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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

Menurut Hendrick L. Blumm terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, 

pelayanan kesehatan dan keturunan. Lingkungan dan perilaku merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. (Triwibowo, dkk, 

2015) 

Lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap 

kesehatan individu dan masyarakat. Keadaan lingkungan yang tidak 

memenuhi persyaratan kesehatan dan perilaku masyarakat dapat merugikan 

kesehatan baik masyarakat di pedesaan maupun perkotaan yang disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dibidang 

kesehatan, ekonomi, maupun teknologi. Kondisi lingkungan yang berpengaruh 

terhadap kesehatan tersebut salah satunya adalah penyediaan air bersih 

(Darsana, dkk, 2014). 

Perilaku juga mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Salah satu peranan perilaku adalah dalam penyediaan 

air bersih. (Purnamasari, 2012). Faktor perilaku berhubungan dengan perilaku 

individu atau masyarakat, perilaku petugas kesehatan, dan perilaku para 

pejabat pengelola pemerintah (pusat dan daerah) serta perilaku pelaksana 

bisnis. Perilaku individu atau masyarakat yang positif pada kehidupan sehari-

hari misalnya membuang sampah/kotoran secara baik, minum air masak, 
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saluran limbah terpelihara, dan mandi setiap hari secara higienis. (Suyono, 

dkk, 2010)  

Penyediaan sarana air bersih juga dipengaruhi oleh kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. Sosial ekonomi ialah salah satu dari indikator yang 

menggambarkan tingkat ekonomi masyarakat (Herlina, dkk, 2013). 

Pendapatan kepala keluarga menjadi hal utama dalam indikator tingkat 

ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar merancang upah minimum 

kabupaten/kota (UMK) tahun 2020 sebesar Rp 2.770.000. Penyediaan sarana 

air bersih juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan kepala keluarga, 

dikarenakan untuk membuat sarana air bersih sesuai persyaratan cukup 

membutuhkan biaya yang banyak. Maka dari itu pentingnya membuat sarana 

air bersih yang sesuai persyaratan karena air bersih sangat penting bagi 

kehidupan. Dalam hal pendapatan kepala keluarga yang dimaksud adalah 

seluruh jumlah pendapatan keluarga yang diperoleh setiap bulannya. 

Kaharu dalam (Soemirat, 2011) menjelaskan bahwa air merupakan 

sumber daya yang mutlak harus ada bagi kehidupan. Hal ini dibuktikan 

dengan keberadaan air dalam tubuh organisme. Tubuh manusia kurang lebih 

70% terdiri atas air, karena air merupakan pelarut yang universal. Sebaliknya, 

di dalam badan air terdapat benda – benda hidup yang sangat menentukan 

karakteristik air tersebut, baik secara kimia maupun secara fisis, dan biologi.  

Kaharu dalam (Marsono, 2009) menjelaskan bahwa saat ini, masalah 

utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah 

tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air 

untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, 
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domestik, dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, 

antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat 

menimbulkan gangguan, kerusakan, dan bahaya bagi semua makhluk hidup 

yang bergantung pada sumber daya air. 

Wardani, dkk dalam (Candra, 2007) menjelaskan bahwa sumur 

merupakan salah satu sarana untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat 

yang memanfaatkan air tanah hasil resapan/ infiltrasi air hujan sehingga rawan 

terjadinya pencemaran. Selain itu konstruksi sumur gali juga perlu di 

perhatikan, sumur yang terletak di dekat sumber pembuangan tinja, industri 

kecil, saluran pembuangan air limbah dan lain – lain apabila konstruksinya 

tidak baik kemungkinan besar akan terjadi pencemaran pada air oleh zat – zat 

yang berasal dari sumber pencemar tersebut. Sumur merupakan sumber utama 

persediaan air bersih bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan 

maupun perkotaan di Indonesia. Biasanya sumur yang ada di Indonesia adalah 

sumur gali. Sumur gali merupakan salah satu sumber air yang berasal dari air 

tanah dan mudah sekali terkontaminasi. 

Katiho, dkk dalam (Waluyo, 2005) menjelaskan bahwa sumur gali 

merupakan salah satu sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat di 

pedesaan, maupun perkotaan. Sumur gali menyediakan air yang berasal dari 

lapisan tanah yang relatif dekat dengan permukaan tanah, oleh karena itu 

mudah terkena kontaminasi melalui rembesan yang berasal dari kotoran 

manusia, hewan, maupun untuk keperluan domestik rumah tangga. Sumur gali 

sebagai sumber air bersih harus ditunjang dengan syarat konstruksi, syarat 
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lokasi untuk dibangunnya sebuah sumur gali, hal ini diperlukan agar kualitas 

air sumur gali aman sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Pedungan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Denpasar 

Selatan, Provinsi Bali dengan jumlah penduduk sebanyak 39.853 jiwa dan 

dengan jumlah KK sebanyak 5.470 KK. Pengguna sumur gali di Kelurahan 

Pedungan dapat dikatakan tinggi yaitu sebanyak 1.230 KK. Meski demikian, 

dikhawatirkan masih adanya masyarakat yang melakukan aktivitas di area 

sumur gali yang dapat berpotensi terjadinya pengotoran atau pencemaran 

terhadap sumur gali yang digunakan dan mengakitbatkan air yang berada 

dalam sumur tersebut terkontaminasi dan akan menimbulkan masalah 

penyakit seperti diare. 

