernapasan dan lebih parahnya akan menyebabkan kematian (Novia et 

al., 2020). 

2. Awal Mula Penyebaran Covid-19 

Kejadian ini bermula pada sebuah laporan yang diterima oleh 

WHO bahwa terdapat 44 pasien yang menderita pneumonia berat di 

suatu wilayah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dugaan awal 

adalah terkait dengan suatu pasar yang menjajakan ikan dan hewan laut, 

serta hewan lainnya, yang kemudian tepatnya pada 10 Januari 2020 

penyebab penyakit ini mulai terdeteksi dan telah didapatkan kode 
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genetiknya yakni virus corona baru. Pada penelitian selanjutnya, adanya 

hubungan dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS) yang pada tahun 2003 silam telah mewabah di 

Hongkong. Hingga nama Novel Coronavirus (nCov-19) dinamakan oleh 

WHO. Tidak membutuhkan waktu lama, muncullah beberapa laporan 

baik dari China maupun dari luar Provinsi China yang memiliki riwayat 

perjalanan dari Kota Wuhan dan China (Handayani et al., dalam Ceraolo 

C, Giorgi FM, Zhou P et al., 2020). 

Ancaman virus ini semakin meledak ketika adanya berbagai 

kasus yang menunjukkan penularan terhadap manusia ke manusia 

(human to human transmission). Salah satunya adalah yang terjadi pada 

dokter dan petugas medis yang merawat seorang pasien yang tanpa 

memiliki adanya riwayat perjalanan ke pasar yang telah ditutup 

sebelumnya. Human to human transmission atau penularan langsung 

antar manusia ke manusia ini kemudian menjadi alasan peningkatan 

jumlah kasus yang sangat tinggi, yaitu peningkatan 200 kasus yang 

terkonfirmasi dalam waktu 24 jam. WHO menetapkan kasus virus corona 

menjadi status Global Emergency pada akhir Januari 2020, yang 

kemudian pada 11 Februari 2020 WHO resmi menamakan penyakit oleh 

virus corona ini dengan nama COVID-19 (Handayani et al., dalam Lisa 

LG & Vineet DM, 2020). 

Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 

tanggal 2 Maret 2020 yang dilaporkan sebanyak 2 kasus kala itu dan 
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secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 ini. Kedua kasus yang 

menyerang 2 warga Indonesia mengatakan bahwa mereka telah 

melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang tengah 

berkunjung ke Indonesia waktu itu. Kemudian untuk pertama kalinya 

pada tanggal 11 Maret 2020 ditemukan pertama kalinya korban 

meninggal dunia akibat Covid-19. Korban tersebut diketahui bahwa 

beliau tertular sewaktu menghadiri sebuah seminar pada bulan Februari 

yang berlokasi di kota Bogor (Sukur et al., 2020). 

3. Cara Penularan Covid-19 

Penularan virus dari hewan ke manusia adalah melalui manusia 

yang mengonsumsi hewan yang terinfeksi virus, utamanya pada 

kelelawar. Alphacoronavirus dan Betacoronavirus merupakan reservoir 

kunci yang memiliki kemampuan dalam menginfeksi manusia dan  

menjadi perantara penularan virus ini. Kemudian proses penularan 

langsung dari manusia ke manusia dapat terjadi melalui adanya kontak 

erat, yaitu adanya pengeluaran droplet atau tetesan cairan ke udara 

melalui batuk atau bersin dari pasien yang terinfeksi virus (Yanti et al., 

dalam Shereen et al., Wei et al., 2020). Droplets tersebut kemudian 

mendarat dibenda atau permukaan yang mengelilingi orang yang 

terinfeksi. Ada kemungkinan seseorang dapat terinfeksi dengan 

menyentuh permukaan, benda, atau mata mereka sendiri sebelum 

mencuci tangan (WHO dalam Liu J et al 2020). 
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Virus ini juga dapat terdeteksi pada benda-benda seperti pada 

gagang pintu, jendela, lemari, dudukan toilet, dan tombol pada lampu, 

hingga dapat terdeteksi pada kipas ventilasi (Susilo et al., dalam Ong 

SWX et al., 2020). Penelitian lainnya juga mengemukakan bahwa droplet 

(tetesan cairan) dan kontak erat merupakan jalur penularan virus yang 

paling umum. Dan pada berbagai kasus khusus, penularan melalui 

aerosol juga dapat menjadi jalur penyebaran lain (Sigit Prakoeswa dalam 

Wang J et al., 2020). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sigit Prakoeswa dalam 

Wang L et al., (2020) menyatakan bahwa sebuah laporan investigasi 

epidemiologi melaporkan terdapat populasi yang paling rentan terhadap 

virus ini yaitu terhadap lansia yang rata-rata meninggal pada usia 75 

tahun. Selain itu, beberapa pasien yang meninggal dunia ialah yang juga 

mempunyai riwayat operasi sebelum mendapat perawatan Covid-19 di 

rumah sakit. Adapun kondisi yang merupakan komorbiditas atau riwayat 

operasi yaitu antara lain seperti pada orangtua, perempuan hamil, dan 

bayi yang baru saja lahir. Pasien yang memiliki penyakit sistemik lain 

cenderung memiliki manifestasi klinis yang lebih parah dan tentu saja 

memerlukan ruang perawatan yang harus lebih intensif. 

Tingkat penularan atau penyebaran Covid-19 memiliki risiko 

yang besar pada lingkungan masyarakat yang dipengaruhi dengan adanya 

interaksi antar masyarakat yang mengundang adanya kerumunan dan 

pergerakan. Dengan mengingat jalur penularan Covid-19 ini adalah 
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melalui tetesan cairan atau droplets dari seseorang yang terinfeksi virus 

ini, maka penularan virus ini dapat terjadi dimana saja, seperti di rumah, 

perjalanan, tempat bekerja, tempat wisata, tempat ibadah, maupun pada 

tempat-tempat lainnya yang dapat memungkinkan orang untuk 

berinteraksi sosial (Kemenkes RI, 2020). 

4. Manifestasi Klinis Covid-19 

Manifestasi klinis pada pasien Covid-19 memiliki spektrum yang 

beragam, mulai dari infeksi yang menimbulkan gejala ringan, sedang, 

dan berat. Adapun gejala klinis yang utama adalah munculnya demam 

dengan suhu >380oC. Selain demam, batuk dan sulit bernapas juga 

termasuk gejala utama. Selain itu, pasien juga menderita sesak yang 

semakin memberat, kelelahan, nyeri otot, dan gejala pada sistem 

pencernaan seperti diare serta gejala saluran napas lainnya. Adapun 

beberapa pasien juga mengalami sesak dalam jangka waktu satu minggu. 

Gejala ringan pada beberapa pasien biasa didapati, tetapi ada juga yang 

tidak disertai demam (PDPI, 2020). 

Sebagian besar pasien ada yang mempunyai prognosis yang baik, 

dan sebagian kecil ada yang kritis, bahkan sampai meninggal dunia. 

Berikut adalah klasifikasi klinik yang dapat timbul apabila terinfeksi : 

a. Tidak Berkomplikasi 

Keadaan merupakan gejala ringan yang ditandai dengan gejala 

yang tidak spesifik. Gejala seperti sakit kepala, demam, sakit 
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tenggorokan disertai batuk, Adapun untuk gejala utama seperti 

demam, batuk yang disertai sakit tenggorokan, nyeri otot, rasa tidak 

enak badan, dan sumbatan pada hidung merupakan gejala utama 

yang tetap akan muncul.  

b. Pneumonia Ringan 

Demam, sesak, dan batuk merupakan gejala utama yang akan 

tetap muncul, tapi tidak disertai dengan pneumonia berat. Khusus 

untuk anak-anak, gejala pneumonia ringan ditandai dengan gejala 

tampak sesak disertai dengan napas cepat. 

c. Pneumonia Berat 

Demam atau adanya curiga infeksi yang terjadi pada saluran 

napas adalah gejala yang muncul pada pasien dewasa. Tanda yang 

terlihat adalah terjadinya gangguan pernapasan berat atau kadar 

oksigen yang ada dalam darah berada dibawah ambang batas kondisi 

normal (saturasi oksigen pasien <90% udara luar) (PDPI dalam 

WHO 2020). 

d. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome 

Gejala respirasi yang semakin buruk adalah dalam waktu satu 

minggu setelah diketahuinya kondisi klinis pasien. Untuk melihat 

tekanan oksigen maka penting untuk dilakukan analisis gas darah 

dalam menentukan tingkat parah tidaknya ARDS. 
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e. Sepsis 

Yaitu merupakan komplikasi yang berbahaya akibat dari dari 

infeksi yang terbukti disertai dengan kegagalan pada organ yang 

dapat menyebabkan berbagai perubahan yang dapat merusak 

beberapa sistem organ diantaranya seperti adanya gangguan 

kesadaran, mengalami kesulitan bernapas, tekanan darah dan kadar 

oksigen yang rendah, denyut jantung cepat, serta nadi teraba lemah. 

f. Syok Sepsis 

Syok septik merupakan kondisi yang mengancam jiwa ditandai 

dengan tekanan darah rendah yang persisten. Sedangkan syok septik 

pada anak-anak yaitu tekanan darah rendah atau hipotensi yang 

dilihat dari beberapa kondisi seperti adanya perubahan status mental, 

detak jantung lambat atau dekat jantung cepat, hipotermia atau 

hipertermia, adanya peningkatan laktat, pernapasan cepat, kelainan 

pada kulit, dan adanya peningkatan capillary refill time (>2 detik) 

atau pelebaran pembuluh darah dengan bounding pulse (PDPI dalam 

WHO, 2020). 

5. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 

Peran penting masyarakat dalam hal memotong proses 

penyebaran atau penularan Covid-19 memiliki peran yang sangat penting 

agar dapat mencegah terjadinya penularan baru. Covid-19 pada dasarnya 

dapat dicegah dan dikendalikan yaitu dengan cara menghindari faktor-

faktor yang menjadi (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan Keputusan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan 

dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): 

a. Perlindungan Kesehatan Individu 

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat 

menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung 

virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. 

Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan 

dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk 

tersebut dengan beberapa tindakan, seperti: 

1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi 

hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker 

kain 3 lapis. 

2) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai 

sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik 

berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh 

mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang 

mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). 
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3) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau 

bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan 

berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak 

maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis 

lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah 

orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa 

teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan 

jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. 

4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi 

seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat 

yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko 

penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit 

penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan 

paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi 

immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut 

usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam 

beraktifitas di tempat dan fasilitas umum. 

b. Perlindungan Kesehatan terhadap Masyarakat 

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang 

harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna 

mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi 
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penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan 

adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat 

menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan 

masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai 

berikut : 

1) Upaya Pencegahan (Prevent) 

a) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui 

sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media 

informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman 

bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh 

masyarakat, dan melalui media mainstream. 

b) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan 

melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang 

mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan 

handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan 

masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, 

disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan 

secara berkala, serta penegakkan kedisplinan pada perilaku 

masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya 

COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan 

masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain 

sebagainya. 
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2) Upaya penemuan kasus (detect) 

a) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi 

penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui 

berkoordinasi dengandinas kesehatan setempat atau fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

b) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala 

demam,batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 

nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan 

fasilitas umum. 

3) Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) 

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya 

penyebaran yanglebih luas, antara lain berkoordinasi dengan 

dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan 

untuk melakukanpelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test 

atau Real TimePolymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta 

penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi 

yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk 

pada standar yang berlakusesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Kemenkes RI, 2020). 
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6. Tinjauan Islam tentang Covid-19 

Covid-19 telah banyak memakan ribuan korban jiwa dari seluruh 

dunia. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk tidak berkumpul 

dengan orang yang banyak, tidak bersentuhan dengan cara tetap menjaga 

jarak, senantiasa menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan diri 

serta lingkungan agar dapat terhindar dari penularan Covid-19. 

Bila ditelaah lebih dalam, wabah Covid-19 saat ini memiliki 

kemiripan dengan kisah pada yang menyerang kaum muslimin di masa 

lalu. Jika menelaah sejarah Islam, dapat kita lihat pada wabah penyakit di 

masa ketika umat muslim menaklukkan Irak dan Syam. Sesudah 

terjadinya perang sengit yang terjadi di Yarmuk, umat muslim 

selanjutnya tinggal di negeri Syam. Kemudian muncullah wabah 

penyakit yang dinamakan kolera. Penyakit kolera ini menyebabkan 

hampir sekitar 25.000 jiwa yang meninggal dunia. Dari peristiwa ini, jika 

diperhatikan terdapat kemiripan dengan wabah Covid-19 yang terjadi 

saat ini yang juga menelan banyak korban jiwa (Supriatna, 2020). 

Adapun catatan sejarah lainnya adalah tentang penyakit Tha’un. 

Diceritakan bahwa terdapat sebuah daerah yang menderita penyakit 

bernama Tha’un. Kemudian Rasulullah SAW. memerintahkan agar 

penderitanya melakukan isolasi mandiri atau karantina disuatu tempat 

khusus yang jauh dari pemukiman warga. Tha'un adalah penyakit 

mematikan yang dapat menular. Yang menjadi penyebab Tha’un adalah 
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bakteri Pasteurella Pestis yang menyerang tubuh manusia (Supriatna, 

2020). 

Covid-19 selalu menjadi topik utama yang menjadi pembahasan 

hangat di kalangan masyarakat. Selain tentang bahaya dan pengaruh yang 

ditimbulkan, masyarakat juga banyak membahas mengenai cara untuk 

mencegah atau menghindar agar kiranya dapat bebas dari virus tersebut. 

Terkait dengan  ini, di dalam Al. Qur’an terdapat  cara dan petunjuk-

petunjuk yang bisa memberikan jalan bagi seorang mukmin dalam 

menghadapi permasalahan yang tengah rasakan saat ini (Supriatna, 

2020).  

Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung 

tersebut menerangkan bahwa seorang hamba tidak akan dikenakan suatu 

musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah 

tersebut.  

Allah SWT. berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 51, yang 

berbunyi : 
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Terjemahan : 

“Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan 

apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, 

dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang 

beriman” 

Adapun baik itu nikmat kemenangan maupun bencana kekalahan, 

segala sesuatunya terjadi bukan karena kemauan dan kehendak dari 

manusia manapun, ini terjadi sesuai dengan qadza dan qadar dari Allah 

SWT. 

Allah SWT. juga berfirman dalam QS. Al. Hadid ayat 22, yang 

berbunyi :  

                                                                                                      

                                                 

 Terjemahan : 

“Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu 

sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) 

sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu 

mudah bagi Allah.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala bencana maupun 

malapetaka yang terjadi di muka bumi ini, seperti gempa bumi, banjir 

dan bencana alam yang lain, termasuk bencana yang menimpa manusia, 
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seperti kecelakaan, penyakit dan sebagainya, sesungguhnya sudah 

ditetapkan dan tertulis di Lauh Mahfudz, sebelum Allah menciptakan 

makhluk-Nya. Maknanya, tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini 

yang luput dari pengetahuan Allah SWT. dan tidak tertulis di Lauh 

Mahfudz (Tafsir Kemenag, RI). 

B. Era New Normal 

Pada awalnya, untuk membatasi penularan atau penyebaran virus 

Covid-19 secara total, maka seluruh negara yang terdampak memberlakukan 

karantina wilayah atau biasa juga disebut lockdown. Kebijakan ini secara 

umum mengharuskan seluruh masyarakat untuk menerapkan social dan 

physical distancing yaitu dengan menjaga jarak terhadap antar individu dan 

menghindari kerumunan. Kebijakan lockdown ini, ada sebagian negara yang 

menerapkan secara sepenuhnya, namun ada juga beberapa negara yang 

menerapkan sebagian atau lokal, dan ada juga yang menerapkannya 

seminimal mungkin dengan berbagai modifikasi sedemikian rupa 

(Muhyiddin, 2020). 

Di Indonesia sendiri, berbagai upaya dilakukan untuk melawan 

Covid-19, salah satunya dengan cara mengeluarkan kebijakan Pembatasan 

Sosial Skala Besar atau PSBB. PSBB menghilangkan atau meniadakan segala 

kegiatan dan acara yang berpotensi melibatkan orang banyak, termasuk 

larangan berkerumun/berkumpul dan menutup fasilitas-fasilitas umum yang 

banyak dikunjungi serta melakukan pembatasan bagi wisatawan yang ada di 
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bandara dan pelabuhan sebagai jalan atau pintu keluar masuknya wisatawan 

baik domestik maupun dari mancanegara (Novia et al., 2020). 

Implementasi PSBB di Indonesia ini dinilai berdampak luas terhadap 

sosial ekonomi masyarakat, yang kemudian pemerintah Indonesia pun mulai 

melonggarkan kebijakan ini yang berselang selama 3 bulan lamanya melewati 

masa tanggap darurat dan PSBB ini. Pemerintah mulai melonggarkan 

mobilitas masyarakat, yang di sisi lainnya ancaman Covid-19 ini semakin 

mengancam yang ditandai dengan semakin bertambahnya korban jiwa. 

