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PETUNJUK BAGI PENYUMBANG KARANGAN 

 

 

1. JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN BINA HUSADA, terbit tiga kali setahun, 

mempublikasi makalah asli laporan penelitian, tinjauan pustaka, laporan kasus, abstrak, dan 

resensi buku dalam bidang ilmu-ilmu kesehatan. 

2. Karangan yang dikirim pada redaksi haruslah yang belum pernah dan tidak akan pernah 

dipublikasikan di tempat lain secara utuh maupun sebagian, dalam bentuk cetakan. 

3. Semua karangan, kecuali resensi buku, harus disertai abstrak(dengan judul dan kata-kata 

kunci), karangan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris harus disertai dengan abstrak 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 250 kata. 

4. Setiap makalah harus dilengkapi dengan: 

a. Judul karangan singkat tetapi jelas, maksimal 3 baris ketik atau 90 huruf. 

b. Nama penulis lengkap, tidak disingkat. 

c. Nama dan alamat lengkap instansi tempat belajar/bekerja penulis. 

d. Untuk keseragaman format penulisan, 

i. Bentuk laporan penelitian meliputi: pendahuluan(tercakup latar belakang, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian), metodologi penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka.   

ii. Bentuk tinjauan pustaka meliputi: pendahuluan(termasuk masalah yang akan dibahas), 

landasan teori, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. 

5. Dalam penggunaan istilah-istilah anatomi, biologi dan kedokteran pada umumnya pengarang 

diharapkan mengikuti nomina anatomica (1975), International Code of Botanical 

Nomenclature. The Classification of Nomenclature of Virus(Fenner dan Index Medicus dan 

Index of Indonesia Learned Periodicals(PDIN 1974)). 

6. Tabel, ilustrasi, gambar, dan bagan harus diberi judul dan keterangan lengkap. 

7. Makalah yang pernah diajukan dalam pertemuan ilmiah harus diberi catatan kaki mengenai 

pertemuan tersebut. 

8. Karangan harus diketik pada satu sisi kertas A4 dengan 1 spasi.  

9. Karangan/naskah yang sudah diedit redaksi masih mungkin dikembalikan kepada penulis bila 

dipandang naskah untuk koreksi dan agar dikembalikan segera kepada redaksi. 

10. Bagi penulis yang mengirimkan tulisan dengan hardcopy dan softcopy(email dan CD), harap 

memenuhi hal-hal berikut: 

a. Memakai program pengolah kata microsoft word dengan jenis huruf Times New Roman. 

b. Tata letak kertas adalah: pinggir kiri 3 cm, kanan, atas dan bawah 2 cm. 

c. Judul dengan besar huruf 12, huruf besar, tebal(bold), posisi ditengah (center). 

d. Pengarang dan alamat dengan besar huruf 10, tebal(bold), memakai huruf kecil, posisi 

ditengah. 

e. Kolom abstrak diketik dengan satu kolom dengan besar huruf 9 miring(italic) dan 1 spasi. 

f. Subjudul berukuran 10 dengan huruf kecil tebal(bold), posisi rata kiri(left), pakai nomor, 

jarak atas dan bawah 1,5 spasi.   

g. Sub-subjudul berukuran 10 dengan huruf kecil tebal(bold), posisi rata kiri (left), pakai 

nomor atau huruf, jarak atas dan bawah subjudul 1,5 spasi. 

h. Materi diketik dengan 2 kolom, jarak antar kolom 0,5 cm dengan besar huruf 10 dengan 

rata kiri-kanan (justify), awal alenia masuk 1 cm dengan 1 spasi.  

i. Daftar pustaka berukuran 10 dengan 1 spasi, jarak antar pustaka 1,5 spasi.  
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ABSTRAK   

 

Masalah penyehatan lingkungan pemukiman khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah satu dari berbagai masalah 

kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas. Pembuangan kotoran manusia yang tidak baik dapat menyebabkan pencemaran 
pada air dan tanah, selain itu dapat mengkontaminasi makanan dan tempat berkembangbiaknya lalat. Desa Makarti 

