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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan adalah lingkungan. 

Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi yang optimum 

sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang 

optimum pula. Ruang lingkup lingkungan yang paling dekat dengan kegiatan 

manusia adalah rumah, dimana rumah sebagai tempat tinggal dan tempat 

beraktifitas manusia. Rumah merupakan tempat dimana anggota keluarga 

berkumpul dan berhubungan juga sebagai tempat untuk mendapatkan kesenangan, 

kecintaan dan kebahagian. Oleh karena itu rumah harus memenuhi syarat-syarat 

kesehatan. 

Lingkungan rumah yang dapat mempengaruhi tingginya kejadian 

tuberkulosis paru adalah lingkungan rumah yang kurang sehat misalnya kurang 

adanya fasilitas ventilasi yang baik, pencahayaan yang buruk di dalam ruangan, 

kepadatan hunian dalam rumah dan bahan bangunan di dalam rumah. Selain 

lingkungan rumah yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis keadaan lingkungan 

fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial yang kurang baik juga akan dapat 

merugikan kesehatan dan dapat mempengaruhi penyakit tuberkulosis dan pada 

akhirnya mempengaruhi tingginya kejadian tuberculosis  (Asrijun, 2019). 

Rumah yang tidak sehat erat kaitannya dengan peningkatan kejadian 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) yang merupakan penyakit infeksi akut 

menyerang salah satu bagian atau lebih saluran nafas mulai dari hidung hingga 
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alveoli termasuk jaringan di sekitar hidung, rongga telinga tengah dan pleura. 

Rumah yang tidak memenuhi persyaratan, dapat mengakibatkan menurunnya 

daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terkena penyakit. Seperti yang 

dikemukakan WHO bahwa rumah yang terlalu sempit mengakibatkan tingginya 

kejadian penyakit dalam masyarakat. 

Adapun ketentuan persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut 

Kepmenkes No. 829/Menkes/SK/VII/1999 salah satunya membahas tentang 

kepadatan hunian. Kepadatan hunian erat kaitannya dengan faktor sosial ekonomi 

seseorang, karena pendapatan kecil membuat orang tidak dapat hidup layak yang 

memenuhi syarat-syarat kesehatan. Standar untuk perumahan umum pada dasarnya 

menyediakan rumah tinggal yang cukup baik dalam bentuk desain, letak, dan luas 

bangunan, serta fasilitas lainnya agar dapat memenuhi persyaratan rumah tinggal 

yang sehat dan menyenangkan. Rumah atau tempat tinggal yang buruk atau kumuh 

dapat mendukung terjadinya penularan penyakit dan gangguan seperti TB Paru. 

Menurut Kepmenkes (1999), persyaratan kepadatan hunian kamar adalah luas 

ruang tidur minimal 8 m2, dan tidak  dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang tidur 

dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun. 

Banjar Lingkungan Badak Sari adalah suatu daerah yang berada di Kota 

Denpasar Timur. Di Indonesia sudah tidak jarang pemukiman di tengah kota 

memiliki tingkat kepadatan hunian yang tinggi. Bahkan di Banjar Lingkungan 

Badak Sari jika hanya dilihat dari luar saja sudah terlihat bahwa tingkat kepadatan 

huniannya tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa rumah yang hanya 1 sampai 

3 petak saja dihuni 5 orang bahkan ada yang melebihi. 

Warga Banjar Lingkungan Badak Sari mengaku bahwa penyakit yang 
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pernah mereka alami selama ini bersumber dari lingkungan mereka sendiri. Salah 

satu penyebabnya yaitu kepadatan hunian kamar. Bahkan dalam 1 kamar ada yang 

dihuni lebih dari 3 orang, hal inilah yang menyebabkan udara kamar menjadi 

pengap dan penghuni merasakan kurang nyaman. 

Dari hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Oktavia Surakhmi dkk 

(2016) diperoleh bahwa rumah dengan kepadatan hunian yang tinggi beresiko 4,3 

kali untuk mengalami kejadian TB paru dibandingkan dengan hunian yang tidak 

padat. Kepadatan hunian yang tinggi meningkatkan resiko terkena TB paru 

sebesar 1,38 kali hingga 12,94 kali dibandingkan dengan hunian yang tidak padat. 

Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan 

kejadian TB paru. Hal ini terjadi sebagaimana jumlah penghuni yang semakin 

banyak akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam ruangan tersebut, begitu 

juga kadar uap air dan suhu udaranya. 

Secara universal, patogenesis suatu penyakit atau kejadian penyakit 

(disease occurrences) merupakan inti permasalahan kesehatan masyarakat. 

Masyarakat sehat adalah masyarakat yang bebas dari kejadian penyakit yang 

menampilkan wilayah sehat dan negara yang kuat. Salah satu permasalahan 

penyakit kesehatan masyarakat adalah penyakit menular (Achmadi, 2009). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa sanitasi lingkungan memiliki keterikatan yang kuat dengan 

kejadian ISPA (common cold) dikalangan masyarakat Indonesia khususnya pada 

rentang usia Balita. Penelitian tersebut yang membuktikan bahwa sanitasi 

lingkungan berhubungan dengan ISPA (commond cold) adalah sebagai berikut; 

penelitian yang dilakukan oleh Sri hayati tahun (2014) didapatkan hasil bahwa 
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balita yang menderita ISPA sebagian besar memiliki kepadatan tempat tinggal 

yang kurang sebesar 67,6%. 

Dari 10 penyakit terbanyak di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2020, 

ISPA (common cold) menduduki urutan pertama selama dua tahun terakhir. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan 3 bulan terakhir di Puskesmas I Denpasar 

Timur yaitu bulan Juli, Agustus, dan September 2021 ISPA (common cold) juga 

masih bertahan di peringkat pertama. Bahkan hanya dalam waktu 3 bulan saja 

ISPA (common cold) bisa menyerang 223 warga. Berdasarkan latar belakang di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Gambaran 

Tingkat Kepadatan Hunian Kamar Dan Insiden Penyakit Yang Diderita Warga 

Banjar Lingkungan Badak Sari Tahun 2022? “ 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang dapat di 

uraikan sebagai berikut : “ Bagaimana gambaran tingkat kepadatan hunian kamar 

dan insiden penyakit yang diderita warga Banjar Lingkungan Badak Sari tahun 

2022? “ 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat kepadatan hunian kamar dan insiden penyakit 

yang diderita warga Banjar Lingkungan Badak Sari tahun 2022. 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Untuk mengetahui kepadatan hunian kamar di Banjar Lingkungan Badak Sari. 

b. Untuk mengetahui insiden penyakit yang diderita warga Banjar Lingkungan 
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Badak Sari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat wilayah Banjar Lingkungan Badak Sari tentang gambaran tingkat 

kepadatan hunian kamar dan insiden penyakit yang diderita warga tahun 2022. 

2. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang gambaran 

tingkat kepadatan hunian kamar dan insiden penyakit yang diderita warga tahun  

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