Pelonggaran kebijakan ini pun ditandai dengan hadirnya kebijakan baru yakni 

adaptasi kehidupan baru atau akrab dikenal dengan istilah era new normal. 

Kebijakan ini merupakan tatanan kehidupan yang baru dengan tetap 

berdampingan dengan wabah Covid-19 yang belum selesai. Era new normal 

adalah cara hidup baru bagi masyarakat dalam beraktivitas  dengan 

menerapkan protokol kesehatan yang berpedoman pada adaptasi yang 

membudayakan PHBS (Amelia et al., dalam Habibi, 2020). 

Protokol kesehatan adalah suatu aturan dan ketentuan yang harus 

diterapkan oleh semua pihak agar kesehatan tetap terjaga, terhindar dari 

penularan Covid-19, dan secara aman masyarakat tetap dapat beraktivitas, 

serta tetap bisa menjaga keamanan dan kesehatan orang lain (Amelia et al., 

2020).  
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C. Usaha Kuliner 

1. Definisi Usaha Kuliner 

Kata kuliner berasal dari bahasa yang diadopsi dari Bahasa 

Inggris yakni Culinary, yang diartikan sebagai yang berhubungan dengan 

masakan atau dapur. Kata atau istilah kuliner dikenal dengan berbagai 

macam kegiatan, misalnya seperti seni persiapan, memasak, penyajian, 

dan tentu saja biasanya dalam bentuk makanan (Ezizwita & Sukma, 

2021). 

Terdapat 5 sektor yang menjadi patokan suatu usaha kuliner 

menjadi berkembang dan menentukan tingkat keberhasilannya. Adapun 

kelima sektor tersebut diuraikan sebagai berikut : 

a. Tempat 

Tempat yang strategis dan yang mudah dijangkau adalah hal 

yang penting dalam usaha kuliner, juga selain itu adalah harus 

mempertimbangkan target yang dituju. 

b. Kualitas Makanan 

Seorang pengusaha kuliner atau pebisnis yang bergerak 

dibidang kuliner harus menjaga kualitas makan dan pelayanan, karena 

biasanya masyarakat sebagai seorang pelanggan akan mempercayai 

kualitas yang sudah diakui. Maka dari itu, kualitas makanan yang 

disajikan haruslah mempunyai cita rasa yang enak, dan yang tak kalah 

pentingnya adalah keamanan makanan harus benar-benar terjamin 

untuk kesehatan. 
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c. Promosi 

Menentukan target pasar adalah hal yang harus diperhatikan 

sebelum melakukan promosi. Promosi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain adalah dengan melalui papan iklan, 

pembuatan brosur, atau juga dapat melalui internet. Adapun teknik 

promosi atau teknik marketing yang paling mudah dan paling ampuh 

adalah promosi melalui mulut ke mulut, yakni promosi sukarela yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

d. Standard Operational Procedure (SOP) 

Dalam suatu usaha kuliner, terdapat SOP yang harus 

mencakup 3 faktor, yakni pelayanan, menu, dan penyajian. Ketiga 

faktor ini sebaiknya sesuai dengan standar yang ada atau yang 

berlaku. 

e. Keunikan atau Kekhasan 

Hal yang dituntut agar konsumen atau pelanggan dapat datang 

kembali bagi usaha kuliner adalah haruslah memiliki inovasi dan 

kreativitas. Pelayanan makanan, kemasan makanan, eksterior maupun 

interior adalah hal yang penting terkait dengan simbol atau ciri yang 

menjadi keunikan tersendiri bagi suatu usaha. Selain itu, makanan 

dengan citarasa yang khas, unik, menarik, dan rasa yang menggugah 

selera akan memudahkan konsumen untuk mengingat dan ingin 

datang kembali (Harsana, 2013). 
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2. Kelebihan dan Kekurangan Usaha Kuliner 

Dalam dunia usaha dibidang kuliner, baiknya tidak hanya 

berfokus pada besarnya laba yang didapatkan, akan tetapi perlu juga 

memperhatikan bahwa setiap konsumen atau pelanggan tentunya 

memiliki selera yang berbeda-beda, daya beli, dan menginginkan bentuk 

pelayanan yang bagus dan memuaskan sehingga biaya yang dikeluarkan 

oleh konsumen dapat berbanding lurus (Wahyuni, 2020). Berikut adalah 

kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan dalam 

menjalankan usaha kuliner: 

a. Kelebihan Usaha Kuliner  

1) Untuk membangun usaha dapat dilakukan dengan modal yang 

relatif minim dengan pilihan usaha kuliner yang berskala kecil. 

2) Usaha kuliner yang dijalankan dengan baik dan laris, tentu saja 

akan mendapatkan keuntungan yang sebanding. Profit usaha 

makan biasanya >30%. 

3) Usaha kuliner juga dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan 

atau rumahan. 

b. Kekurangan Usaha Kuliner 

1) Apabila kurang cermat dalam pemilihan kualitas bahan yang 

higienis, maka akan dapat menyebabkan masalah, salah satunya 

seperti keracunan makanan. 
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2) Apabila usaha kuliner yang dijalankan kurang baik maka akan 

mengakibatkan kurang larisnya usaha tersebut sehingga otomatis 

akan menyebabkan kerugian (Wahyuni, 2020). 

3. Jenis-Jenis Usaha Kuliner 

a. Restoran 

Restoran merupakan salah satu industri yang tak terbatas, yang 

semua orang bisa mendapatkan pelayanan, baik yang berjarak jauh 

maupun yang memiliki jarak dekat dari tempat tinggalnya. Memiliki 

aturan dan standar tertentu adalah bagian dari kategori yang harus 

dimiliki oleh sebuah restoran, seperti pada standar pelayanan, 

standar kualitas menu, standar penampilan yang harus dimiliki oleh 

pelayan, dan sebagainya. Sebuah restoran dikelola dengan sistem 

manajemen yang profesional, yakni keberadaan akan bagan atau 

struktur kerja yang jelas seperti manajer, pelayan, dan pengawas. Hal 

inilah yang membuat sebuah restoran biasanya akan memberikan 

kesan yang eksklusif dengan harga yang cenderung mahal dan 

ditandai dengan adanya keharusan membayar PPN. 

b. Rumah Makan 

Usaha kuliner yang satu ini biasanya tidak mempunyai sistem 

manajemen dan aturan-aturan yang mengikat. Operasional sebuah 

rumah makan juga biasanya lebih luas dan cenderung dimiliki 

sekaligus dijalankan oleh sebuah keluarga, yang tetap dikelola secara 
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profesional. Rumah makan pada umumnya tidak berpatok pada suatu 

standar tertentu dan memiliki menu yang bervariasi. 

c. Warung 

Istilah usaha kuliner yang satu ini biasanya dipakai untuk 

rumah makan yang sederhana, yang menjual makanan tradisional 

atau makanan rumahan. Warung umumnya banyak ditemukan di 

daerah perguruan tinggi atau kos-kosan. Warung biasanya menjadi 

tempat favorit karena satu hal yang menonjol dari usaha kuliner ini 

adalah harganya yang murah meriah. 

d. Cafe 

Istilah untuk usaha kuliner yang satu ini berasal dari Bahasa 

Perancis yang diambil dari kata cafe atau kopi. Istilah cafe juga biasa 

disebut cafe shop atau kedai kopi yakni tempat yang menyediakan 

olahan kopi dengan khas espresso dibarengi dengan kudapan-

kudapan ringan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini 

juga sudah banyak yang menyediakan makanan ringan dan juga 

makanan berat. 

e. Food Court 

Istilah food court ini merujuk pada usaha kuliner atau tempat 

makan yang sifatnya kolektif, yakni terdapat banyak 

pedagang/penjual yang berkumpul dalam satu tempat. Makanan 

yang dijajakan biasanya adalah makanan tradisional dan fungsi lebih 
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sebagai tempat untuk makan saja bukan tempat untuk nongkrong 

(Wahyuni, 2020). 

4. Usaha Kuliner di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal 

Di Indonesia, pemberlakuan PSBB menyebabkan tempat kerja 

dan sekolah diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, dan segala 

kegiatan di tempat umum dan fasilitas-fasilitas umum pun juga ikut 

dibatasi (Lumbanraja, 2020). Pemberlakuan kebijakan ini menyebabkan 

seluruh sektor ikut terdampak, salah satunya adalah pada sektor UMKM.  

Rosita (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

berpedoman pada data yang dipaparkan oleh Kementerian Koperasi, 

yang menyatakan bahwa terdapat 1.785 koperasi dan 163.173 UMKM 

yang terdampak pandemi Covid-19. Akibatnya, sektor UMKM 

mengalami dampak yang cukup besar. Adapun sektor UMKM yang 

paling berdampak besar salah satunya adalah pada usaha makanan dan 

minuman atau pada usaha kuliner. Para pelaku UMKM mengalami 

penurunan penjualan, kurangnya modal, dan distribusi yang terhambat. 

Selama PSBB, sedikitnya terdapat 39,9% UMKM yang memutuskan 

pengurangan pada stok barang, dan 16,1% yang memilih untuk 

mengurangi karyawannya. 

Berselang 3 bulan berjalannya kebijakan PSBB, pemerintah 

kemudian mengeluarkan kebijakan baru untuk menerapkan new normal. 

Pemberlakuan new normal ini menuntut masyarakat Indonesia kembali 



47 
 

 

beraktivitas diluar rumah berdampingan dengan risiko dari Covid-19. 

New normal memiliki karakter yang berbeda sebelum adanya pandemi 

Covid-19. Pencegahan penularan virus Covid-19 ini dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan terus 

menggalakkannya pada setiap prosedur-prosedur pelayanan masyarakat 

(Lumbanraja, 2020). 

Berikut adalah protokol kesehatan selama era new normal di 

rumah makan, restoran, dan sejenisnya berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19) : 

a. Bagi Pelaku Usaha 

1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 

diwilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada 

lamanhttps://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, 

dan kebijakan pemerintah daerah setempat. 

2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer 

di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung. 

3) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci 

tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer. 
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4) Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja. 

5) Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara 

pencegahannya. 

6) Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki 

gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, 

dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang 

terkena COVID-19. 

7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika 

ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan 

masuk. 

8) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak 

langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung 

tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan 

mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, 

pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan 

sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. 

9) Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit 

pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan 

siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian. 

10) Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila 

menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas 

pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan 
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masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil 

makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 

1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan 

didisinfeksi sebelum digunakan kembali. 

11) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja 

dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 

masuk serta pembersihan filter AC. 

12) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan 

memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus 

bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer 

setelahnya. 

13) Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam 

kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan 

disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum 

buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang 

sesuai. 

14) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling 

sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan 

peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan 

kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas 

flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, 

lantai ruang makan, dan lain lain. 
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15) Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, 

garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue). 

16) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan 

di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk 

kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung 

apabila diminta. 

17) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti: 

a) Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah 

makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di 

kasir dengan memberikan tanda di lantai.   

b) Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir 

berupa dinding plastik atau kaca. 

c) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling 

berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar 

tamu di atas meja makan. 

18) Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman 

secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain 

sebagainya. 

b. Bagi Pekerja 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, 

Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan 
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diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta 

laporkan pada pimpinan tempat kerja. 

2) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di 

tempat kerja. 

3) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. 

4) Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 

5) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja. 

6) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat 

sholat, alat makan, dan lain-lain. 

7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah. 

8) Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang 

lainnya dengan cairan disinfektan. 

9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum 

kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan 

handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan. 

10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS 

seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 

menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 

7jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. 
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c. Bagi Pengunjung/Konsumen 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung 

kerumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami 

gejalaseperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas 

pelayanan kesehatan apabila berlanjut. 

2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, 

menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area 

wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan 

bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan handsanitizer. 

3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum 

kontak dengan anggota keluarga di rumah. 

4) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan 

cairan disinfektan. 

5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS 

seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 

menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 

jam, serta menghindari faktor risiko penyakit. 
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5. Tinjauan Islam Tentang Usaha Kuliner 

Usaha atau bisnis jual beli dalam Agama Islam adalah hukumnya 

halal, yang tentu saja harus dibarengi dengan sebagaimana usaha seorang 

muslim dalam melakukan usaha agar mendapat berkah baik dunia 

maupun akhirat. Dalam Agama Islam, terdapat aturan bisnis yang 

menjelaskan mengenai banyak hal kepada para pelaku usaha atau bisnis 

dengan harapan bisnis tersebut dapat maju dan berkembang karena telah 

mendapat berkah dari Allah SWT. Aturan bisnis tersebut disebut dengan 

etika bisnis dalam islam, yang menjamin adanya hubungan saling 

menguntungkan baik bagi pelaku usaha/bisnis, bagi konsumen, ataupun 

mitra bisnis.  

Selain itu, terkait dengan kualitas produk dalam bisnis atau usaha, 

haruslah yang mendatangkan kebaikan, dalam hal ini setiap produk yang 

dihasilkan haruslah jelas halal-haramnya, dan baik tidaknya produk 

tersebut dikonsumsi oleh pelanggan.  

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah ayat 

100, yang berbunyi : 

َٰٓأُْوِلً ٱّلَلَا فَٱتَقُىاْا ٱۡلَخبٍِِث ا َكۡثَسةُا أَۡعَجبَكَا َولَۡىا َوٱلَطٍِّبُا ٱۡلَخبٍِثُا ٌَۡستَِىي َّلا قُل بِا ٌَ   لَعَلَُكمۡا ٱۡۡلَۡلبَ 

 (١٠٠) ىنَاتُۡفِلحُا
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Terjemahan :  

“Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun 

banyaknya keburukan itu menarik hati mu, maka bertawakkallah 

kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, 

agar kamu beruntung”(100). 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa harta benda yang didapatkan 

dengan cara yang halal tidaklah sama dengan harta benda yang 

didapatkan dengan jalan yang tidak halal. Barang-barang yang dapat 

mendatangkan mudharat tidaklah sama dengan barang-barang yang 

bermanfaat. Sama halnya dengan orang-orang yang zalim tidaklah sama 

dengan orang yang saleh. Allah SWT. memperingatkan pada hamba-Nya 

agar tidak terpedaya dalam melihat banyaknya tindakan atau perbuatan 

dan barang yang tidak baik. Sungguhlah suatu tindakan buruk merupakan 

sesuatu yang digemari oleh orang-orang yang memiliki iman yang lemah. 

Terutama pada kota-kota besar yang telah banyak orang yang 

membangun usaha dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang dengan mudah 

mengundang atau mendatangkan kemaksiatan seperti terjadinya riba, 

suap, judi, dan sebagainya (Tafsir Kemenag RI, 2021b). 

Dapat disimpulkan bahwa dalam menjadi seorang pengusaha, 

baik dalam bidang kuliner atau yang lainnya haruslah jelas kondisi 

produk yang digunakan atau ditawarkan, seperti halal tidaknya, baik 

buruknya kualitas atau mutu, cara produksinya, maupun asal usul produk 

tersebut. 
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D. Sistem Pelayanan Makanan 

1. Definisi Sistem Pelayanan Makanan 

Sistem pelayanan makanan merupakan komponen atau rangkaian 

kerja yang melibatkan sumber daya seperti tenaga manusia, dana, material, 

peralatan, dan berbagai sumber daya lainnya, dengan tujuan agar 

konsumen mendapatkan kepuasan. Standar higiene dan sanitasi yang harus 

menjadi perhatian terkait dengan sistem pelayanan makanan pada usaha 

kuliner yang meliputi persiapan, pengolahan, sampai dengan 

pendistribusian pangan, juga termasuk seluruh alat-alat yang digunakan 

maupun sarananya, serta juga terkait dengan lingkungan pada tempat 

usaha. 

Berpedoman pada UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

higiene sanitasi diterapkan agar pangan yang dikonsumsi terjamin 

keamanannya. Berbicara mengenai pangan, terdapat pengendalian risiko 

bahaya yang menjadi kewajiban yang harus diterapkan bagi setiap orang 

yang terlibat dalam rantai pangan tersebut. Pengendalian risiko bahaya 

tersebut baik yang berasal dari bahan baku makanan, peralatan dan sarana 

yang digunakan, proses produksi, ataupun secara perseorangan. Hal ini 

bertujuan agar keamanan pangan tetap terjamin (Rahmadhani & Sumarmi, 

2017). 

Dalam pelayanan usaha kuliner, higiene dan sanitasi adalah faktor 

yang sangat penting untuk memperoleh kepuasan dan jaminan kebersihan, 

serta kesehatan demi kelangsungan hidup (Atmoko, 2017). 
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2. Sistem Pelayanan Makanan di Era New Normal 

Era new normal atau kondisi dimana masyarakat harus mengubah 

pola hidupnya disaat terjadinya pandemi Covid-19, menyebabkan semua 

kegiatan atau aktivitas masyarakat harus memiliki batasan seperti social 

distancing. Hal ini tidak lain bertujuan agar menghindari terjadinya 

penularan virus Covid-19. Akan tetapi, baik kehidupan sosial maupun 

ekonomi masyarakat, ini memiliki dampak yang sangat besar. Selain itu, 

adanya pandemi ini membuat kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung 

berubah. Kondisi masyarakat sebelum pandemi biasanya melakukan 

kegiatan tanpa dibatasi oleh protokol kesehatan, dan adapun untuk 

pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder juga sebagian besar dilakukan 

melalui transaksi langsung namun kini situasinya telah berubah. Covid-19 

telah melahirkan konstruksi sosial dan juga bisnis baru (Irawan dalam 

Bong et al., 2020). 