Jayasebagian besar merupakan lahan pasang surut dan lebak, sehingga sebagian besar masyarakat masih membuang tinja ke 

lebak tersebut dan rendahnya dalam penggunaan jamban.Tujuan penelitian ini diketahuinya penyebab rendahnya penggunaan 

jamban di Desa Makarti Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan desain studi potong lintang 
(cross sectional). Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Makarti Jaya berjumlah 108 orang. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik random sampling. Metode daninstrumen pengumpulan data dengan 

wawancara menggunakan kuesioner.Teknik analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji statistik chi 

square(α = 0.05) pada tanggal 14 April-14 Juli 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden yang menggunakan 
jamban sebanyak 67,6%. Terdapat hubungan antara variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, kebiasaan, kondisi 

jamban, dan ketersediaan air bersih terhadap penggunaan jamban. Sedangkan variabel tingkat penghasilan tidak memiliki 

hubungan terhadap penggunaan jamban. Sebagian besar responden yang tidak menggunakan jamban dikarenakan faktor 

pengetahuan, pendidikan, kebiasaan, kondisi jamban, dan ketersediaan air bersih. Sebaiknya diadakan sosialisasi atau 
penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya penggunaan jamban. 

 

Kata kunci : Jamban, Kebiasaan, Kondisi Jamban, Ketersediaan Air Bersih 

 
 

ABSTRACT 

 

The problem of sanitation in disposal of feces is one of various health problems that need to get priority. Disposal of human 
waste can cause contaminationof water and soil, besides that it can contaminate food and breeding grounds for flies.The 

village of Makarti Jaya is mostly tidal and low-lying land, so that most people still throw the feces out of the trash and the 

low use of latrines.The purpose of this study is low using latrines in the Makarti Village of Banyuasin Regency. This research 

is a cross sectional study.The sample in this study is the community of Makarti Jaya Village.Total samples are 108 people. 
The sampling technique was random sampling technique. Methods and instruments for collecting data by interview use 

questionnaires. Data analysis techniques were carried out in univariate and bivariate with chi square statistical test (α = 

0.05) on April 14-July 14 2018.The results of analysis showed that respondents who use latrines are 67.6%. There is a 

correlation between variables of knowledge, education, habits, conditions of latrines, and availability of clean water. While 
the variable of income hasn’t correlation using of latrines. Most respondents who did not use latrines because of knowledge, 

education, habits, latrine conditions, and availability of clean water. Socialization or counseling should be held to increase 

public knowledge about the importance of using latrines. 

 
Keywords:Latrines, habits, latrine conditions, availability of clean water 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

Masalah penyehatan lingkungan pemukiman 

khususnya pada pembuangan tinja merupakan salah 

satu dari berbagai masalah kesehatan yang perlu 

mendapatkan prioritas. Penyediaan sarana 

pembuangan tinja masyarakat terutama dalam 

pelaksanaannya tidaklah mudah, karena menyangkut 

peran serta masyarakat yang biasanya sangat erat 

kaitannya dengan perilaku, tingkat ekonomi, 

kebudayaan dan pendidikan. Pembuangan tinja perlu 

mendapat perhatian khusus karena merupakan satu 

bahan buangan yang banyak mendatangkan masalah 

dalam bidang kesehatan dan sebagai media bibit 

penyakit, seperti diare, typhus, muntaber, disentri, 

cacingan dan gatal-gatal. Selain itu dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan pada sumber 

air dan bau busuk serta estetika (Hasyim, 2010). 

Masalah yang dihadapi Indonesia terkait 

masalah sanitasi lingkungan masih sangat besar. 

Data WHO tahun 2015 menyebutkan bahwa 13% 

penduduk dunia masih buang air besar di area 

terbuka. Di wilayah Asia Tenggara sendiri terdapat 

34%. Data WHO tahun 2015, menyebutkan bahwa 

penduduk yang buang air besar sembarangan di 

Indonesia sebesar 22% (WHO, 2015). 

Masih ditemukannya penduduk yang 

berperilaku buang air besar sembarang menunjukkan 

adanya pengelolaan kotoran manusia yang tidak 

baik. Adanya kotoran manusia yang tidak dikelola 

dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi kesehatan dan juga lingkungan sekitar. 

