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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Lokasi Penelitian 

  Gambar 2. Denah Lokasi Penelitian 

Banjar Lingkungan Badak Sari merupakan suatu dusun yang berada di 

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. 

Dusun ini dipimpin oleh seorang Kepala Dusun dengan umlah KK yang ada di 

Dusun ini adalah sebanyak 292 KK. 

Banjar Lingkungan Badak Sari memiliki letak wilayah yang cukup 

strategis, karena berada di tengah Kota Denpasar. Dengan luas sekitar 800 m2 x 

600 m2. Selain berada di tengah Kota Denpasar Banjar Lingkungan Badak Sari 

juga berdekatan dengan jalan utama yang menghubungkan dengan Lapangan 

Puputan Renon, yang dimana Lapangan Puputan Renon ini merupakan destinasi 

aktifitas masyarakat Denpasar. 
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Adapun batas batas Banjar Lingkungan Badak Sari adalah sebagai berikut: 

Sebelah Barat : Br. Jayagiri Desa Dangin Puri Kelod 

Sebelah Timur : Br. Sungiang Sari Desa Semuerta Kelod 

Sebelah Utara : Br. Kedaton Desa Sumerta Kelod Sebelah 

Sebelah Selatan : Jl. Cok Agung Tresna 

2. Karakteristik Objek Penelitian 

 

Objek penelitian ini yaitu kamar yang ada di rumah setiap KK yang berada di 

Banjar Lingkungan Badak Sari, yang rata rata setiap rumahnya diambil 1 kamar 

yaitu kamar utama atau kamar yang paling sering dihuni. Tingkat kepadatan 

hunian kamar ini diteliti melalui pengamatan secara langsung yang berpedoman 

pada Keputusan Menteri Kesehatan No 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang 

Persyaratan Kesehatan Perumahan dikategorikan menjadi memenuhi standar (2 

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

 
3. Hasil Pengamatan Terhadap Objek Penelitian 

a. Hasil Pengukuran 

Tabel 2 

 

Hasil Pengukuran Kepadatan Hunian Kamar  

Di Banjar Lingkungan Badak Sari 

Tahun 2022 

 

No Kepadatan Frekuensi Persentase 

1 1,5 – 3,9 27 36.5 

2 4,0 – 6,4 42 56.8 

3 6,5 – 8,9 3 4.1 

4 9.0 – 11.4 1 1.4 

5 10,7 – 12,9 1 1.4 

 Total 74 100.0 
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Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil pengukuran kepadatan hunian kamar yang 

didapatkan dari pengukuran luas kamar per meter dibagi dengan jumlah penghuni kamar, 

diketahui bahwa dari 74 kamar yang dihuni oleh responden, hasil pengukuran dari 

kepadatan hunian kamar diperoleh rata rata yaitu 4,40m/orang ( terdapat di lampiran 4 ) 

dan hasil dan hasil pengukuran terbanyak adalah kamar dengan kepadatan 4,0 – 6,4 

dengan jumlah 42 kamar atau 56.8%, sedangkan hasil pengukuran kamar tersedikit adalah 

9,0-11,4 dan 11,5-13,8 dengan jumlah masing masing 1 KK  atau 1,4%. 

b. Kualitas Kepadatan Hunian Kamar 

 

Tabel 3 

Kualitas Kepadatan Hunian Kamar Di Banjar Lingkungan Badak Sari  

Tahun 2022 

 

No Kualitas Hunian Frekuensi Persentase 

1 Padat 27 36.5 

2 Tidak padat 47 63.5 

 Total 74 100.0 

 
Berdasarkan tabel 4 di atas, dari hasil pengukuran dapat dikelompokkan 

menjadi padat dan tidak padat. Hasil pengukuran yang didapat dari luas kamar 

responden dibagi dengan jumlah penghuni kamar, yang hasilnya kurang dari 4 

maka masuk dalam kategori padat, sedangkan hasil pengukuran yang lebih dari 4 

masuk dalam kategori tidak padat. 