Irawan (2020) menjelaskan bahwa perubahan pada usaha kecil dan 

menengah (UKM) tidak hanya mengedepankan teknologi informasi 

sebagai strategi keunggulan bersaing, tetapi jaminan perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan produk, dan sanitasi 

lingkungan menjadi tuntutan utama praktik UKM. Situasi yang tidak 

menentu ini memaksa manusia untuk beradaptasi dengan kondisi baru, 

yaitu kita harus berperilaku normal di era pandemi (era new normal). 

Irawan (2020) menjelaskan bahwa yang menjadi faktor dan 

tantangan utama dalam usaha kuliner saat pandemi COVID-19 adalah 
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adanya jaminan higienis pada produk yang dijual. Maksudnya adalah 

dalam memilih bahan baku haruslah yang berkualitas, yang bebas dari 

bahan-bahan kimia berbahaya seperti pestisida atau formalin. Selain itu, 

standar produksi haruslah betul-betul diawasi oleh pelaku usaha. Hal ini 

merupakan suatu tujuan agar dapat memberikan jaminan kepada 

konsumen dan mengembalikan kepercayaan bahwa produknya aman untuk 

dikonsumsi. Lebih lanjut sanitasi lingkungan usaha menjadi faktor kunci 

untuk mengembalikan kepercayaan konsumen saat terjadi pandemi 

COVID-19. Selain higiene dan kesehatan produk, higienitas lingkungan 

akan menjadi indikator konsumen untuk memilih kemana mereka akan 

menentukan pilihan yang mereka anggap sangat aman dan terlindungi dari 

penularan COVID-19. Strategi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis 

adalah dengan menata kembali tempat usahanya sesuai dengan protokol 

kesehatan yang diberlakukan. 

3. Tinjauan Islam tentang Sistem Pelayanan Makanan 

Di masa pandemi Covid-19 saat ini, keamanan pangan adalah satu 

dari banyaknya faktor penting yang harus diperhatikan agar tidak 

menimbulkan bahaya bagi tubuh. Agar terjamin keamanan pangan yang 

dikonsumsi, higiene sanitasi makanan adalah hal yang perlu diperhatikan 

untuk menjaga kelangsungan hidup. Dalam dunia usaha kuliner, keamanan 

pangan bukan hanya menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis, akan tetapi 

juga bagi para konsumen agar tetap terjamin kesehatannya. 
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Dalam Islam makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan 

yang ada atau sesuai dengan syariat agama islam. Sebagaimana dalam Al 

Quran Surah Abasa ayat 24 : 

هُا فَۡلٍَىُظسِا وَس   (٢٤)  َطعَاِمِهٰٓۦَا إِلَى ا ٱۡۡلِ

Terjemahan : 

  “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” 

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memerintahkan manusia 

untuk memperhatikan makanannya, yakni dalam hal menyiapkan makanan 

yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain agar 

dapat melakukan pemenuhan akan kebutuhan hidupnya. Manusia 

dianugerahi untuk dapat merasakan lezatnya makanan dan minuman, yang 

juga menjadi penopang bagi pemeliharaan tubuhnya. Tujuannya adalah 

agar manusia tetap dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas 

yang diberikan kepadanya (Tafsir Kemenag RI, 2021a). 

Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan untuk memperhatikan 

keamanan makanan, namun perlu juga diperhatikan kondisi lingkungan 

tempat makan. Di zaman modern saat ini, kemakmuran hidup yang 

ditandai dengan ekonomi yang semakin meningkat tentu saja berpengaruh 

terhadap gaya hidup manusia, seperti kebanyakan saat ini lebih banyak 

memilih memenuhi kebutuhan makan di restoran atau rumah makan yang 

kebersihannya belum terjamin apabila dibandingkan dengan memasak 

sendiri di rumah. Oleh karena itu pentingnya selalu memperhatikan segala 
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aspek dalam memilih kebutuhan pangan seperti kebersihan produk atau 

pangan dan sanitasi lingkungan harus menjadi perhatian yang utama. 

Apalagi di masa pandemi Covid-29 saat ini, maka perlu mengedepankan 

standar kesehatan yang berlaku. 

E. Perilaku Pengunjung 

Perilaku didefinisikan sebagai cara seseorang bertindak yang 

menunjukkan atau menggambarkan tingkah laku maupun sikap seseorang. 

Perilaku juga dapat didefinisikan sebagai respon seseorang atau individu 

terhadap lingkungannya. Menurut (Adliyani, 2015) perilaku merupakan 

serangkaian dari suatu reaksi, perbuatan, tanggapan, dan jawaban yang 

dilakukan oleh seseorang. Definisi pengunjung adalah seseorang yang datang 

atau yang berkunjung ke suatu tempat. Maka dapat disimpulkan perilaku 

pengunjung adalah sikap, tindakan, respon, atau tingkah laku seseorang yang 

dapat dilihat atau diamati terhadap lingkungannya. 

Perilaku seseorang adalah wujud reaksi yang merupakan akibat dari 

aktivitas atau kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek 

tersebut memiliki hubungan satu sama lain, yang apabila salah satu dari aspek 

tersebut mengalami keterhambatan maka aspek yang lainnya juga akan ikut 

terganggu (Adliyani, 2015). 

H.L Blum dalam teorinya menjelaskan bahwa terdapat empat pilar 

yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia yakni pelayanan 

kesehatan, keturunan, lingkungan, dan juga perilaku. Lingkungan dan 
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perilaku adalah faktor yang paling besar pengaruhnya, misalnya seperti gaya 

hidup dan personal hygiene adalah perilaku yang dapat mempengaruhi 

kesehatan seseorang (Adliyani, 2015). 

Perilaku merupakan faktor kedua yang yang mempengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perilaku seseorang dapat 

mempengaruhi sehat atau tidak sehatnya suatu lingkungan, kesehatan 

individu, keluarga, dan juga masyarakat. Perilaku kesehatan merupakan 

respon terhadap suatu objek yang memiliki kaitan dengan sakit dan penyakit, 

sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, dan juga berkaitan 

dengan lingkungan. 

Perilaku seseorang atau individu akan berpengaruh terhadap kualitas 

hidupnya. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan positif maka akan 

berdampak positif juga terhadap kesehatannya, dan begitupun sebaliknya. 

Perilaku yang sehat tentu akan meningkatkan kualitas hidup, semakin baik 

cara hidup atau pola hidup seseorang maka akan semakin baik pula kualitas 

hidupnya. 

Begitupun di masa new normal saat ini, kita dituntut untuk lebih 

meningkatkan perilaku kesehatan agar dapat memutus mata rantai penularan 

virus Covid-19. Perilaku kesehatan yang diterapkan sekarang ini tentu saja 

terkait dengan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan. Sehubungan 

dengan itu, Nabi Muhammad SAW. telah memberikan petunjuk pada 1400 
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tahun yang lalu terkait dengan perilaku dan etika pergaulan sehari-hari, 

Rasulullah SAW bersabda : 

 

Artinya : 

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya 

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang 

bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR 

Ibnu Majah, No 2340 dan 2341). 

Kontekstualitas hadits tersebut di masa new normal adalah kita 

dianjurkan untuk tetap bekerja diluar rumah, namun harus memperhatikan 

bahaya yang menghampiri, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. 

Hal yang dapat diambil contoh adalah ketika sedang bersin atau batuk saat 

sedang bekerja. Jelas hal ini dapat membahayakan orang lain karena jalur 

penularan virus Covid adalah melalui droplet atau tetesan cairan dari 

seseorang yang bersin atau batuk, maka langkah preventif atau pencegahan 

yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan masker dan rutin mencuci 

tangan. 
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F. Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep 
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Bagan 1.2 : Kerangka Konsep 

Pandemi COVID-19 dan 
Era New Normal 

 : Variabel dependent 

: Variabel independent 

Sistem Pelayanan Makanan 

1. Penyimpanan 
2. Pengolahan, dan  
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Perilaku Pengunjung 

1. Pengetahuan 
2. Sikap 
3. Perilaku 

Protokol Kesehatan 

1. Memakai masker 
2. Mencuci Tangan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi 

(mixed methods) dengan menggabungkan 2 metode penelitian yakni kualitatif dan 

kuantitatif. Beberapa yang menjadi alasan peneliti dalam menggunakan metode 

kombinasi yakni sebagai berikut : 

1. Different Research Question 

Terdapat 2 rumusan masalah yang berbeda dalam penelitian ini yakni 

rumusan masalah yang pertama adalah “Bagaimana perubahan sistem 

pelayanan makanan usaha kuliner selama pandemi Covid-19 dan Era 

New Normal di Kabupaten Jeneponto?” dimana dalam pengumpulan data 

dan analisisnya lebih menekankan pada metode kualitatif. Dan rumusan 

masalah yang kedua lebih menekankan pada metode kuantitatif yakni 

“Bagaimana perilaku pengunjung usaha kuliner selama pandemi Covid-

19 dan Era New Normal di Kabupaten Jeneponto?”.  

2. Triangulasi 

Yakni menggunakan lebih dari satu metode untuk kemudian digunakan 

sebagai cek silang (kualitatif dan kuantitatif). Triangulasi dilakukan untuk 

menghasilkan suatu temuan yang sama ataupun berbeda dengan 

menggunakan beberapa metode yang berbed
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3. Offset 

Sebagai sarana penyeimbang, yakni data kuantitatif yang menggunakan 

kuesioner menjadi penyeimbang data kualitatif melalui observasi dan 

wawancara mendalam. 

4. Completeness 

Sebagai sarana saling melengkapi antar metode. Diharapkan sebagaimana 

dari data yang diperoleh dari masing-masing metode, dapat saling 

melengkapi antar satu sama lain sehingga temuan yang dihasilkan dapat 

lebih komprehensif. 

5. Confirm and discover 

2 metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dan kuantitatif 

bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang lebih valid dari 

informasi yang diperoleh oleh peneliti dengan melakukan konfirmasi lebih 

lanjut. 

Adapun jenis penelitian kombinasi yang digunakan peneliti adalah 

concurrent triangulation (campuran seimbang) yakni menggunakan metode 

kualitatif dan kuantitatif secara seimbang dan bersama-sama. Concurrent 

triangulation ini menggunakan 2 metode dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda, dan independen untuk menjawab rumusan 

masalah. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah rancangan penelitian mixed method 

dengan desain concurrents triangulation yang digambarkan dalam bagan dibawah 

ini : 
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Bagan 2.1 : Tahapan penelitian (Sumber : Analisis Peneliti, 2021). 
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A. Metode Kualitatif 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan perubahan sistem pelayanan 

makanan pada usaha kuliner (restoran, cafe, rumah makan, warung, food 

court) yang ada di Kab. Jeneponto selama masa pandemi Covid-19 dan era 

new normal.  

2. Subjek Penelitian 

Usaha kuliner yang ada di Kab. Jeneponto merupakan subjek 

dalam penelitian ini, yang berdasarkan pada metode purposive sampling 

dengan melalui kriteria tertentu atau ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 

penelitian. Adapun kriteria inklusi pemilihan informan yang menjadi 

pengusaha kuliner yang telah ditetapkan peneliti yaitu antara lain :  

a. Usaha kuliner yang berlokasi di Kab. Jeneponto 

b. Ramai pengunjung 

c. Lama usaha minimal 2 tahun 

Adapun yang menjadi subjek penelitian yang paling memenuhi 

kriteria diatas yaitu 3 titik usaha kuliner (rumah makan) yang berada di 

beberapa kecamatan yang di Kab. Jeneponto. Adapun 3 rumah makan 

tersebut yakni : 
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a. Coto dan Konro Turatea Belokallong 

b. Warung Coto Elis, Binamu 

c. Rumah makan Boyong (Transit station). 

3. Sumber Data 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi dan secara 

langsung dari subjek penelitian yang memenuhi kriteria dengan 

melakukan wawancara secara mendalam. 

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur yang 

berkaitan dengan topik penelitian berupa peraturan-peraturan, buku 

pedoman, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang menunjang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi atau Pengamatan 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi atau 

pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti, 

dalam hal ini penulis mengamati kondisi (keadaan) dari tempat usaha 

kuliner, karyawan, dan juga para pengunjung. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung 

dengan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis 

wawancara semi terstruktur, yakni proses wawancara yang 

menggunakan panduan wawancara berupa tanya jawab melalui 

pertanyaan terbuka yang sistematis terkait dengan pokok-pokok 
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tertentu. Proses kegiatan wawancara dapat dilakukan setelah 

mendapatkan izin atau persetujuan dari informan. 

5. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

peneliti itu sendiri yakni sebagai instrumen utama penelitian. Sebagaimana 

dalam penelitian kualitatif, peneliti yang mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan, menganalisis dan menafsirkan data, serta yang 

menyimpulkan hasil atas data dan informasi yang telah ditemukan. Dalam 

prosesnya, peneliti menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, 

tape recorder, kamera, dan juga alat tulis sebagai bentuk catatan lapangan 

dari apa yang didengar, dilihat, dan dialami selama proses pengumpulan 

data dan informasi tersebut. 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, memusatkan 

perhatian terhadap penyederhanaan, dan melakukan transformasi pada 

data-data kasar hasil dari catatan-catatan tertulis yang didapatkan di 

lapangan. Pada proses reduksi data, dilakukan penyeleksian secara ketat 

terhadap data, membuat ringkasan berupa uraian-uraian singkat, dan 

kemudian mengelompokkan data tersebut ke dalam pola yang lebih 

luas. 
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b. Sajian Data (Display Data) 

Tahap penyajian data merupakan tahap pengklasifikasian 

terhadap data yang didapatkan di lapangan. Adapun bentuk penyajian 

data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk 

seperti catatan lapangan, bahan, matriks, ataupun grafik. 

c. Simpulan Akhir (Verifikasi) 

Pada tahap ini, perlu dilakukan secara terus menerus selama 

berada di lapangan, agar mendapatkan hasil yang lebih rinci dan akurat, 

dan kemudian diverifikasi (Rijali, 2018). 

7. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data dilakukan 

untuk membuktikan kemantapan dan kebenaran dari data yang diperoleh. 

Untuk membuktikan dan menjamin derajat kepercayaan dari data yang 

diperoleh, keharusan bagi peneliti untuk menentukan cara-cara yang tepat 

dalam mengembangkan validitas suatu data. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda agar dapat mengurangi sebanyak 

mungkin kesalahan (biasa) yang terjadi selama pengumpulan  dan analisis 

data. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, 

metodologis, dan interpretatif pada penelitian yang dilakukan. Triangulasi 

memiliki bentuk pemeriksaan data yang bermacam-macam, yaitu 

berdasarkan sumber, teknik, dan berdasarkan waktu. 
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Untuk lebih spesifiknya, triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk 

mengecek atau memeriksa data melalui teknik atau metode yang berbeda 

untuk membandingkan data atau informasi. Data yang telah diperoleh 

melalui proses wawancara kepada informan, maka peneliti melakukan 

pengecekan kembali data tersebut melalui observasi dan dokumentasi yang 

dapat menambah informasi terkait penelitian. Selain itu, peneliti juga 

melakukan pengecekan data dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk 

mengecek kebenaran data atau informasi tersebut. Biasanya tahap ini 

dilakukan, apabila data atau informasi yang didapatkan oleh peneliti 

diragukan kebenarannya, sehingga dengan melalui berbagai perspektif dari 

beberapa orang, diharapkan dapat mendekati kebenaran. 

B. Metode Kuantitatif 

1. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan yang terjadi pada suatu masyarakat baik 

secara sistematis, objektif, dan secara akurat. Adapun pendekatan yang 

digunakan adalah dengan metode survey. 

2. Populasi dan Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah konsumen atau 

pengunjung yang datang ke tempat usaha kuliner atau rumah makan pada 

3 titik lokasi di Kab. Jeneponto yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan 
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jumlah sampel atau penarikan jumlah sampel, maka digunakan rumus 

Lemeshow untuk menghitung besar sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, yakni sebagai berikut : 

n =   
           

  
 

n =  
                  

(   ) 
 

n = 96,4  

n = 96 orang (angka minimal) 

Keterangan:  

n = jumlah sampel minimal yang diperlukan 

zα = derajat kepercayaan, dimana α = 0,05 = 1,96 

p = prevalensi outcome, dan karena data belum ditemukan, maka 

dilakukan  maximal estimation dengan p = 0,5  

q = 1 – p 

l = tingkat ketelitian yakni 10% = 0,1 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan accidental sampling yakni mengambil responden 

berdasarkan kebetulan, dengan kriteria utamanya adalah orang atau 

responden tersebut merupakan konsumen atau pengunjung dari usaha 

kuliner atau tempat makan yang telah ditentukan sebelumnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data primer, yakni sumber data pertama yang didapatkan di 

lokasi penelitian. Sumber data primer ini didapatkan melalui kuesioner 

tertutup kepada responden untuk dijawab. Selain itu, juga dilakukan 

pengamatan atau observasi secara langsung terhadap objek penelitian. 
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4. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan adalah angket berupa kuesioner 

tentang perilaku pengunjung pada usaha kuliner yang ada di kab. 