Pembuangan kotoran manusia yang tidak baik dapat 

menyebabkan pencemaran pada air dan tanah, selain 
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itu dapat mengkontaminasi makanan dan tempat 

berkembangbiaknya lalat (Chandra, 2007). 

Pertambahan jumlah penduduk dan 

pemukiman yang semakin meningkat tidak diiringi 

dengan perilaku penggunaan jamban yang baik. 

Diperkirakan seseorang menghasilkan kotoran atau 

tinja rata-rata sehari 330 gram. Apabila di Indonesia 

terdapat 200.000.000 penduduk yang tidak memiliki 

jamban, maka setiap hari jumlah kotoran atau tinja 

yang dihasilkan dan dibuang di lingkungan terbuka 

sekitar 194.000 ton. Hal ini akan semakin 

memperburuk masalah sanitasi khususnya tentang 

pengelolaan kotoran manusia. Kondisi tersebut 

banyak ditemui pada masyarakat di daerah pedesaan 

atau daerah kumuh perkotaan (Notoatmodjo, 2003). 

Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan di 

masyarakat adalah penyediaan sanitasi dasar, salah 

satu dari beberapa fasilitas sanitasi dasar yang ada di 

masyarakat adalah jamban. Jamban berguna untuk 

tempat membuang kotoran manusia sehingga bakteri 

yang ada dalam kotoran tersebut tidak memenuhi 

lingkungan, selanjutnya lingkungan akan terlihat 

bersih indah sehingga mempunyai nilai estetika yang 

baik (Soeparman, 2003). 

Penggunaan jamban itu sendiri dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari 

luar. Faktor yang berasal dari dalam diri individu 

disebut faktor internal seperti pendidikan, 

pengetahuan, sikap, tindakan atau kebiasaan, 

pekerjaan, pendapatan, jenis kelamin, umur, suku, 

dan sebagainya. Adapun faktor dari luar individu 

disebut faktor eksternal seperti fasilitas jamban baik 

meliputi kebersihan jamban, kondisinya jamban, 

ketersediaan air bersih dan pengaruh lingkungan 

seperti penyuluhan oleh petugas kesehatan tentang 

penggunaan jamban sehat (Ibrahim dkk., 2013). 

Data dari Puskesmas Kabupaten Banyuasin 

melaporkan bahwa pada tahun 2015 jumlah sarana 

jamban berjumlah 196.479, yang memenuhi syarat 

berjumlah 125.631. Jadi penduduk dengan akses 

sanitasi layak berjumlah 464.826 (57,3%). Jenis 

sarana jamban yang digunakan berupa komunal, 

leher angsa, plengsengan, dan cemplung. Sebagian 

besar (80%) dari wilayah Kabupaten Banyuasin 

memiliki topografi datar berupa lahan rawa pasang 

surut dan rawa lebak. Sedangkan selebihnya (20%) 

berupa lahan kering yang berombak sampai 

bergelombang (berbukit-bukit) dengan sebaran 

ketinggian antara 0-40 meter di atas permukaan laut. 

Lahan rawa pasang surut terletak di sepanjang Pantai 

Timur sampai ke pedalaman, salah satunya wilayah 

desa Makarti Jaya dengan 6.129 KK.  (Profil 

Kesehatan Kab. Banyuasin, 2015).  

Faktor yang memengaruhi rendahnya 

penggunaan jamban pada penelitian di Desa Makarti 

adalah faktor ekonomi, kebiasaan, pengetahuan, 

pendidikan, ketersedian air bersih, dan kondisi 

jamban. Dimana wilayah tersebut sebagian besar 

berupa lahan pasang surut dan lebak, sehingga 

masyarakat membuang tinja langsung ke lebak 

tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

ingin melakukan penelitian tentang faktor penyebab 

rendahnya penggunaan jamban di Desa Makarti 

Kabupaten Banyuasin. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

1.2.1.  Tujuan Umum  

Tujuan umum pada penelitian ini adalah 

diketahuinya penyebab rendahnya penggunaan 

jamban di Desa Makarti Kabupaten Banyuasin. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus pada penelitian ini, yaitu : 

1. Diketahuinya gambaran karakteristik 

masyarakat (umur, jenis kelamin, tingkat 

penghasilan, tingkat pendidikan) 

2. Diketahuinya distribusi frekuensi penggunaan 

jamban 

3. Diketahuinya distribusi frekuensitingkat 

pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, kebiasaan, kondisi jamban, dan 

ketersediaan air bersih 

4. Diketahuinya hubungan tingkat pengetahuan, 

tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, 

kebiasaan, kondisi jamban, dan ketersediaan 

air bersih terhadap penggunaan jamban. 

