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Pengukuran : 

 
a. Luas lantai 

kamar 

b. Jumlah 

penghuni 

Faktor 

Penyebab 

(Agent) : 

 
a. Virus 

 
a. Jamur 

b. Bakteri 

c. Aspirasi 

KEPADATAN HUNIAN 

BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian 

Keterangan : 
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Berdasarkan kerangka konsep diatas bahwa tingkat kepadatan hunian 

sangat berpengaruh terhadap penyakit yang di derita warga, dengan berbagai 

macam factor seperti virus, bakteri, jamur, maupun aspirasi. Yang diteliti 

meliputi tingkat kepadatan hunian dengan cara mengukur luas lantai dalam rumah 

dengan jumlah penghuni rumah (Mukono,2015).  

Pengukuran tingkat kepadatan hunian ini mengacu pada Kemenkes RI 

2017 tentang kepadatan penghuni dikategorikan menjadi memenuhi standar (2 

orang per 8 m²) dan kepadatan tinggi (lebih 2 orang per 8 m² ). Persyaratan 

Kesehatan Perumahan, luas rumah minimal 4 m² perorang dengan usia >10 tahun. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

pengukuran luas kamar yang dilakukan dengan menggunakan alat untuk 

mengukur luas lantai kamar. 

B. Variabel dan Definisi Operasional 

 

1. Variabel Penelitian 

 
Variabel sendiri memiliki arti yaitu ukuran, ciri, sifat yang dimiliki oleh 

anggota atau sekelompok yang berbeda dengan yang dimiliki kelompok lain. 

Definisi lain mengatakan bahwa variabel ialah suatu yang digunakan sebagai ciri, 

sifat ataupun ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang 

suatu konsep pengertian tertentu, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, status 

perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit dan sebagainya 

(Notoatmodjo, 2012). Variabel dalam penelitian ini adalah : 
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2. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-

variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam 

mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Definisi operasional juga bermanfaat 

untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-

variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen (alat ukur) 

(Notoatmodjo, 2012). Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Skala 

1 Kepadatan Mengukur luas Pengukuran Form Nominal 
 Hunian lantai kamar dan dengan alat  a. Padat 
  jumlah penghuni meteran dan  b. Tidak Padat 
  kamar. wawancara   

  Kemudian luas    

  lantai kamar    

  dibagi dengan    

  jumlah penghuni    

  kamar.    

2. Penyakit Penyakit yang Wawancara Form Interval 
 yang pernah diderita   ( Jumlah orang 
 diderita warga selama 3   sakit selama 3 
  bulan terakhir.   bulan terakhir 
     dalam satu 
     kamar ) 