Jeneponto. Kuesioner tersebut terdiri dari 3 jenis yakni kuesioner tingkat 

pengetahuan, sikap, dan tindakan. 

Kuesioner tingkat pengetahuan berjumlah 12 item pertanyaan, 

yang terdiri atas 7 item favorable dan 5 item unfavorable. Kuesioner 

tingkat pengetahuan diukur skala guttman. Selanjutnya untuk kuesioner 

sikap dan tindakan, masing-masing berjumlah 10 item pertanyaan, yang 

terdiri atas 8 item favorable dan 2 item unfavorable. Kuesioner tersebut 

diukur menggunakan skala likert. 

5. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

bebas dalam penelitian ini yaitu pandemi COVID-19 dan Era New 

Normal. 

b. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena variabel bebas yang tergantung terhadap 

perubahan. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu perilaku 
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pengunjung yang terdiri dari tingkat pengetahuan, sikap, dan 

tindakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

2. Definisi Operasional 

Tabel 2.1 
Definisi Operasional Penelitian 

 
 

 

No. Variabel Definisi Operasional Hasil Ukur Skala 
1. Pengetahuan Pengetahuan merupakan hasil 

dari informasi yang diperoleh 
baik dari pengalaman atau 
dimulai dari sejak lahir. Dalam 
penelitian ini, pengetahuan yang 
dimaksud adalah kemampuan 
responden dalam menjawab 
pertanyaan mengenai definisi 
Covid-19 era new normal, 
penyebaran Covid-19, dan 
dampak dari pandemi Covid-19. 

1. Baik      : 9 – 12 ( ≥68%) 

2. Cukup   : 5 – 8 (34% - 67%) 

3. Kurang  : 0 – 4 ( ≤33%) 

Ordinal 

2. Sikap Sikap merupakan bagian dari 
ekspresi perasaan (inner 
feeling), yang menggambarkan 
seseorang senang atau tidak 
senang, suka atau tidak suka, 
dan setuju atau tidak terhadap 
suatu objek. Sikap yang 
dimaksud dalam penelitian ini 
adalah cara responden dalam 
menyikapi masa pandemi 
Covid-19, antara lain mengenai 
penerapan protokol kesehatan. 

1. Sangat baik : 
M + 1SD ≤ X 
30 + 6,7 ≤ X 
36,7 ≤ X 
 

2. Cukup baik 
M – 1SD ≤ X < M + 1SD 
30 - 6,7 ≤ X < 30 + 6,7 
23,3 ≤ X < 36,7 
 

3. Kurang baik 
X < M – 1SD 
X < 30 - 6,7 
X < 23,3 
 

Ordinal 

3. Tindakan Tindakan merupakan suatu 
respon atau reaksi yang 
ditunjukkan seseorang terhadap 
suatu  stimulus (rangsangan) 
dari luar. Tindakan yang 
dimaksud dalam penelitian ini 
adalah reaksi atau tingkah laku 
dari responden selama masa 
pandemi Covid-19, khusus 
mengenai penerapan protokol 
kesehatan. 

1. Sangat baik : 
M + 1SD ≤ X 
25 + 5 ≤ X 
30 ≤ X 
 

2. Cukup baik 
M – 1SD ≤ X < M + 1SD 
25 – 5 ≤ X < 25 + 5 
20 ≤ X < 30 
 

3. Kurang baik 
X < M – 1SD 
X < 25 – 5 
X < 20 

Ordinal 
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6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dianalisis secara univariat yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perilaku konsumen yang berkunjung pada 3 titik 

usaha kuliner yang ada di Kab. Jeneponto di masa pandemi Covid-19 dan 

era new normal. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan data hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan, sehingga teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Adapun untuk penyajian data dalam bentuk 

distribusi frekuensi yang menggunakan skala kategorik dengan bantuan 

software SPSS. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Letak geografis Kabupaten Jeneponto terletak antara 5”16’13’- 

5”39’35’ LS dan 2”40’19’- 119”56’44,9’ BT. Adapun luas wilayah Kab. 

Jeneponto yakni tercatat 749,79 km persegi, yang terdiri atas 114 desa dan 

kelurahan dan 11 kecamatan. Kecamatan tersebut antara lain yaitu:  

1. Kecamatan Bangkala   7.  Kecamatan Rumbia 

2. Kecamatan Batang   8.  Kecamatan Turatea 

3. Kecamatan Kelara   9.  Kecamatan Tarowang 

4. Kecamatan Binamu   10. Kecamatan Arungkeke 

5. Kecamatan Tamalatea   11. Kecamatan Bangkala Barat 

6. Kecamatan Bontoramba 

Kab. Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah Provinsi Sulsel 

yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km. Berikut ini adalah 

batas wilayah Kab. Jeneponto :  

1. Sebelah Utara  : Kab. Gowa dan Takalar 

2. Sebelah Timur  : Kab. Bantaeng  

3. Sebelah Barat  : Kab. Takalar 

4. Sebelah Selatan : Laut Flores  
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Adapun lima hal identik tentang Kab. Jeneponto adalah antara lain 

buah yang dinamakan srikaya, minuman ballo tanning, bungung salapang, 

garam, dan makanan berbahan daging kuda seperti coto dan gantala’ 

(Pemprov Sulsel, n.d.). 

Kab. Jeneponto banyak memiliki wisata kuliner yang tersebar di 

berbagai daerah. Salah satu kuliner khas yang ada di Kab. Jeneponto adalah 

Coto Kuda dan Gantala' Jarang. "Jarang" berarti kuda dalam Bahasa 

Indonesia. Maka tak heran apabila banyak menjumpai rumah makan yang 

menu utamanya adalah makanan berbahan dasar daging kuda ini. 

B. Hasil Penelitian Kualitatif 

1. Karakteristik Informan 

a. Rumah Makan Coto dan Konro Belokallong 

Rumah makan ini terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang, 

Kel.Balang Toa, Kec. Binamu. Rumah makan ini terletak pada pertigaan 

jembatan Belokallong, dan sudah berdiri hampir sekitar 20 tahun. Rumah 

makan yang terletak dekat jembatan ini hampir setiap hari melayani 

pelanggan. Adapun jam operasionalnya yakni dimulai dari pukul 08.00 - 

21.00. 

Pemilik rumah makan ini bernama Hj. Lini Dg. Bulaeng yang 

sudah berusia 56 tahun. Jumlah karyawannya terdiri atas 12 orang. 

Sebelum pandemi Covid-19, jumlah penghasilan yang didapat sebesar 

±Rp10.000.000/hari. Namun selama pandemi Covid-19 sampai saat ini, 
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adapun jumlah penghasilan yang didapat berkisar Rp3.000.000- 

4.000.000/hari.  

Rumah makan Coto dan Konro Belokallong merupakan salah satu 

rumah makan yang banyak dikenal baik dari kalangan masyarakat 

Jeneponto, maupun dari luar daerah. Rumah makan ini menyajikan menu 

makanan berbahan dasar daging kuda, seperti coto dan konro kuda. Untuk 

menikmati seporsi hidangan makanan di rumah makan tersebut, maka 

harus membayar seharga Rp30.000,00 untuk hidangan coto dan 

Rp35.000,00 untuk hidangan konro. Selain itu, rumah makan ini juga 

menyediakan coto berbahan daging ayam bagi pengunjung yang tidak 

berminat dengan coto daging kuda. Opsi layanan yang disediakan di 

rumah makan ini adalah makan di tempat dan bisa bawa pulang. 

b. Warung Coto Elis 

Warung ini beralamat di Jalan Sungai Kelara, Kel. Empoang, 

Kec.Binamu. Warung ini berjarak 33.35 km dari Kab. Bantaeng dan 36.64 

km dari Kab. Gowa. Warung ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Pemilik 

warung ini bernama H. Muh. Saleh. Warung ini setiap hari melayani 

pelanggan yang mulai buka pada pukul 07.00 - 21.00. Warung ini 

menjajakan hidangan coto daging ayam kampung, yang harganya berkisar 

Rp25.000,00/porsi. Adapun jumlah karyawannya sebanyak 4 orang. 

Biasanya warung ini memiliki pengunjung lebih dari 100 orang 

setiap harinya, namun semenjak adanya pandemi Covid-19 pengunjung di 

warung ini berkurang drastis, sekitar 50% dari biasanya. Adapun jumlah 
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penghasilan sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp. 2.000.000/hari, 

namun sekarang hanya sekitar Rp500.000,00/harinya. 

c. Rumah Makan Boyong, Transit Station 

Rumah makan ini merupakan kawasan kuliner yang ramai 

pengunjung setiap harinya. Tempat ini terletak di Jalan Poros Makassar 

Jeneponto, tepatnya di Kampung Boyong, Kel.Tonrokassi Timur, 

Kec.Tamalatea. Tempat ini adalah kawasan kuliner yang ramai didatangi 

oleh orang-orang yang berasal dari luar daerah. 

Tempat ini terdapat berbagai macam kios warung/rumah makan 

rata-rata sudah berdiri pada tahun 2012. Tempat ini selain menjadi tempat 

menghasilkan uang, juga sekaligus menjadi kediaman pemilik warung atau 

rumah makan, yang juga sebagian besar tidak memiliki karyawan karena 

baik suami, istri dan anak mereka juga selalu ikut membantu dalam 

melayani pengunjung. 

Jam operasionalnya yakni setiap hari, yang buka 24 jam non stop. 

Penghasilan yang biasa didapat sebelum ada pandemi Covid-19 berkisar 

Rp300.000-1.000.000/harinya. Namun semenjak adanya pandemi ini, 

penghasilan mereka berkurang sekitar 50%.  

Di tempat ini, terdapat puluhan kios pedagang yang menjajakan 

aneka makanan dan minuman. Tak hanya menjajakan makanan ringan 

tempat ini juga menghidangkan makanan seperti coto dan konro kuda. Tak 

heran, tiap hari banyak pengunjung yang singgah baik untuk mengisi perut 

maupun hanya sekedar minum kopi sembari melepas lelah. 
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2. Pelaksanaan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 tema utama yang menjadi 

bentuk perubahan sistem pelayanan makanan pada usaha kuliner di 3 titik 

rumah makan yang ada di Kab. Jeneponto selama era new normal yang 

merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Adapun 2 tema tersebut 

disajikan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 
Tema Perubahan Sistem Pelayanan Makanan pada 3  

Titik Rumah Makan Selama Pandemi Covid-19 
di Kab. Jeneponto 

Tahun 2021 

No. Tema 

1. Penerapan standar kesehatan pada 3 titik rumah makan 

2. Perubahan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan penyajian 
makanan 

  Sumber : Data Primer, 2021. 
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1. Penerapan Standar Kesehatan pada 3 Titik Rumah Makan 

Setelah adanya kebijakan new normal yang mengharuskan 

masyarakat untuk menerapkan standar kesehatan dan prosedur 

perlindungan diri agar terhindar dari penularan virus. Sama halnya dengan 

para pelaku bisnis kuliner atau para pengusaha kuliner, selama 

diberlakukannya new normal, mereka dituntut untuk dapat menjaga dan 

meningkatkan standar pelayanan rumah makan sebagai upaya pencegahan 

dari penyebaran virus Covid-19. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung, 

beberapa standar pelayanan kesehatan yang diterapkan oleh pelaku bisnis 

kuliner selama era new normal adalah terkait dengan protokol kesehatan 

antara lain sebagai berikut : 

a. Menyediakan Fasilitas Cuci Tangan 

Salah satu perubahan sistem pelayanan pada 3 titik rumah 

makan yang ada di Kab. Jeneponto adalah para pengusaha kuliner 

menyediakan fasilitas cuci tangan seperti air mengalir yang dilengkapi 

dengan menyediakan sabun. Penyediaan fasilitas cuci tangan ini 

dilakukan agar para pengunjung yang datang dapat mencuci tangannya 

terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah makan tersebut. Fasilitas cuci 

tangan tersebut diletakkan di tempat paling depan sebelum pintu masuk 

rumah makan agar mudah dilihat dan dijangkau oleh pengunjung. 
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“Sebelum pengunjung masuk kita terapkan dulu cuci tangan, 
kalo tidak cuci tangan tidak bisa masuk, selama ada ini 
pandemi”. 

(Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

“Hampir semua pengunjung yang datang juga sebenarnya 
sudah terbiasa langsung cuci tangan sebelum masuk,  tidak 
perlu diarahkan lagi. Jadi sebelum disuruh, dia sudah cuci 
tangan duluan”. 

 (Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 

Sebelum pandemi Covid-19 informan mengaku tidak 

menyediakan fasilitas cuci tangan, namun sejak diberlakukannya new 

normal pemilik rumah makan mulai menyediakan fasilitas cuci tangan 

tersebut sampai saat ini. 

“sebelum ada ini corona tidak ada tempat cuci tangan begitu di 
depan, tapi karena ada corona makanya saya sediakan mi ini 
tempat cuci tangan”. 

(Informan A, pemilik, 35 tahun, lk). 

b. Menggunakan Masker 

Pada situasi saat ini, pemerintah menganjurkan masyarakat agar 

senantiasa memakai masker, terutama saat berada di tempat-tempat 

umum. Baik pemilik, karyawan, maupun pengunjung yang datang 

dianjurkan untuk tetap menggunakan masker agar tidak terjadi 

penyebaran virus. Informan mengaku bahwa pengunjung yang datang 

sebagian besar memakai masker saat masuk ke rumah makan. Selain 

itu, informan juga menyadari pentingnya selalu mengenakan masker 

dan sadar akan bahaya penyebaran virus dari pengunjung yang datang, 

terutama bagi yang datang dari luar daerah.  
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“Pengunjung yang datang rata-rata semua memang pakai 
masker. Ada juga biasa datang satpol pp pergi liat orang yang 
tidak pakai masker, jadi mau tidak mau memang harus pake 
masker”. 

(Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

 

“Kalo ada pengunjung yang datang baik pake masker atau 
tidak, saya tetap pakai masker. Saya tidak mau kalah, 
pendatang yang datang kesini ada kemungkinan bawa virus, 
pasti ditulari. Tidak mungkin saya yang menulari, pasti 
pengunjung yang datang yang akan menular. 
 

 (Informan S, pemilik, 62 tahun, pr). 

Namun disamping itu, informan lain juga menyampaikan bahwa 

kepatuhan dalam memakai masker hanya diterapkan di awal pandemi 

saja. Saat ini ada beberapa pengunjung yang datang tidak mengenakan 

masker. 

“Pas awal-awal corona memang semua pake masker, karena 
memang harus pake masker semuanya kalo datang kesini. Tapi 
sekarang sudah berkurang pengunjung yang pake masker datang 
kesini. Karena mungkin dia pikir corona ini tidak ada mi”. 

(Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 

c. Menjaga Jarak 

Salah satu kebijakan untuk mencegah penularan virus Covid-19 

adalah dengan menerapkan jaga jarak terutama di tempat-tempat umum. 

Khusus pada sebuah rumah makan, jaga jarak yang dimaksud salah 

satunya adalah seperti apabila sedang mengantri makanan maka wajib 

untuk menjaga jarak minimal 1 meter, dan juga mengatur jarak kursi 

dan meja agar tidak saling berdekatan. Informan menyampaikan bahwa 

mereka berusaha mengikuti anjuran pemerintah selain wajib memakai 
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masker dan menyediakan fasilitas cuci tangan, informan juga mengatur 

jarak kursi dan meja.  

“Ini aturan kursi sama mejanya juga sebenarnya beda waktu 
sebelum ada ini corona. Dulu ada banyak, sekarang kita simpan 
sebagian meja sama kursinya supaya lebih luas lagi”. 

(Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 

Selain itu, informan lain juga menambahkan bahwa biasanya 

terdapat beberapa pengunjung yang berinisiatif sendiri untuk mengatur 

jarak kursi dan meja mereka.   

“Ada juga itu pengunjung yang atur sendiri jaraknya, kayak 
tidak mau duduk dekat-dekat dengan yang lain”. 

(Informan H, pemilik 38 tahun, pr). 

“Selain masker, rata-rata juga mereka jaga jarak, dia atur 
tempat duduknya”. 

(Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

Namun di sisi lain, informan juga menyampaikan bahwa 

beberapa pengunjung ada yang menerapkan jaga jarak, namun ada juga 

yang tidak melakukannya. 

 “Pengunjung yang datang biasanya paling sering berdua, ada 
yang biasa sengaja kasih kosong tempat duduk, ada juga yang 
langsung duduk saja berdekatan kursinya sama temannya”. 

(Informan H, pemilik, 38 tahun, pr). 

Informan juga mengaku bahwa mereka sebenarnya enggan 

untuk memberitahu pengunjung untuk menjaga jarak karena merasa 

tidak enak apabila harus menegur pengunjung yang tidak mengatur 

kursi dan mejanya. 
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“sebenarnya bergantung pengunjung juga. Ada beberapa yang 
datang tidak jaga jarak, biasanya tidak mau pisah sama 
temannya. Saya juga tidak enak kalo harus menegur. 

(Informan H, pemilik, 38 tahun, pr). 