 

1.3. Manfaat Penelitian  

1.3.1 Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan masyarakat 

mengenai penggunaan jamban. 

b. Memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat dengan cara 

mencegah faktor risiko terjadinya penyakit 

menular melalui tinja. 

c. Menjadi masukan bagi masyarakat sekitar 

bahwa buang air besar sembarangan akan 

berisiko terkena penyakit menular. 

1.3.2 Pemerintah 

a. Penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dan memperoleh 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

melalui pengendalian lingkungan. 

b. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi 

pengelola program kesehatan dalam rangka 

merencanakan dan mengembangkan 

program pencegahan serta penanggulangan 

dalam sanitasi permukiman. 

1.3.3 Akademisi 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan, bahan bacaan dan masukan bagi 

para peneliti untuk melakukan penelitian 

selanjutnya sehingga dapat memperkaya 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

b. Menambah referensi kepustakaan mengenai 

faktor penyebab penggunaan jamban untuk 

pengembangan baik secara teoritis maupun 

aplikatif atau sebagai bahan informasi yang 

dapat digunakan pihak lain. 

 

2.  METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik 

dengan menggunakan desain studi potong lintang 

(cross sectional). Studi potong lintang (cross 

sectional) berguna untuk mendeskripsikan penyakit 
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dan paparan pada populasi pada satu titik waktu 

tertentu.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

KK yang ada di Desa Makarti Jaya 6.129 KK. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan random sampling.Besar sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 98 sampel. Untuk 

mengantisipasi adanya sampel yang drop out maka 

jumlah sampel ditambah 10 % maka total sampel 

untuk kedua kelompok adalah 108 sampel. Metode 

dan instrumen pengumpulan data dengan wawancara 

menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dari 

penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisa 

univariat dan bivariat menggunakan uji statistik chi 

square(α = 0.05) pada tanggal 14 April-14 Juli 2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Distribusi Karakteristik Masyarakat 

Distribusi karakteristik masyarakat dalam 

penelitian ini adalah jenis kelamin, umur, tingkat 

penghasilan, dan tingkat pendidikan. Distribusi jenis 

kelamin perempuan lebih banyak yaitu 66 orang 

(61,1%) dibandingkan laki-laki berjumlah 42 orang 

(38,9%). Distribusi umur ≤ 37 tahun lebih banyak 

yaitu 67 orang (62%) dibandingkan umur > 37 tahun 

berjumlah 42 orang (38,9%). Distribusi tingkat 

penghasilan ≤ Rp 2.595.995,-/bulan lebih banyak 

yaitu 62 orang (57,4%) dibandingkan tingkat 

penghasilan > Rp 2.595.995,-/bulan berjumlah 46 

orang (42,6%). Distribusi tingkat pendidikan rendah 

lebih banyak yaitu 69 orang (63,9%) dibandingkan 

tingkat pendidikan tinggi berjumlah 39 orang 

(36,1%). Distribusi karakteristik masyarakat dapat 

dilihat pada tabel 1. 
Tabel 1 Distribusi Karakteristik Masyarakat 

Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 

Persen (%) 

Laki-laki 

Perempuan 

42 

66 

38,9 

61,1 

Umur Jumlah 

(orang) 

Persen (%) 

≤ 37 tahun 

> 37 tahun 

67 

41 

62 

38 

Tingkat Penghasilan Jumlah 

(orang) 

Persen (%) 

≤ Rp 2.595.995,-/bulan 

> Rp 2.595.995,-/bulan 

62 

46 

57,4 

42,6 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

(orang) 

Persen (%) 

Rendah 

Tinggi  

69 

39 

63,9 

36,1 

 

3.2  Distribusi Pengguna Jamban  

Responden yang menggunakan jamban 

didapat dari hasil wawancara menggunakan 

kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

proporsi responden yang menggunakan jamban 

sebanyak 73 orang (67,6%). Distribusi penggunaan 

jamban dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2 Distribusi Pengguna Jamban 

