
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan 

determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, pengadaan perumahan merupakan 

tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan adalah isu 

penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal 

harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Rumah 

yang sehat menurut Winslow dan APHA harus memenuhi persyaratan antara 

lain: memenuhi kebutuhan physiologis, memenuhi kebutuhan psychologis, 

mencegah penularan penyakit, dan mencegah terjadinya kecelakaan.(Sanropie 

dkk, 2005) 

 Rumah yang sehat merupakan salah satu sarana untuk  mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Untuk  memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh 

tersedianya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah usaha kesehatan 

masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik 

dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal yang mempengaruhi derajat 

kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salah satu bangunan tempat tinggal 

yang harus memenuhi kreteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna 

mendukung penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif (Arifin, 2009) 

         Rumah yang tidak sehat merupakan penyebab dari rendahnya taraf 

kesehatan jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya penyakit dan 

mengurangi daya kerja atau daya produktif seseorang. Rumah tidak sehat ini dapat 
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menjadi reservoir penyakit bagi seluruh lingkungan, jika kondisi tidak sehat 

bukan hanya pada satu rumah tetapi pada kumpulan rumah sebagai suatu kawasan 

lingkungan pemukiman. Timbulnya permasalahan kesehatan di lingkungan 

pemukiman pada dasarnya disebabkan karena beberapa faktor diantaranya tingkat 

kemampuan ekonomi(pendapatan), pendidikan, pengetahuan dan sikap 

masyarakat yang rendah.(Notoatmodjo, 2003) 

         Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan 

bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas 

lingkungan yang sehat, dan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Perlu dilakukan penyehatan lingkungan yang mencakup lingkungan pemukiman, 

tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari 

unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah, sampah yang tidak 

diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, 

kebisingan yang melebihi ambang, radiasi, air tercemar, udara yang tercemar, dan 

makanan yang terkontaminasi. (Dinkes, 2016) 

        Penelitian Riana Bungsu (2008) menunjukkan bahwa ada hubungan 

signifikan antara pendidikan dengan kepemilikan rumah sehat, artinya semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka kemungkinan untuk mempunyai rumah yang 

sehat akan semakin besar. Ada hubungan signifikan antara pekerjaan dengan 

kepemilikan rumah sehat karena rasa ingin memiliki rumah sehat tersebut 

berkaitan dengan ada tidaknya penghasilan yang tetap. Variabel yang paling 

berpengaruh terhadap kepemilikan rumah sehat adalah variabel pengetahuan, 

artinya responden yang mempunyai rumah tidak sehat resikonya enam kali lebih 
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besar, penyebabnya adalah tingkat pengetahuan yang kurang dibandingkan 

dengan responden yang berpengetahuan baik. 

        Berdasarkan laporan Triwulan Kesling pada tahun 2017 di Puskesmas II 

Denpasar Selatan Desa Sanur Kauh merupakan salah satu desa yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas II Denpasar Selatan yang terdiri dari 11 banjar yaitu 

Banjar Puseh Kauh, Banjar Puseh Kangin, Banjar Abian Timbul, Banjar Tewel, 

Banjar Bet Ngandang, Banjar Dangin Peken, Banjar Penompengan, Banjar 

Pekandelan, Banjar Tanjung, Banjar Blanjong, dan Banjar Madura. Desa tersebut 

termasuk dalam suatu kawasan lingkungan kumuh, hal ini disebabkan karena 

penduduk yang berada di wilayah tersebut sebagian besar merupakan penduduk 

pendatang. Sehingga masyarakat daerah tersebut kurang memperhatikan keadaan 

sanitasi rumahnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan dari segi konstruksinya. 

Hasil observasi yang dilakukan terhadap tiga komplek rumah di wilayah ini  

masih belum memenuhi standar dilihat dari pengaturan tata letak ruang, ventilasi 

rumah, dan tidak ada saluran pembuangan air limbah. 

         Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam 

mengukur tingkat pembangunan manusia. Pendidikan berkontribusi terhadap 

perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan menjadi pelopor utama dalam rangka 

penyiapan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek pembangunan 

yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 

Tingkat pendidikan yang tinggi menyebabkan pengetahuan seseorang akan 

semakin baik dan lingkungan rumahnya akan diatur sedemikian rupa sehingga 

memiliki kualitas rumah yang baik (Sastra, 2002) 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi rumah adalah tingkat 

pengetahuan seseorang. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Dalam 

mengaplikasikan suatu tindakan atau perilaku yang sehat diperlukan pengetahuan 

sebagai penunjang yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan rumah. Hal ini 

sejalan seperti yang di kemukakan effendy (1988:8) “ untuk merubah perilaku 

seseorang diperlukan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan 

lingkungan, di samping pengetahuan tentang konsep kesehatan lingkungan itu 

sendiri”.  Dengan menguasai berbagai pengetahuan tentang kualitas lingkungan 

rumah maka di harapkan agar masyarakat dapat melakukan dan menerapkannya di 

lingkungan sekitar khususnya lingkungan rumah. Hal tersebut sangat penting 

karena masalah kesehatan tidak terlepas dari faktor lingkungan dimana seseorang 

itu berada.  Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari 

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari  oleh 

pengetahuan. Jadi pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi perilaku penghuni 

dalam menjaga kondisi lingkungan terutama rumahnya(Notoatmodjo, 2010). 

          Keadaan ekonomi atau penghasilan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan status kesehatan keluarga. Jenis pekerjaan orangtua erat kaitannya 

dengan tingkat penghasilan dan lingkungan kerja, dimana bila penghasilan tinggi 

maka pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit juga meningkat, 

dibandingkan dengan penghasilan rendah akan berdampak pada kurangnya 

pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam hal pemeliharaan kesehatan karena daya 

beli obat maupun biaya transportasi dalam mengunjungi pusat pelayanan 

kesehatan (Notoatmodjo, 2004) 
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         Hasil penelitian Dinatha (2014) menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga dengan keadaan komponen 

rumah. Berbeda dengan hasil penelitian Suharto (2011) menunjukan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sanitasi lingkungan dan Terdapat 

hubungan antara sikap, dan tindakan dengan sanitasi lingkungan di Desa Pintadia 

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow.  

Hasil penelitan Artami (1997) menunjukan bahwa faktor tingkat 

pendidikan kepala keluarga tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

keadaan sanitasi Rumah Panggung Di Kelurahan Loloan Barat. Faktor ekonomi 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keadaan sanitasi Rumah 

Panggung Di Kelurahan Loloan Barat. 

        Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keadaan Sanitasi Rumah 

Di Sanur kauh Denpasar Selatan Tahun 2018” 

B.  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Faktor-Faktor apa saja yang berhubungan dengan keadaan 

sanitasi rumah Di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan Tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan Tahun 2018. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pendapatan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan tahun 2018.  

b. Untuk mengetahui pendidikan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan tahun 2018. 

c. Untuk mengetahui pengetahuan kepala keluarga di Desa Sanur Kauh 

Denpasar Selatan tahun 2018.  

d. Untuk mengetahui  sikap kepala keluarga di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan tahun 2018.  

e. Untuk mengetahui perilaku petugas kesehatan di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan tahun 2018. 

f. Untuk mengetahui keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh Denpasar 

Selatan tahun 2018. 

g. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan sanitasi 

rumah di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan tahun 2018. 

 

D. Manfaat  

      Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan atau kebermaknaan hasil penelitian 

yang ditemukan baik secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi puskesmas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai bahan 

pertimbangan dalam kegiatan penyuluhan dalam rangka meningkatkan 

keadaan sanitasi rumah. 
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b. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penghuni rumah 

agar tetap menjaga sanitasi rumah. 

 

2. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususunya dalam bidang sanitasi pemukiman mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh 

Denpasar Selatan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

bidang sanitasi pemukiman mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keadaan sanitasi rumah di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan. 