2. Perubahan Sistem Pelayanan Makanan dalam Proses Pengolahan, 

Penyimpanan, dan Penyajian Makanan 

Dampak dari pandemi Covid-19 ini telah membuat para pengusaha 

kuliner lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan praktik kebersihan 

terhadap proses pengolahan makanan, penyimpanan, dan cara penyajian 

atau pendistribusian makanannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung, 

informan pada penelitian atau dalam hal ini pengusaha kuliner mengaku 

lebih meningkatkan lagi praktik higiene sanitasi rumah makan. Selain 

untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, informan juga 

menyampaikan bahwa hal ini juga bertujuan agar dapat tetap menjaga 

kepercayaan dari konsumen atau pengunjung bahwa makanan yang 

disajikan diolah dengan sehat dan aman. 

“Semenjak ada corona, pengunjung yang datang kesini 
berkurang sekitar 50% karena takut tertular virus. Makanya 
makanan yang dimasak itu sebisa mungkin diatur kebersihannya 
baik-baik supaya pengunjung bisa datang kesini lagi makan 
tanpa ada rasa takut. 

(Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

Informan menyampaikan bahwa terdapat beberapa perbedaan 

dalam proses pengolahan makanan sebelum dan selama adanya pandemi 

Covid-19. 
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“Bahkan sebenarnya sebelum pandemi saja, kita sudah usaha 
untuk masak makanan tetap bersih dan sehat. Tapi sekarang 
karena ada corona, itu lebih ditingkatkan lagi. Sekarang apa-
apa harus pake sendok, tidak sembarangan pegang makanan 
begitu”. 

(Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

“Iya dulu sempat saya suruh karyawan ku semua kalo kerja 
didapur pake sarung tangan itu yang plastik. Tapi sekarang 
kadang-kadang mi” 

(Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 

Selain itu, informan juga menyadari pentingnya menjaga dapur 

agar tetap dalam keadaan bersih. Dalam menjaga keamanan bahan 

makanan dan makanan jadi, informan juga lebih berhati-hati dalam 

menyimpan makanan yang sudah diolah sebelumnya seperti bakso, 

daging, kuah, dan bahan-bahan lainnya yang akan disajikan kepada 

pengunjung. 

“Sekarang saya lebih sering lagi bersihkan dapur setiap sudah 
memasak. Pokoknya tidak boleh ada kotor. 

(Informan S, pemilik, 62 tahun, pr). 

“Alhamdulillah dapur saya selalu bersih. Makanan yang ada ini 
didapur juga tidak saya biarkan terbuka, selalu saya tutup 
supaya tidak ada masuk lalat atau serangga yang lain. 

(Informan A, pemilik, 35 tahun, lk). 

“Itu makanan olahan kayak bakso atau daging begitu selalu 
memang saya simpan di dalam kulkas. Kayak nasi juga saya 
masak memang mi, terus saya simpan di pemanas (rice cooker). 

(Informan H, pemilik, 38 tahun, pr). 

“Iya, makanan jadi sama bahan makanan yang masih mentah 
itu memang selalu saya pisahkan, dan harusnya memang seperti 
itu”. 

(Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti, dapat dilihat semua jenis 

makanan yang belum terpakai senantiasa ditutup dengan rapat agar tidak 

ada vektor seperti lalat yang hinggap di makanan tersebut. 

Selama pandemi Covid-19, informan juga mengaku bahwa lebih 

sering mencuci tangan saat mengolah makanan. Bukan hanya saat proses 

pengolahan makanan, informan mengatakan bahwa saat menyajikan 

makanan kepada pengunjung pun, mereka masih mengenakan masker. 

“Sekarang selama ada corona saya juga tambah sering cuci 
tangan. Kan cuci tangan juga salah satu dari protokol 
kesehatan toh” 

(Informan E, 30 tahun, karyawan, pr) 

  

“Karyawan yang lain juga sering saya ingatkan supaya kalo 

lagi antar makanan harus pake masker. Tidak enak juga sama 
pelanggan kalau lihat kita tidak pake masker”. 

 (Informan E, karyawan, 30 tahun, pr). 

Menjaga higiene sanitasi rumah makan bagi informan juga 

merupakan salah satu tuntutan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan dalam 

waktu-waktu tertentu, beberapa petugas seperti polisi, tentara, ataupun 

petugas satpol pp juga sering kali datang memantau keadaan rumah 

makan. Seperti memantau pengunjung, karyawan, maupun pemilik rumah 

makan yang tidak mengenakan masker. Para petugas juga kerap kali 

menegur pengunjung yang berkerumun atau berkumpul. Selain itu, petugas 

juga mengingatkan kepada pemilik rumah makan agar senantiasa menjaga 

lingkungan rumah makan agar tetap dalam keadaan bersih dan aman. 
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“Biasanya ada datang satpol pp menyidak orang-orang yang 
tidak pakai masker”. 

 (Informan L, pemilik, 56 tahun, pr). 

“Sekarang ada polisi atau tentara yang datang ke sini liat-liat 
kondisi disini. Apalagi waktu awal-awal ada ini corona, hampir 
setiap hari datang. Biasa na tegur itu orang yang banyak 
kumpul-kumpul, sama yang tidak pakai masker.” 

(Informan A, pemilik, 35 tahun, lk). 

C. Hasil Penelitian Kuantitatif 

1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 Pada 3 Titik Rumah di Kab. Jeneponto 
Tahun 2021 

Usia 
(Tahun) 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
 (%) 

17 – 25 39 40.6 
26 – 35 27 28.1 
36 – 45 26 27.1 
46 – 55 4 4.2 
Total 96 100 

Sumber : Data Primer 2021 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 96 responden, distribusi data 

responden kategori masa remaja akhir (17-25 tahun) yaitu sebanyak 39 

orang (40,6%), dewasa awal (26-35 tahun) sebanyak 27 orang (28,1%), 

dewasa akhir (36-45 tahun) sebanyak  26 orang (27,1%), dan kategori 

lansia awal yaitu sebanyak 4 orang (4,2%).  
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b. Jenis Kelamin 

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin : 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pada 3 Titik Rumah di Kab. Jeneponto 
Tahun 2021 

Jenis Kelamin Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

Laki-Laki 37 38.5 
Perempuan 59 61.5 

Total 96 100 
Sumber : Data Primer 2021 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 96 responden, distribusi data 

responden laki-laki sebanyak 37 orang (38,5%), dan responden 

perempuan sebanyak 59 orang (61,5%).  
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c. Pendidikan Terakhir 

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir : 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pada 3 Titik Rumah di Kab. Jeneponto 
Tahun 2021 

Pendidikan 
Terakhir 

Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

SMP 20 20.8 
SMA/SMK/SLTA 57 59.4 

D3 1 1.0 
S1 18 18.8 

Total 96 100 
Sumber : Data Primer 2021 
 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 96 responden, distribusi data 

responden yang pendidikan terakhirnya kategori SMP adalah sebanyak 

20 orang (20,8%), kategori SMA sebanyak 57 orang (59,4%), kategori 

D3 sebanyak 1 orang (1,0%), dan kategori S1 sebanyak 18 orang 

(18.8%).  
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d. Pekerjaan 

Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan jenis 

pekerjaan : 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Pada 3 Titik Rumah  di Kab. Jeneponto 
Tahun 2021 

Jenis Kelamin Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

IRT 20 20.8 
Wiraswasta 18 18.8 
Mahasiswa 16 16.7 
Pedagang 12 12.5 

PNS 9 9.4 
Honorer 6 6.2 
Lainnya 15 15.6 
Total 96 100 

Sumber : Data Primer 2021 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 96 responden, distribusi data 

responden berdasarkan jenis pekerjaan yang paling dominan adalah IRT 

yakni sebanyak 20 orang (20,8%), disusul wiraswasta sebanyak 18 

orang (18,8%) dan mahasiswa sebanyak 16 orang (16,7%). 

 

 

 

 

 



93 
 

 

2. Pelaksanaan Penelitian Perilaku Pengunjung 

a. Tingkat Pengetahuan 

Tabel 5.1 
Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden tentang 

COVID-19 pada 3 Titik Rumah Makan 
di Kab. Jeneponto  

Tahun 2021 
 

Tingkat 
Pengetahuan 

Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

Baik 93 96.9 
Cukup 3 3.1 
Kurang 0 0 
Total 96 100 

Sumber : Data Primer 2021 
 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 96 responden, responden 

dengan kategori baik sebanyak 93 orang (96,9%), kategori cukup 

sebanyak 3 orang (3,1%), dan tidak ada responden yang termasuk dalam 

kategori kurang. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pengunjung di 3 titik rumah 

makan yang ada di Kab. Jeneponto pada masa pandemi Covid-19 

tergolong baik. 
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b. Sikap 
 

Tabel 5.2 
Distribusi Frekuensi Sikap Pengunjung di Masa Pandemi 

COVID-19 pada 3 Titik Rumah Makan 
di Kab. Jeneponto  

Tahun 2021 

Sikap Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

Sangat Baik 86 89.6 
Cukup Baik 10 10.4 
Kurang Baik 0 0 

Total 96 100 
Sumber : Data Primer 2021 
 

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 96 responden, sikap 

responden kategori sangat baik sebanyak 86 orang (89,6%), responden 

dengan kategori cukup baik sebanyak 10 orang (10,4%), dan tidak ada 

responden yang termasuk dalam kategori kurang. Maka berdasarkan 

hasil yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa sikap pengunjung 

di 3 titik rumah makan yang ada di Kab. Jeneponto pada masa pandemi 

Covid-19 tergolong sangat baik. 
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3. Tindakan 

Tabel 5.3 
Distribusi Frekuensi Tindakan Pengunjung di Masa Pandemi 

COVID-19 pada 3 Titik Rumah Makan 
di Kab. Jeneponto  

Tahun 2021 

Sikap Jumlah 
(N) 

Persentase 
 (%) 

Sangat Baik 69 71.9 
Cukup Baik 26 27.1 
Kurang Baik 1 1 

Total 96 100 
Sumber : Data Primer 2021 

 
Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 96 responden, tindakan 

responden kategori sangat baik yaitu sebanyak 69 orang (71,9%), 

responden dengan kategori cukup baik sebanyak 26 orang (27,1%), 

dan responden yang termasuk dalam kategori kurang yaitu 

sebanyak 1 orang (1%). Maka berdasarkan hasil yang telah 

didapatkan dapat disimpulkan bahwa sikap pengunjung di 3 titik 

rumah makan yang ada di Kab. Jeneponto pada masa pandemi 

Covid-19 tergolong sangat baik. 
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D. Pembahasan 

1. Penerapan Standar Kesehatan 

Sebelum masa pandemi Covid-19 masyarakat biasanya bebas 

untuk beraktivitas diluar rumah tanpa takut tertular penyakit. Kondisi 

masyarakat sebelum pandemi biasanya melakukan kegiatan tanpa dibatasi 

oleh protokol kesehatan, dan adapun untuk pemenuhan kebutuhan primer 

dan sekunder juga sebagian besar dilakukan melalui transaksi langsung 

namun kini situasinya telah berubah. Covid-19 telah melahirkan 

konstruksi sosial dan juga bisnis baru (Irawan dalam Bong et al., 2020). 

Pada kondisi pandemi saat ini, masyarakat harus mengubah pola 

hidupnya yang  menyebabkan semua kegiatan atau aktivitas masyarakat 

harus memiliki batasan seperti social distancing. Hal ini tidak lain 

bertujuan agar menghindari terjadinya penularan virus Covid-19. Akan 

tetapi, baik kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat, ini memiliki 

dampak yang sangat besar. Selain itu, adanya pandemi ini membuat 

kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung berubah, termasuk dalam hal 

pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. 

Sistem pangan mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung 

dan tidak langsung, dan sekarang ini lebih mendesak dari sebelumnya dan 

akan berlangsung terus menerus (Charis M. Galanakis, 2020). Berbeda 

jauh sebelum pandemi covid-19, saat ini new normal memberikan 

tantangan tersendiri bagi para pelaku yang bergerak dibidang usaha 

kuliner. Tempat dan fasilitas-fasilitas umum seperti restoran, cafe, rumah 
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makan, warung, maupun food court adalah salah satu tempat yang 

berpotensi menjadi risiko penularan virus Covid-19, sehingga dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan di tempat umum maka perlu kepatuhan 

terhadap protokol kesehatan. 

Sama halnya dengan usaha kuliner di daerah-daerah lainnya di 

Indonesia, usaha kuliner yang ada di Kab. Jeneponto juga melakukan 

perubahan-perubahan penting dalam sistem pelayanan makanannya. 

Perubahan yang dilakukan oleh para pemilik usaha kuliner di 3 titik rumah 

makan yang ada di Kab. Jeneponto sangat mengedepankan penerapan 

standar kesehatan dengan situasi yang lebih ketat dibandingkan sebelum 

adanya pandemi Covid-19. 

Dalam penelitian ini, pengusaha kuliner memperhatikan dan 

meningkatkan standar kesehatan selama adanya pandemi Covid-19. Hal 

ini dapat dilihat pada penerapan protokol kesehatan yang dilakukan salah 

satunya adalah  menyediakan fasilitas cuci tangan. Sebelum pandemi 

Covid-19, biasanya sebagian besar pengusaha kuliner telah menyediakan 

fasilitas cuci tangan, akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang 

memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 

saat ini, para pengusaha kuliner lebih memaksimalkan penggunaan 

fasilitas atau tempat mencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air 

mengalir. Tujuannnya adalah agar sebelum masuk ke dalam rumah makan, 

pengunjung dapat mencuci tangan terlebih dahulu.  
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Selain fasilitas cuci tangan, letak perbedaan sebelum dan selama 

pandemi Covid-19 dapat dilihat pada penerapan aturan jarak. Jika sebelum 

pandemi, aturan kursi dan meja pada rumah makan biasanya berdekatan, 

namun pada kondisi saat ini baik pengusaha kuliner maupun pengunjung 

telah menerapkan aturan jaga jarak dalam mengurangi penyebaran virus di 

lingkungan rumah makan. Selain itu, salah satu perubahan yang juga 

paling terlihat adalah mereka juga senantiasa mengenakan masker baik 

pemilik rumah makan, karyawan, maupun bagi pengunjung. Dahulu 

sebelum covid-19 menyerang, masyarakat sangat jarang menggunakan 

masker, bahkan mungkin ada yang belum pernah mengenakan masker 

sebelumnya. Masyarakat bebas berkunjung ke rumah makan tanpa masker 

diwajahnya, namun sekarang ini masker justru menjadi kewajiban bagi 

semua lapisan masyarakat guna menghindari penularan virus Covid-19. 

Beberapa perubahan dalam sistem pelayanan makanan yang dilakukan 

oleh para pelaku bisnis kuliner ini telah memenuhi salah satu standar 

keamanan pangan yang direkomendasikan oleh WHO (WHO, 2020b). 

Selain itu, tidak hanya bagi pengunjung saja, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa baik karyawan maupun bagi pemilik usaha kuliner 

juga lebih sering mencuci tangan, tujuannya agar tidak terjadi kontaminasi 

pada makanan yang dapat menimbulkan penyakit. Ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Haryanti & Suryaningsih (2021) dalam 

Goswami (2020) yang menyampaikan bahwa praktik higiene pada 

penjamah makanan merupakan hal yang memerlukan perhatikan besar, 
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seperti pada kebiasaan mencuci tangan. Mencuci tangan dengan baik dan 

benar adalah tolak ukur keberhasilan dari penerapan higiene dan sanitasi 

pada semua hal, termasuk dalam hal pangan. 

WHO juga menyampaikan bahwa orang dengan virus di hidung 

dan tenggorokan dapat meninggalkan droplet yang dapat menginfeksi pada 

benda dan permukaan (disebut fomit) ketika mereka bersin, batuk, atau 

menyentuh permukaan, seperti menyentuh gagang pada pintu atau 

pegangannya, menyentuh meja, atau permukaan benda-benda lainnya. 

Apabila seseorang menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian 

juga menyentuh bagian mulut, mata, atau hidung mereka sebelum 

membersihkan tangan, maka orang lain dapat tertular. Inilah keutamaan 

untuk senantiasa menjaga tangan tetap dalam keadaan bersih dengan rutin 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer , juga senantiasa membersihkan permukaan secara berkala 

(WHO, 2020c). 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nurfadhila et al., 2021 yang mengemukakan bahwa cuci tangan baik dan 

benar merupakan salah satu dari 3 pilar yakni melakukan pola hidup sehat 

dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Selain itu rajin mencuci tangan 

adalah salah satu usaha yang paling sederhana namun sangat efektif dalam 

menegakkan pilar kesehatan. 
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Masker juga menjadi kunci utama yang dapat menyelamatkan 

hidup dan dapat menekan tingkat penularan virus Covid-19. Masker yang 

digunakan menjadi bagian yang komprehensif untuk dilakukan. 

Bergantung pada jenisnya, masker dapat digunakan untuk dapat 

melindungi orang-orang yang sehat, atau dengan kata lain untuk mencegah 

penularan selanjutnya. WHO juga menginformasikan bahwa selama 

mengenakan masker,  agar sebisa mungkin untuk tetap menjaga jarak fisik 

dengan orang lain. Menggunakan masker tidak berarti dapat melakukan 

kontak dekat dengan orang-orang yang ada disekitar (WHO, 2020a). 