Pengguna Jamban Jumlah (orang) Persen (%) 

Ya  

Tidak 

73 

35 

67,6 

32,4 

 

3.3. Distribusi Variabel Independen 

Distribusi variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi tingkat 

pengetahuan tinggi sebanyak 58 orang (53,7%), 

distribusi kebiasaan buruk sebanyak 39 orang 

(36,1%), distribusi kondisi jamban buruk sebanyak 

59 orang (54,6%), dan distribusi cukup ketersediaan 

air bersih sebanyak 59 orang (54,6%). Distribusi 

variabel independen dapat dilihat pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Distribusi Variabel Independen 

Tingkat 

Pengetahuan 

Jumlah 

(orang) 
Persen (%) 

Rendah  
Tinggi 

58 
50 

53,7 
46,3 

Kebiasaan 
Jumlah 

(orang) 
Persen (%) 

Buruk 
Baik  

39 
69 

36,1 
63,9 

Kondisi Jamban 
Jumlah 

(orang) 
Persen (%) 

Buruk 
Baik 

59 
49 

54,6 
45,4 

Ketersediaan Air 

Bersih 

Jumlah 

(orang) 
Persen (%) 

Tidak Cukup 
Cukup 

59 
49 

54,6 
45,4 

 

3.4  Hubungan tingkat pengetahuan, tingkat 

pendidikan, tingkat penghasilan, 

kebiasaan, kondisi jamban, dan 

ketersediaan air bersih terhadap 

penggunaan jamban 

3.4.1  Tingkat Pengetahuan 

Hasil analisis hubungan tingkat pengetahuan 

dengan penggunaan jamban, terlihat bahwa tingkat 

pengetahuan rendah dengan tidak menggunakan 

jamban yaitu 24 orang (41,4%) lebih tinggi 

dibandingkan tingkat pengetahuan tinggi dengan 

tidak menggunakan jamban yaitu 11 orang (22,0%). 

Hasil uji chi square didapatkan p value = 0,032 

artinya secara statistik ada perbedaan antara 

pengguna jamban dengan tingkat pengetahuan 

rendah dan tinggi. Hasil analisis diperoleh OR = 

2,503 artinya responden yang mempunyai tingkat 

pengetahuan rendah berisiko 2,503 kali untuk tidak 

menggunakan jamban dibandingkan responden yang 

mempunyai pengetahuan tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ibrahim, 

Nuraini and Ashar (2012) tentang pemanfaatan 

jamban di Kecamatan Padangsidimpuan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan pemanfaatan jamban (p=0,000). 

Pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting 

untuk diketahui dalam menggunakan jamban. Jika 

seorang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

kegunaan jamban maka tindakan untuk 

menggunakan jamban akan berjalan dengan baik. 

Akan tetapi, apabila seorang tidak memilki 

pengetahuan yang baik tentang arti, manfaat, dan 

jenis-jenis jamban maka tindakan untuk 

menggunakan jamban tidak akan berjalan dengan 

baik. 

Penelitian determinan kepemilikan jamban 

sehat di Desa Sukomulyo Martapura Palembang 

pada variabel pengetahuan diketahui proporsi 
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responden yang memiliki jamban tidak memenuhi 

syarat kesehatan dengan pengetahuan kurang yaitu 

sebesar 73,9%, lebih besar dibandingkan dengan 

proporsi responden yang memiliki jamban tidak 

memenuhi syarat kesehatan dengan kategori 

pengetahuan baik yaitu sebesar 36,7%. Hasil uji 

statistik didapatkan p value sebesar 0,000 dimana p 

< α (0,05), berarti ada hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan dengan kepemilikan jamban 

sehat (Novitry and Agustin, 2017). 

Pengetahuan memengaruhi seseorang dalam 

melakukan suatu tindakan atau memutuskan 

tindakan mana yang akan mereka lakukan. Jika 

seseorang memiliki pengetahuan yang baik tentang 

arti, manfaat, kegunaan, dan jenis-jenis jamban 

maka tindakan untuk memanfaatkan jamban akan 

berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya 

(Anggoro and Ningrum, 2015). 