Dapat dilihat pada tabel bahwa dari 74 sampel terdapat 27 atau 36.5% yang 

masuk kategori padat, karena mempunyai kepadatan lebih dari 2 orang/8m2 

sedangkan 47 atau 63.5% masuk kategori tidak padat. Jadi tingkat kepadatan    

hunian kamar lebih banyak   yang masuk kategori tidak padat. 

 

 



 

26  

c. Penyakit yang Diderita 

Tabel 4 

Penyakit yang Diderita Warga Banjar Lingkungan Badak Sari  

Tahun 2022 

 
No Penyakit Frekuensi Persentase 

1 Demam 22 29.7 

2 Flu 7 9.5 

3 Batuk 6 8.1 

4 DBD 3 4.1 

5 Sesak 8 10.8 

6 Tidak Sakit 28 37.8 
 Total 74 100.0 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, dari hasil pengamatan yang didapat terdapat 

beberapa penyakit yang dialami warga selama 3 bulan terakhir. Dari kelima 

penyakit yang diderita warga penyakit yang paling banyak diderita adalah demam 

dengan persentase 29.7% atau 22 orang, sedangkan penyakit yang paling sedikit 

diderita adalah penyakit DBD dengan persentase 4,1% atau 3 orang. 

Dari hasil wawancara terhadap responden yang dijadikan sebagai objek 

penelitian, bahwa penghuni kamar yang tinggal di kamar yang dijadikan objek 

penelitian ada beberapa yang pernah mengalami sakit dalam 3 bulan terakhir, 

namun tidak sedikit juga yang tidak pernah mengalami sakit. 

 

B. Pembahasan 

 

1. Kepadatan Hunian 

 

Kepadatan hunian merupakan salah satu indikator pemicu tingginya tingkat 

penularan penyakit. Kepadatan hunian kamar dalam satu rumah tinggal akan 

memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas kamar yang tidak sebanding 

dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan Over    Crowded.  Hal ini tidak 

sehat karena di samping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila 

salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada 
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anggota keluarga lain. Kepadatan hunian kamar adalah perbandingan jumlah 

penghuni dengan luas kamar yang ditempati responden dalam satuan meter 

persegi (m2). 

Berdasarkan Riskesdas Nasional Tahun 2018 mengatakan bahwa, proporsi 

rumah tangga di Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria tidak padat adalah 

sebesar 86,6%. Lima provinsi dengan proporsi tertinggi untuk rumah tangga 

dengan kategori tidak padat (≥ 8m 2 /orang) adalah Jawa Tengah (96,6%), DI 

Yogyakarta (94,2%), Lampung (93,1%), Bangka Belitung (92,8%) Jambi 

(92,6%). Lima provinsi terendah adalah Papua (55,0%), NTT (64,0%), DKI 

Jakarta (68,3%), Gorontalo (69,0%), dan Maluku (72,7%). Sedangkan 

berdasarkan Riskesdas Provinsi Bali Tahun 2020 mengatakan bahwa, Bali yang 

terkenal sebagai kota Pariwisata nasional maupun dunia, menjadi daya tarik bagi 

masyarakat-masyarakat luar baik untuk berwisata, membuka lapangan usaha 

maupun untuk mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada tuntutan kebutuhan 

tempat tinggal baik dalam kurun waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu 

periode tertentu dan jangka panjang. Ditengah perkembangan Provinsi Bali yang 

terus berjalan, masih terdapat hunian-hunian (rumah) yang tergolong tidak layak 

huni dan Backlog. 