Senantiasa menggunakan masker dengan menutupi hidung dan 

mulut menjadi salah satu upaya pencegahan dan sangat dianjurkan bagi 

setiap orang dimanapun berada, khususnya bagi masyarakat yang memiliki 

penyakit komorbid yang yang termasuk dalam kelompok usia lanjut 

(Nurhardita, 2019). 

Dilansir dari web Covid19.go.id, menjaga jarak fisik atau physical 

distancing juga merupakan  satu dari banyaknya upaya yang dilakukan 

dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya penularan virus di 

masyarakat. Secara sederhananya adalah dengan melakukan jaga jarak 

fisik lebih dari 1 meter dengan orang dilain, tidak berdekatan atau tidak 

berkumpul dengan siapapun. 
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Physical distancing ini merupakan cara yang paling benar dan 

rasional untuk diterapkan agar dapat memutus mata rantai penularan virus 

Covid-19 (Widyaningrum et al., 2020). 

Penerapan physical distancing telah dilakukan di berbagai wilayah 

yang ada di Indonesia, termasuk di Kab. Jeneponto. Upaya menjaga jarak 

fisik selain berlaku dilingkungan rumah tangga dan keluarga, juga sangat 

penting untuk menjaga jarak fisik di tempat dan fasilitas umum, termasuk 

di rumah makan.  

Menjaga jarak di tempat dan fasilitas umum seperti di rumah 

makan penting untuk diterapkan  karena saat ini bukti menunjukkan bahwa 

Covid-19 dapat menular atau menyebar baik secara langsung antar 

manusia, secara tidak langsung (melalui benda atau permukaan yang 

terkontaminasi), atau melalui kontak erat dengan orang yang terinfeksi 

melalui sekresi mulut dan hidung. (WHO, 2020c). 

Penerapan jaga jarak sebenarnya mempunyai kesamaan antara 

kejadian yang menimpa umat Islam di masa lampau dengan kondisi yang 

tengah dihadapi sekarang ini. Rasulullah SAW juga pernah 

memperingatkan umat muslim agar dapat menjauh dari daerah atau 

wilayah yang dimana sedang terjadi wabah, dan juga sebaliknya apabila 

berada pada tempat atau wilayah yang sedang terjadi wabah maka dilarang 

untuk keluar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut ini :  
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Artinya :    

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah 

kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu 

berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari). 

Maka dari itu agar dapat hidup produktif, masyarakat perlu 

melakukan perubahan pada cara hidup (pola hidup) dengan disiplin 

terhadap protokol kesehatan agar dapat terhindar dari penularan Covid-19. 

Dengan disiplin dan senantiasa melakukan pola hidup yang lebih bersih 

dan sehat adalah kunci utama dalam menekan penularan covid-19 di 

masyarakat. Sehingga diharapkan agar pandemi Covid-19 saat ini dapat 

segera berakhir (Kemenkes RI, 2020). 

Hal ini juga sejalan dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19) menyatakan bahwa tempat dan fasilitas umum 

merupakan lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung 

keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus 

penyebaran Covid-19, sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam 

pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. 
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Mobilitas dan tempat berkumpulnya masyarakat di tempat dan 

fasilitas umum memiliki potensi yang cukup besar terjadinya penyebaran 

Covid-19. Agar roda perekonomian dapat tetap berlangsung, maka 

perlunya dilakukan suatu mitigasi dampak pandemi Covid-19 khususnya 

di tempat dan fasilitas umum, termasuk di rumah makan (Kemenkes RI, 

2020). 

Standar kesehatan yang diterapkan oleh pengusaha kuliner juga 

sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan 

Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

2. Perubahan Sistem Pelayanan Makanan dalam Proses Pengolahan, 

Penyimpanan, dan Penyajian Makanan 

Sebelum adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan kebijakan 

new normal, para pengusaha kuliner sudah berusaha semaksimal mungkin 

selalu menjaga keamanan pangannya, baik pada saat proses mengolah 

makanan hingga makanan ada didepan konsumen. Namun karena situasi 

pandemi Covid-19 saat ini, upaya yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi 

agar tidak adanya penularan virus di lingkungan rumah makan. 

Baik langsung maupun secara tidak langsung, sistem pangan 

mempengaruhi kesehatan manusia dan sekarang ini lebih mendesak dari 

sebelumnya dan akan berlangsung terus menerus (Charis M. Galanakis, 
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2020). New normal memberikan tantangan tersendiri bagi para pelaku 

yang bergerak dibidang usaha kuliner. Tempat dan fasilitas-fasilitas umum 

seperti restoran, cafe, rumah makan, warung, maupun food court adalah 

salah satu tempat yang berpotensi menjadi risiko penularan virus Covid-

19, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan di tempat umum maka 

perlu kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 

Nurbaya et al., (2020) mengemukakan bahwa perubahan penting di 

era new normal yang dilakukan oleh para pengusaha kuliner adalah terkait 

mengenai sistem pengolahan makanan yang mengedepankan standar 

kesehatan pada usaha kulinernya yang dilakukan setiap hari. Kondisi ini 

tentu saja jauh lebih ketat dibandingkan dengan sebelum adanya Covid-19.  

Keamanan terhadap pangan tidak hanya berlaku bagi para 

konsumen, akan tetapi berlaku pula bagi para pelaku bisnis. Para pelaku 

bisnis atau pengusaha kuliner harus lebih fokus dan berhati-hati dalam hal 

sistem pengolahan makanan dan minuman yang akan dijual atau yang 

akan disajikan kepada konsumen (Nurbaya et al., 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian, para pengusaha kuliner menyadari 

bahwa pengolahan makan harus menjadi perhatian utama saat ini. Dalam 

upaya menjaga kualitas dan keamanan pangan, mereka berusaha lebih 

bersih dalam mengolah makanan, seperti selalu menggunakan sendok dan 

sebisa mungkin untuk tidak sering menyentuh makanan. Mereka berusaha 
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untuk selalu bisa menggunakan sarung tangan saat sedang mengolah 

makanan di dapur.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nurbaya dkk (2020) yang mengemukakan bahwa Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Amerika Serikat (FDA) sangat menganjurkan untuk 

menggunakan sarung tangan dalam proses pengolahan makanan. Hal ini 

bertujuan agar tidak terjadi kontak tangan secara langsung dengan 

makanan. 

Perlu diketahui bahwa dalam proses pengolahan makanan, peran 

dari penjamah makanan sangatlah besar karena mereka peluang yang besar 

dalam menularkan penyakit. Maka dari itu, penjamah makanan baik itu 

yang mengolah makanan maupun yang menyajikan makanan, juga 

termasuk karyawan dan konsumen harus senantiasa menerapkan praktik 

higiene dan sanitasi yang baik dan mematuhi setidaknya persyaratan 

minimum makanan, untuk menghindari adanya penularan Covid-19 

(Olaimat et al., 2020). 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa selain pada proses 

pengolahan makanan, mereka juga sangat memperhatikan kondisi dapur 

dan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. 

Kebersihan dapur merupakan bagian dari sanitasi lingkungan yang 

harus selalu diperhatikan. Beberapa keuntungan yang dapat dirasakan jika 

selalu menjaga sanitasi di lingkungan adalah dapat terhindar dari penyakit 
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menular, mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah adanya bau yang 

tidak sedap, dapat menghindari pencemaran, juga dapat mengurangi 

jumlah atau presentase sakit. Dengan ini lingkungan menjadi bersih, sehat 

dan nyaman (Atmoko, 2017). 

Selain dapur yang selalu dalam keadaan bersih, bahan makanan 

dan makanan jadi di tempatkan secara terpisah sesuai dengan jenisnya. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

304/MENKES/PER/IV/1989 tentang Persyaratan Rumah Makan dan 

Restoran. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Atmoko (2017) yang mengemukakan bahwa dengan menyimpan 

bahan makanan dengan baik, maka dapat mencegah bahan makanan agar 

tidak cepat rusak. Contoh yang dapat diambil adalah menggunakan lemari 

es atau freezer. Apabila dibandingkan dengan tempat penyimpanan yang 

lain seperti laci atau lemari makan, menggunakan lemari es adalah tempat 

penyimpanan yang sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan lemari es tidak 

merusak nutrisi yang dikandung pada bahan makanan yang disimpan 

selama batas waktu penyimpanan. Selain itu, juga tidak mengubah 

penampilan dan cita rasa dari bahan makanan tersebut. 

Daging, susu, ikan, dan telur adalah makanan yang cepat 

membusuk, oleh karena itu harus disimpan atau diletakkan di tempat 

khusus sesuai dengan suhu yang ditetapkan. Selain itu, usahakan agar 
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terdapat ventilasi atau sirkulasi udara. Adapun bahan-bahan lainnya agar 

disimpan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh serangga, tikus, atau 

binatang pengganggu lainnya (Atmoko, 2017). 

Selanjutnya pada proses penyajian atau pendistribusian makanan, 

walaupun pengusaha kuliner menyediakan tempat untuk pengunjung yang 

ingin makan di tempat, mereka berusaha untuk selalu mengedepankan 

standar kesehatan.  

Rangkaian akhir dari perjalanan makanan adalah penyajian atau 

pendistribusian makanan kepada konsumen. Ketika sedang menyajikan 

makanan, yang harus diperhatikan adalah makanan tersebut agar terhindar 

dari pencemaran, peralatan yang digunakan juga dalam kondisi baik dan 

bersih, serta petugas atau karyawan yang menyajikan dalam keadaan sehat 

juga rapih (Atmoko, 2017). 

Proses pengolahan makanan, penyimpanan, sampai dengan 

penyajian atau pendistribusian makanan kepada konsumen merupakan 

bagian dari praktik higiene dan sanitasi yang sangat penting. Apabila 

praktik higiene dan sanitasi pangan rendah, maka potensi peningkatan 

penularan virus Covid-19 akan besar (Haryanti & Suryaningsih, 2021). 

Meskipun jumlah penularan virus Covid-19 pada sektor industri 

makanan tidak dilaporkan secara signifikan, namun di masa pandemi 

Covid-19 sekarang, hal seperti ini tetap tidak bisa diabaikan. Semua 

aktivitas atau kegiatan masyarakat memiliki potensi dalam 
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mentransmisikan virus ini, karena individu yang terinfeksi virus Covid-19 

tidak semuanya memiliki gejala yang aktual (Haryanti & Suryaningsih, 

2021). 

Individu yang terinfeksi namun tampak seperti orang sehat 

dikarenakan individu tersebut mempunyai sistem imun yang baik. Akan 

tetapi perlu diketahui bahwa lingkungan dan segala yang ada disekitarnya, 

termasuk produk pangan akan tercemar karena keberadaannya. Maka hal 

ini dapat menjadi alasan yang kuat bahwa keamanan pangan di era 

pandemi seperti saat ini ini, harus menjadi salah satu hal yang perlu 

diperhatikan (Shahbaz et al., 2020). 

Di masa pandemi saat ini, sangat penting bagi kita untuk lebih 

meningkatkan PHBS, baik pribadi maupun yang ada disekitar kita. Salah 

satu hal yang dapat mewujudkan kesehatan dan terhindar dari penyakit 

adalah dengan menjaga kebersihan. Nabi Muhammad SAW sedari dulu 

telah memerintahkan kepada umatnya agar selalu menjaga kebersihan, 

agar tubuh bisa menjadi sehat dan kuat sehingga penyakit pun tidak 

gampang masuk ke dalam tubuh (Tasri, 2020).  
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Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. Al Maidah ayat 6 : 

َٰٓأٌََُّها اْا ٱلَِرٌهَا ٌَ  ةِا إِلَى قُۡمتُمۡا إِذَا َءاَمىُىَٰٓ ِدٌَُكمۡا ُوُجىَهُكمۡا فَٱۡغِسلُىاْا ٱلَصلَى  ٌۡ َ  ٱۡلَمَسافِقِا إِلَى َوأ

ِه ا إِلَى َوأَۡزُجلَُكمۡا بُِسُءوِسُكمۡا َوٱۡمَسُحىاْا ٍۡ َٰٓا ُكىتُم َوإِن فَٱَطَهُسواْ ا ُجىُٗبا ُكىتُمۡا َوإِن ٱۡلَكۡعبَ  َمۡسَضى 

ىُكم أََحد ا َجآَٰءَا أَۡوا َسفَس ا َعلَى ا أَۡوا هَا ّمِ َٰٓئِطِا ّمِ َمۡستُمُا أَۡوا ٱۡلغَا  فَتٍَََمُمىاْا َمآَٰءٗا تَِجدُواْا فَلَمۡا ٱلىَِّسآَٰءَا لَ 

ِدٌُكم بُِىُجىِهُكمۡا فَٱۡمَسُحىاْا َطٍِّٗبا َصِعٍٗدا ٌۡ ۡىهُ ا َوأَ ُكم ِلٍَۡجعَلَا ٱّلَلُا ٌُِسٌدُا َما ّمِ ٍۡ هۡا َعلَ كِا َحَسج ا ّمِ  هَولَ 

َسُكمۡا ٌُِسٌدُا ُكمۡا وِۡعَمتَهُۥ َوِلٍُتِمَا ِلٍَُطّهِ ٍۡ  (٦) تَۡشُكُسونَا لَعَلَُكمۡا َعلَ

Terjemahan : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu 

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 

sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka 

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau 

kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh 

perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka 

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 

mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur ” 

Istilah kebersihan di kehidupan makhluk hidup adalah suatu hal 

yang pokok dalam menjaga eksistensinya, sehingga walaupun makhluk 

tersebut dinilai kotor namun ia akan berupaya untuk membersihkan apa 
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yang ada dalam dirinya, baik dengan menggunakan air, tanah, ataupun air 

dan tanah dalam membersihkan dirinya secara fisik. Selain itu, konsep 

kebersihan bagi manusia tidak hanya secara fisik, namun ada juga dikenal 

dengan secara psikis, yakni seperti kebersihan hati, jiwa, spiritual, dan 

sebagainya (Tasri, 2020). 

Selain itu, sebagaimana dalam Sabda Nabi Muhammad SAW. 

tentang kebersihan : 

 

Artinya : 

“Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya 

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT. itu suci 

yang menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai 

kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha 

indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-

tempat mu.” (HR. Tirmizi). 

Sesungguhnya Allah SWT. sangat menyukai kebersihan dan 

meminta seluruh umatnya agar selalu menjaga kebersihan diri. Agama 

Islam selalu menganjurkan kepada manusia agar selalu menjaga dan 

memperhatikan kebersihan, baik itu kebersihan diri, lingkungan, pada 

makanan, dan kebersihan-kebersihan lainnya (Tasri, 2020). 
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3. Perilaku Pengunjung 

a. Pengetahuan Responden 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pengetahuan seseorang, diantaranya seperti usia,  tingkat pendidikan, 

pekerjaan dan juga faktor eksternal lainnya. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai karakteristik responden, diketahui bahwa dari 

total 96 responden, mayoritas responden termasuk dalam kategori 

masa remaja akhir (17-25 tahun) yaitu sebanyak 39 orang, dan 

responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 

59 orang (61,5%). Selain itu, karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan terakhir sebagian besar responden adalah kategori 

SMA/SMK/SLTA yaitu sebanyak 57 orang atau 59,4% dan sebagian 

kecil responden merupakan kategori D3 yakni sebanyak 1 orang atau 

0,1%. Dan juga sebagian besar responden adalah seorang Ibu Rumah 

Tangga (IRT) yakni sebanyak 20 orang atau 20,8%. 

Usia seseorang terhitung mulai dari saat dilahirkan sampai 

berulang tahun. Semakin mencukupi usia seseorang maka tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan menjadi lebih matang dalam 

berpikir dan juga bekerja (Ikowati, 2019). 

Selain itu, menurut Cropton J (1997) yang dikutip dari 

penelitian Mujiburrahman et al., (2020) yang mengemukakan bahwa 

usia produktif seseorang adalah usia dewasa yang aktif dalam kegiatan 

yang dapat mendukung dalam proses belajar dan mengingat suatu 
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informasi. Sebaliknya pada usia-usia tertentu yakni yang menjelang 

usia lanjut, kemampuannya akan berkurang dalam menerima atau 

mengingat suatu informasi (pengetahuan).  

Sebagaimana hasil penelitian usia responden sebagian besar 

responden adalah remaja akhir dan dewasa awal, sedangkan paling 

sedikit adalah responden yang masuk dalam kategori masa lansia awal 

yaitu sebanyak 4 orang (4,2%). Hal ini dapat menjelaskan persentase 

responden (96,9%) yang masuk dalam kategori baik sebanyak 93 

orang, responden dengan kategori cukup sebanyak 3 orang (3,1%), 

dan tidak ada responden yang termasuk dalam kategori kurang.  

Usia seseorang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuannya. 

Semakin meningkat usia, amaka pengalaman yang didapat juga 

semakin banyak, sehingga pengetahuan yang diperoleh juga semakin 

baik. Namun di sisi lain, kemampuan dalam mengingat suatu 

pengetahuan juga akan berkurang menjelang usia lanjut 

(Mujiburrahman et al., 2020). 