Candra, dkk dalam (Sander, 2005) menjelaskan ada beberapa 

penyebab yang berkaitan dengan kejadian diare yaitu tidak memadainya 

penyediaan air bersih, air tercemar oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan, 

pembuangan tinja yang tidak higienis, kebersihan perorangan dan lingkungan 

yang jelek, serta penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak semestinya. 

Sumur gali  merupakan salah satu penyedia sarana air bersih yang mudah 

terkena kontaminasi  melalui rembesan yang dikhawatirkan dapat 

menyebabkan terjadinya kasus penyakit diare. Kasus diare di wilayah 

Pedungan pada tahun 2019 mencapai 566 kasus. Diare hingga saat ini masih 

merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian hampir di 

seluruh daerah geografis di dunia dan kelompok usia bisa diserang oleh diare, 

tetapi penyakit berat dengan kematian yang tinggi terutama terjadı pada bayi 

dan anak balita.   
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Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan menunjukan bahwa 

masih banyak kontruksi sumur gali di wilayah Kelurahan Pedungan belum 

memenuhi persyaratan. Masalah yang paling dominan ditemukan dilapangan 

yaitu jarak sumur gali dengan septic tank yang kurang dari 10 meter, sumur 

gali yang tidak mempunyai lantai yang menyebabkan terkadang adanya 

genangan air di sekeliling sumur gali. Sumur gali yang digunakan masyarakat 

di wilayah Pedungan ada dua jenis yaitu yang menggunakan timba dan ada 

yang ditambahkan mesin guna memudahkan digunakan dalam kegiatan sehari-

hari. 

Agar terhindar dari pengotoran atau pencemaran terhadap sumur gali 

maka diperlukan pengetahuan dan pendapatan masyarakat dalam memahami 

konstruksi sumur gali yang baik. Hal harus diperhatikan dalam konstruksi 

sumur gali tersebut seperti jarak sumur dengan jamban, lubang galian untuk 

air limbah, dan sumber-sumber pengotoran lainnya. Keadaan konstruksi dan 

cara pengambilan air sumur merupakan sumber kontaminasi, misalnya sumur 

dengan konstruksi terbuka dan pengambilan air dengan timba. Sumur 

dianggap mempunyai tingkat perlindungan sanitasi yang baik, bila tidak 

terdapat kontak langsung antara manusia dengan air di dalam sumur. Sumur 

gali ada yang memakai dinding sumur dan ada yang tidak memiliki dinding 

sumur. Syarat konstruksi pada sumur gali meliputi dinding sumur, bibir 

sumur, lantai sumur, serta jarak dengan sumber pencemar. 

Dari uraian latar belakang di atas, sangat diperlukan suatu penelitian 

guna mengidentifikasi hubungan antara tingkat pengetahuan dan pendapatan 
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kepala keluarga terhadap konstruksi sumur gali di Kelurahan Pedungan, 

Kecamatan Denpasar Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah hubungan antara pengetahuan 

dan pendapatan kepala keluarga dengan konstruksi sumur gali di Kelurahan 

Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan ?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan pendapatan kepala 

keluarga dengan konstruksi sumur gali di Kelurahan Pedungan, Kecamatan 

Denpasar Selatan. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui pengetahuan kepala keluarga di Kelurahan Pedungan, 

Kecamatan Denpasar Selatan mengenai konstruksi sumur gali. 

b. Mengetahui pendapatan kepala keluarga dengan konstruksi sumur gali di 

Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. 

c. Mengetahui konstruksi sumur gali di Kelurahan Pedungan, Kecamatan 

Denpasar Selatan. 

d. Menganalisis hubungan pengetahuan kepala keluarga dengan konstruksi 

sumur gali di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. 
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e. Menganalisis hubungan pendapatan kepala keluarga dengan konstruksi 

sumur gali di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi, menjadi masukan bagi instansi 

terkait, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota maupun Puskesmas 

dalam usaha mengurangi tercemarnya sumur gali di lingkungan masyarakat. 

2. Manfaat teoritis 

Untuk peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

bacaan dan acuan dalam melaksanakan penelitian dengan jenis yang sama 

pada waktu yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