Backlog merupakan istilah kekurangan rumah atau selisih antara jumlah KK 

dan jumlah rumah yang ada. Jadi, dalam 1 rumah bisa terdapat beberapa KK, yang 

dimana hal ini juga menyebabkan kepadatan hunian kamar. Jumlah backlog di 

Provinsi Bali ialah 1055, dimana kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng 

memiliki jumlah backlog terbanyak sebesar 415 KK dan 253 KK. 
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Hasil penelitian tentang kepadatan hunian kamar di Banjar Lingkungan 

Badak Sari Kecamatan Denpasar Timur menunjukan bahwa dari 74 kamar 

responden jumlah kamar ternyata yang memenuhi syarat adalah 63.5% atau 47 

kamar, sedangkan sisanya 36.5% atau 27 kamar tidak memenuhi syarat. 

Berdasarkan variabel kepadatan penghuninya, Sebagian kamar responden tersebut 

kurang baik karena luas ruang hanya kurang dari 4m2 perjiwa. Dalam Kepmenkes 

RI No. 829/ MENKES/SK/VII/1999 tentang kesehatan perumahan disebutkan 

bahwa luas kamar tidur minimal 8m dan tidak dianjurkan lebih dari 2 orang tidur 

(4m2/jiwa). Kondisi kamar hunian di Banjar Lingkungan Badak Sari tersebut 

masih jauh dari ketentuan dalam SK Menteri Kesehatan yang berlaku. 

Berdasarkan kriteria tersebut diharapkan dapat mencegah penularan penyakit dan 

melancarkan aktivitas. Keadaan tempat tinggal yang padat dapat meningkatkan 

faktor polusi dalam rumah yang telah ada. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Soesanto (2000), yang menyatakan bahwa 

semakin banyak penghuni rumah yang berkumpul dalam suatu ruangan, 

kemungkinan mendapatkan risiko untuk terjadinya penularan penyakit akan lebih 

mudah, khususnya bayi yang relatif rentan terhadap penularan penyakit. 

Tingkat kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat disebabkan karena luas 

rumah yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang menempati rumah. 

Luas rumah yang sempit dengan jumlah anggota keluarga yang banyak 

menyebabkan rasio penghuni dengan  luas rumah tidak seimbang. 

Keadaan tempat yang padat dapat meningkatkan faktor polusi dalam 

ruangan. Semakin padat jumlah penghuni di dalam rumah penularan penyakit 

lebih mudah terjadi, karena semakin banyak penghuni maka produksi uap air 
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(H2O) dan karbon dioksida (CO2) dalam ruang akan meningkat sehingga 

menjadikan kondisi dalam ruangan lembab. 

Kepadatan hunian rumah akan meningkatkan suhu ruangan yang disebabkan 

oleh pengeluaran panas badan yang akan meningkatkan kelembaban akibat uap 

air dari pernapasan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan biaya untuk membangun 

rumah sehat dapat menyebabkan kepadatan hunian, selain faktor budaya warga 

dayak yang dalam satu rumah biasa dihuni lebih dari 2 Kepala Keluarga (KK) 

(Dadahup dan Kapuas, 2014). 

Kondisi yang lembab tersebut dapat menyebabkan polutan akan meningkat 

dan menangkap partikel polutan lainnya sehingga beberapa polutan tersebut akan 

membentuk partikel yang berukuran lebih besar. Partikel yang lebih besar tersebut 

lebih mudah mengendap di permukaan bumi dan bertahan lama di permukaan 

bumi (Christiani, 2016). Selain itu, jumlah penghuni yang banyak dengan luas 

ruangan yang kecil menyebabkan berkurangnya ruang bagi setiap penghuni 

sehingga kontak antar penghuni lebih sering dan lebih lama, akibatnya apabila ada 

penderita  ISPA maka lebih mudah terjadi penularan ke penghuni lainnya (Noviya, 

2012). 

Faktor kepadatan hunian dapat dikatakan merupakan faktor penting pada 

kejadian batuk dengan nafas cepat pada balita terutama kepadatan hunian kamar 

tidur. Jika kepadatan hunian di kamar tidur melebihi 3 orang dalam 1 kamar tidur 

maka besarnya risiko anak terkena ISPA adalah 1,2 kalinya (Hartawan, Suginarti 

dan Asyari, 2020). 