 

3.4.2   Tingkat Pendidikan 

Hasil analisis hubungan tingkat pendidikan 

dengan penggunaan jamban, terlihat bahwa tingkat 

pendidikan rendah dengan tidak menggunakan 

jamban yaitu 28 orang (40,6%) lebih tinggi 

dibandingkan tingkat pendidikan tinggi dengan tidak 

menggunakan jamban yaitu 7 orang (17,9%). Hasil 

uji chi square didapatkan p value = 0,016 artinya 

secara statistik ada perbedaan antara pengguna 

jamban dengan tingkat pendidikan rendah dan 

tinggi. Hasil analisis diperoleh OR = 3,122 artinya 

responden yang mempunyai tingkat pendidikan 

rendah berisiko 3,122 kali untuk tidak menggunakan 

jamban dibandingkan responden yang mempunyai 

pendidikan tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Novitry and Agustin (2017) 

bahwa pada variabel pendidikan diketahui proporsi 

responden yang memiliki jamban tidak memenuhi 

syarat kesehatan dengan pendidikan rendah yaitu 

sebesar 79,8%, lebih besar dibandingkan dengan 

proporsi responden yang memiliki jamban tidak 

memenuhi syarat kesehatan dengan kategori 

pendidikan tinggi yaitu 35,1%. Hasil uji statistik 

diperoleh p value sebesar 0,000 dimana p < α (0,05), 

berarti ada hubungan yang bermakna antara 

pendidikan dengan kepemilikan jamban sehat.  

Proses pendidikan menentukan pembentukan 

pengetahuan dan kemampuan bersikap, mulai dari 

keluarga hingga lingkungan yang lebih luas. Selain 

itu proses belajar menentukan bentuk perilaku. 

Orang yang berpendidikan tinggi akan berperilaku 

jauh berbeda dengan pendidikan rendah. Tingkat 

kecerdasan sangat menentukan dalam menghadapi 

tantangan atau pemecahan masalah. Masyarakat 

yang cerdas lebih mudah memecahkan karena 

memiliki pengetahuan yang luas dan daya nalar yang 

tinggi (Maulana, 2009).  

Makin tinggi pendidikan seseorang maka 

makin mudah menerima informasi sehingga makin 

banyak juga pengetahuan yang dimiliki yang yang 

menyebabkan individu menjadi semakin sadar dan 

peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungannya. 

Sebaliknya pendidikan yang kurang akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang 

terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan 

sehingga berdampak pada perilaku kesehatan 

(Notoatmojo, 2010). 

Masyarakat yang berpendidikan rendah lebih 

banyak tidak menggunakan jamban dan hanya 

sedikit kelurga yang menggunakan jamban, dalam 

hal ini tingkat pendidikan mempunyai pengaruh bagi 

seseorang dalam mempraktekkan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Masyarakat dengan tingkat 

pendidikan tinggi lebih banyak menggunakan 

jamban dibandingkan dengan masyarakat yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah. Hal ini bisa 

disebabkan karena masyarakat yang berpendidikan 

rendah kurang mendapat informasi mengenai 

pentingnya pemanfaatan jamban (Wea, Romeo and 

Limbu, 2011). 

 

3.4.3 Tingkat Penghasilan   

Hasil analisis hubungan tingkat penghasilan 

dengan penggunaan jamban, terlihat bahwa tingkat 

penghasilan ≤ Rp 2.595.995 dengan tidak 

menggunakan jamban yaitu 18 orang (39,1%) lebih 

tinggi dibandingkan tingkat penghasilan > Rp 

2.595.995 dengan tidak menggunakan jamban yaitu 

17 orang (27,4%). Hasil uji chi square didapatkan p 

value = 0,198 artinya secara statistik tidak ada 

perbedaan antara pengguna jamban dengan tingkat 

penghasilan≤ Rp 2.595.995 dan > Rp 2.595.995. 

Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan 

bahwa secara statistik tidak ada perbedaan antara 

pengguna jamban dengan tingkat penghasilan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No 

684/KPTS/Disnakertrans/2017 tentang Upah 

Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

adalah Rp 2.595.995,-/bulan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Horhoruw 

and Widagdo (2014) di Kota Ambon menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden 62,4 % mempunyai 

penghasilan katagori standar UMR. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa penghasilan tidak berhubungan 

dengan perilaku kepala keluarga dalam 

menggunakan jamban, p=1,000 > 0.05.  