Jenis pekerjaan mempengaruhi seseorang mempunyai waktu 

luang untuk mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar atau pendidikan 

formal. Sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

responden sebagian besar adalah IRT yakni sebanyak 20 orang 

(20,8%) dan paling sedikit adalah apoteker dan sopir yakni masing-

masing sebanyak 2 orang. Pengetahuan dan pengalaman seseorang 



113 
 

 

dipengaruhi oleh pekerjaan. Ini dikarenakan ketika bekerja yang lebih 

sering menggunakan otak, maka kemampuan otak terutama dalam 

menyimpan (daya ingat) akan bertambah ketika sering dipakai. 

Sehingga pengetahuannya akan menjadi baik (Mujiburrahman et al., 

2020). Lingkungan sebagai tempat bekerja dapat menjadikan 

seseorang menerima pengalaman dan pengetahuan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Selanjutnya, pengetahuan seseorang juga dapat dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam memberikan motivasi diri sehingga mampu berperan 

dalam pembangunan kesehatan. Selain dari pendidikan formal, 

pengetahuan juga dapat diperoleh dari berbagai cara, seperti dari 

orang lain atau dari berbagai media massa (surat kabar, majalah, 

televisi, radio). Oleh karena itu seseorang yang memiliki pendidikan 

rendah tidak mutlak memiliki pengetahuan yang rendah pula 

(Mujiburrahman et al., 2020). 

Sebagaimana hasil penelitian pada tabel 4.1yang menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik, yakni 

sebanyak 93 orang (96,9%). Pengetahuan tidak mutlak didapatkan dari 

pendidikan formal, namun dapat juga berasal dari pendidikan non-

formal diluar sekolah dan juga dari pengalaman. Tingkat pendidikan 

yang dapat memperoleh pengetahuan yang tinggi, dapat menentukan 

mudah tidaknya seseorang dalam memahami dan menyerap suatu 
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informasi. Semakin tinggi pengetahuan, maka semakin tinggi 

kemampuan seseorang menerima informasi (Ikowati, 2019).  

Pengetahuan mengenai kesehatan memiliki pengaruh terhadap 

sikap dan tindakan seseorang. Pengetahuan yang diperoleh baik dari 

pendidikan formal maupun non-formal akan berhubungan pada 

terciptanya upaya pencegahan terhadap suatu penyakit.  

Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat mengenai Covid-19 

adalah aspek yang sangat penting pada masa pandemi sekarang ini. 

Masyarakat perlu mengetahui dan memahami penyebab dari Covid-

19, bahaya, upaya pencegahan, transmisi virus, tanda dan gejala, serta 

istilah-istilah yang berhubungan dengan Covid-19. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan baik maka akan cenderung memiliki sikap dan 

tindakan yang baik pula. Sehingga untuk dapat meningkatkan perilaku 

yang sehat dan selamat dari Covid-19, maka perlu untuk 

meningkatkan pengetahuan mengenai Covid-19 itu sendiri 

(Mujiburrahman et al., 2020). 

b. Sikap Responden 

Sikap adalah keadaan dari dalam diri  manusia yang 

menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dalam melakukan 

suatu kegiatan dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi suatu 

objek atau suatu kondisi di lingkungan sekitarnya. Sikap juga 
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merupakan bentuk kesiapan dalam merespon atau menanggapi objek 

atau situasi, baik yang sifatnya positif maupun negatif (Ikowati, 2019).  

Sikap menjadi faktor predisposisi yang membuat seseorang 

cenderung melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku khusus, 

sikap menjadi proses kesadaran yang sifatnya individual. Semakin 

positif sikap seseorang maka semakin besar kemungkinan timbulnya 

tindakan tersebut (Lestari 2019 dalam Wawan 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2, menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden memiliki sikap dalam kategori sangat 

baik (89,6%) saat berkunjung di 3 titik rumah makan yang ada di Kab. 

Jeneponto pada masa pandemi Covid-19. Bentuk sikap yang 

digambarkan antara lain adalah kesetujuan pengunjung mengenai 

penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, khususnya 

pada rumah makan. Seseorang yang telah memperoleh suatu 

pengetahuan, maka ia akan siap menempatkan dirinya sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini, seseorang yang memperoleh pengetahun 

tentang Covid-19, maka ia akan mampu merespon situasi tersebut, dan 

mampu membedakan mana positif dan yang mana negatif. 
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c. Tindakan Responden 

Tindakan merupakan respon dari individu dari adanya suatu 

dorongan, rangsangan atau suatu stimulus. Pengetahuan dan sikap bisa 

menjadi stimulus yang dapat menghasilkan suatu tindakan. Apabila 

baik pengetahuan seorang individu terhadap sesuatu, maka akan 

meningkat pula kemungkinan dilakukannya perilaku tersebut. 

Begitupun dengan sikap, apabila baik sikap seseorang terhadap 

sesuatu, maka akan meningkat pula kemungkinan dilakukannya 

sebuah perilaku.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang 

dilakukan oleh pengunjung di 3 titik rumah makan tersebut, sebagian 

besar pada kategori sangat baik ((71,9%). Adapun bentuk tindakan 

yang ditunjukkan antara lain adalah kepatuhan terhadap protokol 

kesehatan saat berkunjung ke sebuah rumah makan, yakni seperti 

senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga 

jarak fisik dengan mengatur meja dan kursi. Selain itu juga mengenai 

frekuensi kedatangan responden pada sebuah rumah makan, selalu 

membawa handsanitizer, dan mengenai kebersihan diri dan 

permukaan benda yang sering disentuh. Tindakan pencegahan yang 

dilakukan oleh responden dapat dipengaruhi oleh pengetahuan 

ataupun sikap dari responden mengenai Covid-19. Akan tetapi sikap 

yang baik tanpa didasari dengan pengetahuan yang baik, maka akan 
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dapat menghasilkan tindakan yang salah atau melenceng (Lestari, 

2019). 

Individu yang telah mengetahui tentang suatu informasi atau 

pengetahuan tertentu, maka ia akan mampu menentukan dan 

mengambil keputusan. Dengan kata lain, saat seseorang mengetahui 

informasi tentang COVID-19, maka ia akan mampu untuk 

menentukan bagaimana dirinya harus berperilaku terhadap situasi 

tersebut (Mujiburrahman et al., 2020). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perubahan dalam sistem pelayanan 

makanan yang diterapkan oleh pengusaha kuliner di 3 titik rumah makan 

yang ada di Kab. Jeneponto adalah dengan menerapkan standar 

kesehatan berupa protokol kesehatan di rumah makan mereka seperti 

dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, menjaga jarak meja/kursi dan 

senantiasa memakai masker baik bagi pemilik rumah makan, karyawan, 

maupun bagi pengunjung. 

2. Selain protokol kesehatan, pengusaha kuliner pada 3 titik rumah makan 

di Kab. Jeneponto juga lebih meningkatkan keamanan pangan pada 

proses pengolahan makanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau 

penyajian makanan selama adanya pandemi Covid-19 dan era new 

normal. 

3. Hasil gambaran perilaku pengunjung di masa pandemi Covid-19 pada 

variabel tingkat pengetahuan di 3 titik rumah makan di Kab. Jeneponto 

tergolong baik, dengan presentase sebesar 96,9%. 

4. Hasil gambaran perilaku pengunjung di masa pandemi Covid-19 pada 

variabel sikap di 3 titik rumah makan di Kab. Jeneponto tergolong sangat 

baik, dengan presentase sebesar 89,6%. 
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5. Hasil gambaran perilaku pengunjung di masa pandemi Covid-19 pada 

variabel tindakan di 3 titik rumah makan di Kab. Jeneponto tergolong 

sangat baik, dengan presentase sebesar 71.9%. 

6. Perubahan- perubahan penting pada sistem pelayanan makanan terkait 

dengan standar kesehatan yang diterapkan oleh pelaku usaha kuliner di 

masa pandemi Covid-19 menjadi faktor pendukung dalam menunjang 

perilaku sehat pengunjung. Hal ini dikarenakan pengunjung akan 

cenderung patuh pada protokol kesehatan ketika berada di tempat yang 

juga mendukung untuk berperilaku sehat, seperti dengan menyediakan 

fasilitas cuci tangan, penerapan jaga jarak, dan kewajiban dalam 

penggunaan masker. 

7.  Peningkatan sistem pelayanan makanan dalam proses pengolahan, 

penyimpanan, dan pendistribusian makanan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha kuliner di tengah pandemi Covid-19 saat ini adalah bagian dari 

praktik hygiene dan sanitasi yang sangat penting. Apabila praktik higiene 

dan sanitasi pangan di rumah makan rendah, maka kontribusi dalam 

meningkatnya potensi penularan virus Covid-19 juga besar. 

8. Pengetahuan, sikap, dan tindakan pengunjung di masa pandemi covid-19 

saat ini menjadi faktor penentu  dalam berperilaku. Perilaku pengunjung 

dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum seperti 

rumah makan, menentukan kualitas hidupnya. Seseorang yang memiliki 

perilaku baik dan positif, maka akan berdampak positif juga terhadap 

kesehatannya, dan begitupun sebaliknya. 
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B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

a. Kiranya masyarakat dapat patuh terhadap aturan dan arahan yang 

diperintahkan oleh pemerintah setempat demi keselamatan hidup 

bersama. 

b. Agar dapat tetap menerapkan dan mempertahankan kepatuhan 

terhadap protokol kesehatan dimanapun berada, termasuk di tempat-

tempat umum seperti di rumah makan. 

c. Masyarakat diharapkan agar senantiasa saling mengingatkan kepada 

oranglain dalam penerapan protokol kesehatan untuk bersama-sama 

saling membantu memutus mata rantai penularan virs Covid-19. 

2. Bagi Pengusaha Kuliner 

a. Sangat penting bagi pelaku usaha kuliner agar kiranya juga dapat 

memperhatikan seluruh alat-alat yang digunakan maupun sarananya, 

serta juga terkait dengan lingkungan pada tempat usaha di 3 titik 

rumah makan yang ada di Kab. Jeneponto. 

b. Kiranya baik bagi pemilik rumah makan atau karyawan dapat 

melakukan pembersihan dan desinfektan pada lingkungan rumah 

makan, khususnya permukaan yang sering disentuh seperti meja dan 

kursi.Hal ini dilakukan agar upaya dalam pencegahan penularan 

Covid-19 dapat lebih maksimal.  

c. Sebaiknya lebih ketat dalam menerapkan aturan protokol kesehatan 

bagi pengunjung yang datang. 
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Lampiran 1 

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (inisial) : 

Usia : 

Alamat : 

Agama : 

Pekerjaan : 
 
 
Dengan ini menyatakan telah mendapat penjelasan dari peneliti tentang 
penelitian Dampak Pandemi Coronavirus Disease-19 terhadap Sistem 
Pelayanan Makanan dan Perilaku Pengunjung pada Usaha Kuliner Selama 
Era New Normal di Kab. Jeneponto. Maka dengan ini saya secara sukarela 
dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian 
tersebut. 
Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
 
 

Gowa, September 2021 

Informan 

 
 
 
 

(   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 2 
 

KUESIONER PENELITIAN 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN SISTEM 
PELAYANAN MAKANAN DAN PERILAKU PENGUNJUNG PADA 

USAHA KULINER SELAMA ERA NEW NORMAL DI KAB JENEPONTO 
 

Nomor  : 

Tanggal : 

 

Bersama ini saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar 
kuesioner. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk melengkapi data 
penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “Dampak Pandemi 
Covid-19 Terhadap Perubahan Sistem Pelayanan Makanan dan Perilaku 
Pengunjung pada Usaha Kuliner Selama Era New Normal di Kab 
Jeneponto”, untuk itu diharapkan Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu untuk 
mengisi daftar pertanyaan/pernyataan (kuesioner) berikut. Terimakasih. 

I. Identitas Responden : 
 

1. Nama  : 
2. Alamat  : 
3. Usia  : 
4. Jenis Kelamin : 
5. Pekerjaan  : 

 

*Kuesioner ditujukan kepada konsumen atau pengunjung rumah makan* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Kuesioner Tingkat Pengetahuan Pengunjung tentang COVID-19 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) 
pada kolom jawaban yang Anda anggap tepat. 
 
No. Pernyataan Benar Salah 
1. COVID-19 adalah penyakit infeksi virus   
2. COVID-19 tidak ditularkan melalui kontak dekat 

dengan orang yang terinfeksi 
  

3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 
menjaga jarak, serta menggunakan masker untuk 
menutupi mulut dan hidung dapat membantu 
mencegah penularan COVID-19 

  

4.  Penyebaran Covid-19 dapat melalui benda benda 
yang telah terkontaminasi COVID-19 

  

5. Menjauhi kerumunan menjadi salah satu yang dapat 
dilakukan untuk mengurangi penularan virus karena 
setiap orang bisa saja menjadi carrier atau pembawa 
virus COVID-19 

  

6. Covid-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan 
sama seperti flu biasa 

  

7. Hanya orang sakit yang dianjurkan untuk memakai 
masker saat bepergian 

  

8.  COVID-19 dapat menyebar melalui percikan air 
liur orang yang terinfeksi saat batuk, bersin, dan 
berbicara 

  

9. COVID-19 tidak menyebabkan kematian   
10. Demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas 

adalah gejala yang mungkin terjadi pada orang yang 
terinfeksi COVID-19 

  

11. Orang yang bisa menularkan Covid-19 hanyalah 
yang memiliki gejala 

  

12. New normal artinya adalah cara hidup baru dalam 
beraktivitas dengan mengedepankan perilaku hidup 
bersih dan sehat 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Kuesioner Sikap Pengunjung 
 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) 
pada kolom jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RR : Ragu-Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 
1. Saya yakin dengan menerapkan protokol 

kesehatan selama masa New Normal 
pandemi COVID-19 efektif mengurangi 
penularan virus Corona 

     

2. Saya mendukung kebijakan pemerintah 
untuk menerapkan protokol kesehatan dalam 
rangka pencegahan penularan COVID-19 

     

3. Saya sadar ketika mendatangi tempat-tempat 
umum yang menyebabkan kerumuna, maka 
harus menerapkan protokol kesehatan 
COVID-19  

     

4. Selama pandemi COVID-19, saya masih 
akan makan atau berkunjung ke rumah 
makan 

     

5. Ketika berkunjung ke rumah makan, saya 
harus tetap memenuhi protokol kesehatan 
(mencuci tangan, menjaga jarak, memakai 
masker) 

     

6. Saya memilih rumah makan yang tidak 
ramai untuk menghindari kerumunan 

     

7.  Memilih rumah makan yang terjamin 
kebersihannya dapat mencegah dari 
penularan penyakit 

     

8. Sebelum berkunjung ke sebuah rumah 
makan, saya akan memastikan tubuh saya 
dalam kondisi sehat agar tidak terjadi 
penularan penyakit 

     

9. Orang yang sehat tidak perlu memakai 
masker saat keluar rumah 

     

10. Menurut saya pandemi COVID-19 akan 
berhasil dikendalikan dengan menerapkan 
protokol kesehatan 

     

 
 



 

 

IV. Kuesioner Tindakan Pengunjung 
 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) 
pada kolom jawaban yang Anda anggap benar. 

No. Pernyataan Selalu Hampir 
Selalu 

Jarang Tidak 
Pernah 

1. Saya sering berkunjung ke sebuah rumah 
makan/warung/cafe/restoran 

    

2. Saya memakai masker saat berkunjung ke 
sebuah rumah makan 

    

3. Sebelum masuk ke sebuah rumah makan, 
saya mencuci tangan di tempat yang telah 
disediakan 

    

4. Saya menjaga jarak fisik seperti mengatur 
meja dan kursi saat makan di sebuah 
rumah makan 

    

5.  Saya memilih rumah makan yang sistem 
pelayanannya patuh terhadap protokol 
kesehatan agar terhindar dari penularan 
covid-19 

    

6. Saya membawa handsanitizer ketika 
bepergian (misal : saat pergi ke sebuah 
rumah makan) 

    

7. Saya mandi dan berganti pakaian setelah 
pulang dari bepergian (contoh : setelah 
berkunjung ke rumah makan) 

    

8.  Saya tidak berkunjung ke sebuah rumah 
makan, apabila saya sedang sakit dengan 
gejala seperti Covid-19 (batuk, demam, 
pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, atau 
diare) 

    

9. Saya tidak sendiri ketika berkunjung ke 
rumah makan (misal : mengajak teman) 

    

10. Saya membersihkan permukaan benda yang 
sering disentuh  

    

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSTRUKTUR 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN SISTEM 
PELAYANAN MAKANAN DAN PERILAKU PENGUNJUNG PADA 

USAHA KULINER SELAMA ERA NEW NORMAL DI KAB JENEPONTO 
 

Nomor   : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat  :  

Nama Pemilik RM : 

 

*Ditujukan kepada pemilik usaha rumah makan/staff/pelayan* 

No. ASPEK/TEMA PERTANYAAN 

1. Protokol kesehatan bagi 
pengunjung 

1. Apakah terdapat aturan yang mewajibkan para 
pengunjung untuk menggunakan masker ? 

2. Apakah terdapat aturan yang mewajibkan 
pengunjung untuk mencuci tangan sebelum 
masuk ? 

3. Apakah terdapat aturan yang mewajibkan 
pengunjung untuk tetap menjaga jarak ? 

4. Apakah ada larangan masuk bagi pengunjung 
yang mempunyai gejala seperti Covid-19 (batuk, 
demam, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, 
atau diare) 

2. Bagi karyawan/pekerja 1. Apakah terdapat aturan yang mewajibkan para 
pekerja agar menggunakan masker saat sedang 
bekerja ? 