Kepadatan   hunian   ini    memungkinkan bakteri   maupun   virus dapat 

menular melalui pernapasan dari penghuni rumah yang satu ke penghuni rumah 
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lainnya. Tempat tinggal yang sempit, penghuni yang banyak, kurang ventilasi, 

dapat meningkatkan polusi udara di dalam rumah, sehingga dapat mempengaruhi 

daya tahan tubuh balita. Balita dengan sistem imunitas yang lemah dapat dengan 

mudah terkena pneumonia kembali setelah sebelumnya telah terkena pneumonia 

atau pneumonia berulang. Kondisi hunian yang sesak dan sempit memudahkan 

penularan penyakit. Hal ini juga bisa disebabkan karena kurangnya ventilasi, 

Cross Ventilation serta jumlah penghuni kamar tersebut. 

a. Luas Ventilasi 

 

Ventilasi adalah usaha untuk memenuhi kondisi atmosfer yang 

menyenangkan dan menyehatkan manusia. Secara umum, penilaian ventilasi 

rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, 

dengan menggunakan Rolemeter. Secara umum menurut Kepmenkes RI No. 

829/Menkes/SK/ VII/1999 luas ventilasi yang memenuhi syarat 10-20% dari luas 

lantai (Dadahup dan Kapuas, 2014). 

Ventilasi rumah memiliki peranan yang sangat penting adalam pertukaran 

udara dari dan kedalam rumah. Ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke 

dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alamiah 

maupun mekanis. Tersedianya udara segar dalam rumah atau ruangan amat  

dibutuhkan manusia, sehingga apabila suatu ruangan tidak mempunyai sistem 

ventilasi yang baik dan over crowded maka akan menimbulkan keadaan yang 

dapat merugikan kesehatan.Ventilasi yang sehat haruskah memenuhi syarat yatui 

10% dari luas lantai (Ningrum E.Kusuma, 2015). 

Berdasarkan penelitian (Dewi, 2012) mengatakan bahwa luas ventilasi yang 

baik serta kebiasaan membuka pintu yang ditemukan pada sebagian besar rumah 
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responden mendukung penyediaan udara segar serta sirkulasi yang baik di dalam 

rumah. Beberapa fungsi lain dari ventilasi dalam rumah adalah membebaskan 

udara ruangan dari bau, asap ataupun debu dan zat-zat pencemar lain dengan cara 

pengenceran udara, sehingga pertukaran udara bersih menjadi lancar. Ventilasi 

juga berperan penting dalam mempengaruhi intensitas pencahayaan alami dalam 

rumah. Apabila ventilasi digunakan sesuai dengan fungsinya, maka sinar matahari 

yang masuk ke dalam rumah tidak akan terhalang oleh ventilasi itu sendiri. 

Ventilasi yang kurang baik dapat membahayakan kesehatan khususnya saluran 

pernapasan. Akibat yang ditimbulkan bila ventilasi rumah tidak memenuhi syarat 

kesehatan adalah menyebabkan kelembaban dalam ruangan tinggi sehingga dapat 

menjadi tempat pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman patogen yang dapat 

mengakibatkan peningkatan resiko kejadian ISPA pada balita. 

b. Ventilasi Silang ( Cross Ventilation ) 

 

Menurut Rudiansyah (2003) membuat posisi ventilasi rumah sehat adalah 

bagaimana membuat lebih mudah bergerak dari luar ke dalam maupun sebaliknya. 

Oleh karenanya peletakan bukaan ventilasi menjadi faktor penting agar angin 

yang masuk bisa mengalir dengan lancar, maka penempatan bukaan ventilasi yang 

baik adalah dengan meletakkan secara berhadapan (Cross Ventilation). Kondisi 

ini mempermudah aliran udara untuk saling bertukar, satu bagian menjadi tempat 

masuknya udara bagian yang berhadapan menjadi tempat pengeluarannya begitu 

pula sebaliknya. Namun yang perlu diingat agar aliran udara bisa mengalir 

melintang di seluruh ruang maka ketinggian lubang ventilasi yang saling 

berhadapan ketinggiannya sebaiknya dibuat tidak sama (Juniartha, Hadi dan 

Notes, 2014). 
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c. Jumlah Penghuni Kamar 

 

Luas bangunan lantai rumah sehat harus disesuaikan dengan jumlah 

penghuninya agar tidak menyebabkan overload dan kurangnya konsumsi oksigen. 