Tingkat pendapatan dapat menggambarkan 

kemampuan seseorang dalam memenuhi atau 

meningkatkan status kesehatan. Pendapatan rendah 

akan menurunkan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan, sebaliknya tingkat pendapatan yang 

tinggi dapat membantu dan mendukung seseorang 

dalam memenuhi atau meningkatkan status 

kesehatannya menjadi lebih baik (Paramita, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian Anggoro and 

Ningrum (2015), diperoleh hasil pada kelompok 

responden yang buruk dalam memanfaatkan jamban 

mayoritas mempunyai penghasilan rendah. 

Sedangkan pada kelompok responden yang memiliki 

partisipasi baik dalam memanfaatkan jamban 

mayoritas berpenghasilan tinggi. Hal tersebut 

disebabkan karena penghasilan keluarga masih 

rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya 

perhatian keluarga dalam pembangunan ataupun 

perawatan jamban. Oleh karena kondisi jamban 

tidak dalam kondisi yang layak mengakibatkan 



Jurnal Kesehatan Lingkungan Bina Husada, Volume 6 Nomor 1, Agustus 2018 

Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Jamban di Desa Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin – 

Rahmi Garmini 5 

individu dalam keluarga enggan untuk menggunakan 

jamban. Dengan melihat hal tersebut maka upaya 

peningkatan penghasilan keluarga akan memberikan 

hasil yang baik dalam peningkatan pemanfaatan 

jamban, dalam hal ini terutama penyediaan jamban 

yang layak digunakan. 

 

3.4.4 Kebiasaan 

Hasil analisis hubungan kebiasaan dengan 

penggunaan jamban, terlihat bahwa kebiasaan buruk 

dengan tidak menggunakan jamban yaitu 25 orang 

(64,1%) lebih tinggi dibandingkan kebiasaan baik 

dengan tidak menggunakan jamban yaitu 10 orang 

(14,5%). Hasil uji chi square didapatkan p value = 

0,0005 artinya secara statistik ada perbedaan antara 

pengguna jamban dengan kebiasaan buruk dan baik. 

Hasil analisis diperoleh OR = 10,536 artinya 

responden yang mempunyai kebiasaan buruk 

berisiko 10,536 kali untuk tidak menggunakan 

jamban dibandingkan responden yang mempunyai 

kebiasaan baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim, 

Nuraini and Ashar (2012), diperoleh bahwa dari 54 

responden dengan sikap baik sebanyak 37 orang 

(58,5%) yang memanfaatkan jamban dan 17 orang 

(31,5%) yang tidak memanfaatkan jamban. 

Sedangkan dari 21 orang responden dengan sikap 

buruk sebanyak 5 orang (23,8%) yang 

memanfaatkan jamban dan 16 orang (76,2%) yang 

tidak memanfaatkan jamban. Secara statistik 

dibuktikan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara sikap dengan pemanfaatan jamban (p=0,000). 

Kebiasaan merupakan praktik (sifat, sikap, 

tindakan) yang sudah mapan sehingga seakan-akan 

ia merupakan bagian yang menyatu dalam diri 

seseorang yang dianggap sebagai kenyataan yang 

sulit untuk diputuskan. Timbulnya suatu kebiasan 

sering diawali dengan gejolak pada diri seseorang. 

Wujud kebiasaan pada diri seseorang terbagi 2 yakni 

kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik, 

terhadap dua kebiasaan tersebut maka seseorang 

harus berupaya mengubah kebiasaan yang salah dan 

membiasakan diri untuk meraih kebiasaan yang baik 

(Muhidin, 2003). 