2. Apakah para pekerja mengenakan pakaian 
khusus saat sedang bekerja ? 

3. Apakah ada larangan bekerja bagi karyawan 
yang mempunyai gejala seperti Covid-19 (batuk, 
demam, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, 
atau diare) 

4. Apakah terdapat perbedaan pada sistem 
pelayanan sebelum dan selama pandemi Covid-
19 dan era new normal ? 

3. Penyimpanan, pengolahan 
dan 

1. Bagaimana kondisi penyimpanan makanan agar 
tidak terkontaminasi ? 



 

 

Penyajian/Pendistribusian 
makanan 

2. Apakah penjamah makanan menggunakan 
masker saat bekerja (memasak) ? 

3. Apakah penjamah makanan menggunakan 
sarung tangan saat sedang mempersiapkan atau 
mengolah makanan ? 

4. Apakah penjamah makanan menggunakan 
penutup kepala saat sedang mempersiapkan atau 
mengolah makanan ? 

5. Bagaimana jenis alat angkut yang digunakan saat 
mengangkut/mendistribusikan makanan ? 

6. Apakah karyawan yang 
mengangkut/mendistribusikan makanan 
menggunakan masker, sarung tangan, penutup 
kepala  ? 

4. Kondisi lingkungan 1. Bagaimana kondisi tempat pengolahan makanan 
(dapur) ? 

2. Bagaimana kondisi peralatan yang digunakan ? 
3. Apakah melakukan desinfeksi ? 

5. Pertanyaan khusus 1. Apa alasan tidak/belum menerapkan protokol 
kesehatan (jika ada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4 
LEMBAR OBSERVASI 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERUBAHAN SISTEM 
PELAYANAN MAKANAN DAN PERILAKU PENGUNJUNG PADA 

USAHA KULINER SELAMA ERA NEW NORMAL DI KAB JENEPONTO 
 

Nomor   : 

Hari/Tanggal  : 

Tempat  :  
Nama Pemilik RM : 
 

*Ditujukan kepada pemilik usaha rumah makan/staff/pelayan* 

No. Aspek yang Diamati Pilihan () Uraian 

 Ya Tidak  

1. Tersedianya fasilitas cuci 
tangan atau hand sanitizer 

   

2. Kepatuhan memakai masker 
pada karyawan dan 
pengunjung 

   

3. Menerapkan jaga jarak, 
seperti mengatur jarak saat 
mengantri minimal 1 meter, 
atau mengatur jarak dan 
memberikan pembatas antar 
kursi agar tidak saling 
berhadapan 

   

4. Terdapat proses pemeriksaan 
suhu tubuh bagi pengunjung 
sebelum masuk 

   

5. Menerapkan Desinfeksi    
6. Perubahan sistem pelayanan 

makanan : pengolahan 
makanan, penyimpanan, 
penyajian 

   

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5 Keterangan Layak Etik 

 

 

 



 

 

Lampiran 6 Izin Penelitian 

 

 



 

 

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 



 

 

Lampiran 8 

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN 
DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 TERHADAP PERUBAHAN SISTEM PELAYANAN MAKANAN 
DAN PERILAKU PENGUNJUNG PADA USAHA KULINER SELAMA ERA NEW NORMAL DI KAB JENEPONTO 

A. Tahap Persiapan 
No. Tema Kode Informan Content Analysis Deskripsi 

1.  Protokol 
kesehatan  

A (35 Tahun) “pakai masker bergantung pengunjung ji, 

bagian ada yang pake masker, sebagian 
juga tidak” 

“ada, didepan. Sebelum masuk mereka 

sudah cuci tangan. Alhamdulillah 
sebagian besar cuci tangan, tidak perlu 
diarahkan. Bahkan sebelum ada ini corona 
tidak ada tempat cuci tangan begitu di 
depan, tapi karena ada corona makanya 
saya sediakan mi ini tempat cuci tangan” 

“ada juga yang jaga jarak, ada juga yang 

tidak ” 

“tidak ada, karena kan kalo sakit begitu 

tidak keluar-keluarji 

Informan menyatakan bahwa mereka 
melakukan beberapa perubahan-perubahan 
penting terkait dengan peningkatan standar 
kesehatan berupa protokol kesehatan seperti 
penyediaan fasilitas cuci tangan, pengaturan 
jarak dan memakai masker selama berada 
dilingkungan rumah makan atau usaha 
kuliner. Perubahan-perubahan standar 
kesehatan tersebut sebagian besar telah 
diterapkan oleh para pengunjung yang 
datang ke rumah makan tersebut. 

E (30 Tahun) Iya, sebelum pengunjung masuk kita 
terapkan duu cuci tangan, kalo tidak cuci 
tangan tidak bisa masuk, selama ada ini 



 

 

pandemi” 

“Pengunjung yang datang rata-rata semua 
memang pakai masker. Ada juga biasa 
datang satpol pp pergi liat orang yang 
tidak pakai masker, jadi mau tidak mau 
memang harus pake masker” 

 “bah, selain masker, rata-rata juga 
mereka jaga jarak, dia atur tempat 
duduknya” 

 “tidak pernah ji ada yang begitu-begitu 
selama ini” 

H (38 Tahun) “iya, ada” 

“iya rata-rata memang semua pakai 
masker kalo datang kesini” 

“ada juga itu pengunjung yang atur 

sendiri jaraknya, kayak tidak mau duduk 
dekat-dekat dengan yang lain” 

“Pengunjung yang datang biasanya paling 

sering berdua, ada yang biasa sengaja 
kasih kosong tempat duduk, ada juga yang 
langsung duduk saja berdekatan kursinya 
sama temannya” 

“sebenarnya bergantung pengunjung juga. 
Ada beberapa yang datang tidak jaga 

 



 

 

jarak, biasanya tidak mau pisah sama 
temannya. Saya juga tidak enak kalo harus 
menegur” 

L (56 Tahun) “Hampir semua pengunjung yang datang 

juga sebenarnya sudah terbiasa langsung 
cuci tangan sebelum masuk,  tidak perlu 
diarahkan lagi. Jadi sebelum disuruh, dia 
sudah cuci tangan duluan” 

“Pas awal-awal corona memang semua 
pake masker, karena memang harus pake 
masker semuanya kalo datang kesini. Tapi 
sekarang sudah berkurang pengunjung 
yang pake masker datang kesini. Karena 
mungkin dia pikir corona ini tidak ada mi” 

“Ini aturan kursi sama mejanya juga 

sebenarnya beda waktu sebelum ada ini 
corona. Dulu ada banyak, sekarang kita 
simpan sebagian meja sama kursinya 
supaya lebih luas lagi” 

 

S (62 Tahun) “iya bah sering” 

“Kalo ada pengunjung yang datang baik 
pake masker atau tidak, saya tetap pakai 
masker. Saya tidak mau kalah, pendatang 
yang datang kesini ada kemungkinan bawa 
virus, pasti ditulari. Tidak mungkin saya 

 



 

 

yang menulari, pasti pengunjung yang 
datang yang akan menular” 

 

2. Penyimpanan, 
pengolahan, dan 
pendistribusian 
makanan  

A (35 Tahun) “Alhamdulillah dapur saya selalu bersih” 

“ Makanan yang ada ini didapur juga 

tidak saya biarkan terbuka, selalu saya 
tutup supaya tidak ada masuk lalat atau 
serangga yang lain” 

“Sekarang ada polisi atau tentara yang 

datang ke sini liat-liat kondisi disini. 
Apalagi waktu awal-awal ada ini corona, 
hampir setiap hari datang. Biasa na tegur 
itu orang yang banyak kumpul-kumpul, 
sama yang tidak pakai maske” 

 

Informan menyatakan bahwa mereka 
senantiasa berupaya agar tetap menjaga 
kualitas dan keamanan makanan baik dalam 
menyimpan bahan makanan, proses 
pengolahan, maupun pada saat 
mendistribusikan makanan, juga selalu 
menjaga agar dapur tetap bersih dan selalu 
mengedepankan higiene dan sanitasi di 
lingkungan rumah makan 

E (30 Tahun) “Semenjak ada corona, pengunjung yang 
datang kesini berkurang sekitar 50% 
karena takut tertular virus. Makanya 
makanan yang dimasak itu sebisa mungkin 
diatur kebersihannya baik-baik supaya 
pengunjung bisa datang kesini lagi makan 
tanpa ada rasa takut” 

“Bahkan sebenarnya sebelum pandemi 
saja, kita sudah usaha untuk masak 



 

 

makanan tetap bersih dan sehat. Tapi 
sekarang karena ada corona, itu lebih 
ditingkatkan lagi. Sekarang apa-apa harus 
pake sendok, tidak sembarangan pegang 
makanan begitu” 

“Sekarang selama ada corona saya juga 

tambah sering cuci tangan. Kan cuci 
tangan juga salah satu dari protokol 
kesehatan toh” 

“Karyawan yang lain juga sering saya 

ingatkan supaya kalo lagi antar makanan 
harus pake masker. Tidak enak juga sama 
pelanggan kalau lihat kita tidak pake 
masker” 

H (38 Tahun) “Itu makanan olahan kayak bakso atau 
daging begitu selalu memang saya simpan 
di dalam kulkas. Kayak nasi juga saya 
masak memang mi, terus saya simpan di 
pemanas (rice cooker)” 

L (56 Tahun) “Iya dulu sempat saya suruh karyawan ku 

semua kalo kerja didapur pake sarung 
tangan itu yang plastik. Tapi sekarang 
kadang-kadang mi” 

“Iya, makanan jadi sama bahan makanan 
yang masih mentah itu memang selalu 



 

 

saya pisahkan, dan harusnya memang 
seperti itu” 

“biasanya ada datang satpol pp menyidak 

orang-orang yang tidak pakai masker” 

S (62 Tahun) “sekarang saya lebih sering lagi bersihkan 

dapur setiap sudah memasak” 

“pokoknya tidak boleh ada kotor” 

 

 



 

 

Lampiran 9 Hasil Pengamatan Lembar Observasi 

 

Hasil Pengamatan Menggunakan Instrumen Lembar Observasi 
pada 3 Titik Rumah Makan Selama Pandemi Covid-19 

Di Kab. Jeneponto 
Tahun 2021 

No. Aspek yang Diamati RM I RM II RM III 

 Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1. Tersedianya fasilitas cuci tangan 
atau hand sanitizer 

      

2. Kepatuhan memakai masker 
pada karyawan dan pengunjung 

      

3. Menerapkan jaga jarak, seperti 
mengatur jarak saat mengantri 
minimal 1 meter, atau mengatur 
jarak dan memberikan pembatas 
antar kursi agar tidak saling 
berhadapan 

      

4. Terdapat proses pemeriksaan 
suhu tubuh bagi pengunjung 
sebelum masuk 

      

5. Melaksanakan desinfeksi       

7. Perubahan sistem pelayanan 
makanan : pengolahan makanan, 
penyimpanan, penyajian  

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 10 SPSS Penelitian 

 

JK 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 37 38.5 38.5 38.5 

Perempuan 59 61.5 61.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

KAT.USIA 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 – 25 39 40.6 40.6 40.6 

26 - 35 27 28.1 28.1 68.8 

36 - 45 26 27.1 27.1 95.8 

46 - 55 4 4.2 4.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Pend.Terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 1 1.0 1.0 1.0 

S1 18 18.8 18.8 19.8 

SMA/SMK/SLTA 57 59.4 59.4 79.2 

SMP 20 20.8 20.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Apoteker 2 2.1 2.1 2.1 

Honorer 6 6.2 6.2 8.3 

IRT 20 20.8 20.8 29.2 

Mahasiswa 16 16.7 16.7 45.8 

Pedagang 12 12.5 12.5 58.3 

Pengusaha 1 1.0 1.0 59.4 

Pengusaha/Enterpreneur 2 2.1 2.1 61.5 

Petani 3 3.1 3.1 64.6 

PNS 9 9.4 9.4 74.0 

Sopir 2 2.1 2.1 76.0 

Tidak Ada 5 5.2 5.2 81.2 

Wiraswasta 18 18.8 18.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

Output Jawaban Responden Variabel Pengetahuan 
 

P1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 95 99.0 99.0 99.0 

0 1 1.0 1.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 

 

 

 
 



 

 

P2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 18 18.8 18.8 18.8 

1 78 81.2 81.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 96 100.0 100.0 100.0 

 

P4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 85 88.5 88.5 88.5 

0 11 11.5 11.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 96 100.0 100.0 100.0 

 

P6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 7.3 7.3 7.3 

1 89 92.7 92.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 

P7 



 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 4.2 4.2 4.2 

1 92 95.8 95.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 93 96.9 96.9 96.9 

0 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 7 7.3 7.3 7.3 

1 89 92.7 92.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 96 100.0 100.0 100.0 

 

P11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 36 37.5 37.5 37.5 

1 60 62.5 62.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 



 

 

Output Jawaban Responden Variabel Sikap 
 

P1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 1.0 1.0 1.0 

4 32 33.3 33.3 34.4 

5 63 65.6 65.6 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 1.0 1.0 1.0 

4 38 39.6 39.6 40.6 

5 57 59.4 59.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 2.1 2.1 2.1 

4 48 50.0 50.0 52.1 

5 46 47.9 47.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 10.4 10.4 10.4 

2 36 37.5 37.5 47.9 

3 44 45.8 45.8 93.8 

4 5 5.2 5.2 99.0 

5 1 1.0 1.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 5.2 5.2 5.2 

4 42 43.8 43.8 49.0 

5 49 51.0 51.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1.0 1.0 1.0 

2 6 6.2 6.2 7.3 

3 18 18.8 18.8 26.0 

4 48 50.0 50.0 76.0 

5 23 24.0 24.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 6 6.2 6.2 7.3 

4 49 51.0 51.0 58.3 

5 40 41.7 41.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.1 2.1 2.1 

3 6 6.2 6.2 8.3 

4 55 57.3 57.3 65.6 

5 33 34.4 34.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.2 4.2 4.2 

3 2 2.1 2.1 6.2 

4 59 61.5 61.5 67.7 

5 31 32.3 32.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 4 4.2 4.2 5.2 

4 54 56.2 56.2 61.5 

5 37 38.5 38.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Output Jawaban Responden Variabel Tindakan 
 

P1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Selalu 15 15.6 15.6 15.6 

Hampir Selalu 40 41.7 41.7 57.3 

Jarang 41 42.7 42.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang 5 5.2 5.2 5.2 

Hampir Selalu 19 19.8 19.8 25.0 

Selalu 72 75.0 75.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

P3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang 8 8.3 8.3 8.3 

Hampir Selalu 22 22.9 22.9 31.2 

Selalu 66 68.8 68.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang 36 37.5 37.5 37.5 

Hampir Selalu 17 17.7 17.7 55.2 

Selalu 43 44.8 44.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 2.1 2.1 2.1 

Jarang 15 15.6 15.6 17.7 

Hampir Selalu 23 24.0 24.0 41.7 

Selalu 56 58.3 58.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

P6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 5 5.2 5.2 5.2 

Jarang 30 31.2 31.2 36.5 

Hampir Selalu 20 20.8 20.8 57.3 

Selalu 41 42.7 42.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 2 2.1 2.1 2.1 

Jarang 15 15.6 15.6 17.7 

Hampir Selalu 26 27.1 27.1 44.8 

Selalu 53 55.2 55.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Jarang 10 10.4 10.4 10.4 

Hampir Selalu 16 16.7 16.7 27.1 

Selalu 70 72.9 72.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

P9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Selalu 34 35.4 35.4 35.4 

Hampir Selalu 32 33.3 33.3 68.8 

Jarang 30 31.2 31.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

P10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Pernah 3 3.1 3.1 3.1 

Jarang 14 14.6 14.6 17.7 

Hampir Selalu 32 33.3 33.3 51.0 

Selalu 47 49.0 49.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Output Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden 

 
Kategori Interval %Interval Frekuensi 
Baik  9-12 ≥68% 93 
Cukup 5-8 34-67% 3 
Kurang 0-4 ≤33% 0 

 

Output Frekuensi Sikap Responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Cukup Baik 10 10.4 10.4 10.4 

Sangat Baik 86 89.6 89.6 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

Output Frekuensi Tindakan Responden 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang Baik 1 1.0 1.0 1.0 

Cukup Baik 26 27.1 27.1 28.1 

Sangat Baik 69 71.9 71.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian 

1. Pengisian kuesioner oleh pengunjung 

      

      

       



 

 

      

2. Wawancara dengan informan 
 

      

     

 



 

 

3. Fasilitas Cuci Tangan 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Kondisi Rumah Makan 

     

     
 

     



 

 

    
 

    
 

                   



 

 

     

     

     



 

 

     

     

     