Semakin banyak jumlah penghuni maka akan semakin cepat udara dalam rumah 

mengalami pencemaran karena kadar CO2 dalam rumah akan cepat meningkat dan 

akan menurunkan O2 di udara. Untuk mencegah penyakit pernapasan, jarak antara 

tepi tempat tidur yang satu dengan yang lain minimum 90 cm. Untuk menjamin 

volume udara yang cukup, disyaratkan juga langit-langit minimum tingginya 2,75 

m. Selain itu, upaya yang harus dilakukan adalah mengatur ulang jumlah 

penghuni kamar. Penghuni kamar misalnya ayah dapat berpindah ke ruangan lain 

seperti kamar lain atau ruang keluarga (Ibadurrahmi, 2016). 

 

2. Penyakit yang Diderita 

 

Menurut Riskesdas 2018 Penyakit menular yang dikumpulkan berdasarkan 

media/cara penularan yaitu: 1) melalui udara (Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut/ISPA, pneumonia, dan TB paru); (2) melalui makanan, air dan lainnya 

(hepatitis, diare); (3) melalui vektor (malaria). Period prevalence Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan dan keluhan 

penduduk adalah 25,0 persen. Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa 

Tenggara Timur, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. Pada Riskesdas 

2007, Nusa Tenggara Timur juga merupakan provinsi tertinggi dengan ISPA. 

Insiden dan prevalensi Indonesia tahun 2013 adalah 1,8 persen dan 4,5 persen. 

Lima provinsi yang mempunyai insiden dan prevalensi pneumonia tertinggi untuk 

semua umur adalah Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Barat, dan Sulawesi Selatan. Prevalensi penduduk Indonesia yang didiagnosis TB 
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oleh tenaga kesehatan tahun 2007 dan 2013 tidak berbeda (0,4%). Lima provinsi 

dengan TB tertinggi adalah Jawa Barat, Papua, DKI Jakarta, Gorontalo, Banten, 

dan Papua Barat. Penduduk yang didiagnosis TB oleh tenaga kesehatan, 44,4 

persen diobati dengan obat program. 

Hasil penelitian tentang penyakit yang diderita warga Banjar Lingkungan 

Badak Sari selama 3 bulan terakhir, terdapat beberapa penyakit yang diderita 

warga. Adapun penyakit yang di derita warga ialah DBD, Demam, Flu, Batuk, 

dan Sesak. Dari data yang didapat penyakit yang paling banyak diderita selama 

tiga bulan terakhir ialah demam dengan persentase 29.7% atau 22 orang yang 

menderita demam, sedangkan penyakit yang paling sedikit diderita ialah DBD 

dengan persentase 4,1% atau 3 orang yang menderita penyakit ini. 

Semakin padat kamar maka semakin tinggi juga penghuni menderita suatu 

penyakit. Hal ini dikarenakan padatnya suatu kamar akan memungkinkan bakteri 

maupun virus dapat menular melalui pernapasan dari penghuni rumah yang satu 

ke penghuni rumah lainnya. Tempat tinggal yang sempit, penghuni yang banyak, 

kurang ventilasi, dapat meningkatkan polusi udara di dalam rumah. 

Dari data yang diperoleh terlihat bahwa penyakit yang diderita warga Banjar 

Lingkungan Badak Sari adalah penyakit yang ditularkan melalui udara (Air borne 

disease). Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar melalui 

kontak langsung. Terdapat dua bentuk ; droplet nucklei dan dust   (debu). 

 

 

 

 

 