 

3.4.5  Kondisi Jaman 

Hasil analisis hubungan kondisi jamban 

dengan penggunan jamban, terlihat bahwa kondisi 

jamban buruk engan tidak menggunakan jamban 

yaitu 26 orang 44,1%) lebih tinggi dibandingkan 

kondisi jamban baik dengan tidak menggunakan 

jamban yaitu 9 rang (18,4%). Hasil uji chi square 

didapatkan p vaue = 0,004 artinya secara statistik 

ada perbedaanantara pengguna jamban dengan 

kondisi jamba buruk dan baik. Hasil analisis 

diperoleh OR  3,502 artinya responden yang 

mempunyai kebiasaan buruk berisiko 3,502 kali 

untuk tidak menggunakan jamban dibandingkan 

responden yang mempunyai kondisi jamban baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggoro 

and Ningrum, 2015) bahwa responden dengan 

pemanfaatan jamban yang buruk tidak ada satupun 

yang kondisi jambannya baik. Hasil analisis 

menunjukkan kondisi jamban ada hubungan yang 

signifikan dengan pemanfaatan jamban. Tersedianya 

fasilitas yang baik menyebabkan seseorang akan 

cenderung memanfaatkan fasilitas tersebut, dalam 

hal ini tersedianya jamban yang sehat cenderung 

akan selalu dimanfaatkan. Manusia, khususnya yang 

tinggal di wilayah pedesaan, tidak akan mau 

menggunakan jamban yang tidak dapat diupayakan 

untuk tetap bersih. Hal ini bisa dikatakan bahwa 

kebersihan jamban akan mempengaruhi orang untuk 

menggunakan jamban tersebut.  

Berdasarkan penelitian Ibrahim, Nuraini and 

Ashar (2012), diperolah hasil secara statistik bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara kondisi jamban 

dengan pemanfaatan jamban (p=0,030). Kondisi 

jamban di Desa Pintu Langit Jae sangat rendah 

karena persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa 

jika salah satu persyaratan tidak ada maka jamban 

tersebut dikategorikan tidak memenuhi syarat 

kesehatan dan yang paling banyak ditemukan dari 

hasil penelitian umumnya adalah Jamban yang ada 

di Desa Pintu Langit Jae merupakan jamban 

cemplung dimana kotoran dibuang langsung keparit 

tanpa menggunakan septic tank. Lantai jamban 

terbuat dari semen, licin, kotor dan terdapat 

genangan air. Jamban tidak memiliki tempat 

penampungan air. Air yang digunakan untuk 

kebutuhan BAB berasal dari air pegunungan yang 

dialirkan langsung melalui pipa ke masing-masing 

jamban tepat berada dihadapan lubang pembuangan 

tinja yang hanya bisa digunakan untuk membasuh 

tinja setelah BAB namun tidak dapat digunakan 

untuk membersihkan lantai dan sekitar jamban yang 

kotor dan tidak memiliki alat pembersih jamban. 

Selain itu karena jamban yang digunakan adalah 

jamban umum maka tidak seorangpun masyarakat 

yang merasa bertanggung jawab untuk menjaga 

kebersihan jamban tersebut. 

 

3.4.6  Ketersediaan Air Bersih 

Hasil analisis hubungan ketersediaan air 

bersih dengan penggunaan jamban, terlihat bahwa 

ketersediaan air bersih yang tidak cukup dengan 

tidak menggunakan jamban yaitu 25 orang (42,4%) 

lebih tinggi dibandingkan ketersediaan air bersih 

yang cukup dengan tidak menggunakan jamban 

yaitu 10 orang (20,4%). Hasil uji chi square 

didapatkan p value = 0,015 artinya secara statistik 

ada perbedaan antara pengguna jamban dengan 

ketersediaan air bersih yang tidak cukup dan cukup. 

Hasil analisis diperoleh OR = 2,868 artinya 

responden yang tidak cukup ketersediaan air bersih 

berisiko 2,868 kali untuk tidak menggunakan 

jamban dibandingkan responden yang cukup 

ketersediaan air bersih. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim, 

Nuraini and Ashar (2012) bahwa secara statistik ada 

hubungan yang bermakna antara ketersediaan air 

bersih dengan pemanfaatan jamban (p=0,038). 

Masih tidak cukupnya ketersediaan air pada jamban 

dapat terlihat bahwa berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa masih ada jamban yang tidak 
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memeiliki air bersih yang disebabkan karena air 

yang dialirkan dari pegunungan melalui pipa sudah 

tidak mengalir lagi karena pipa-pipa aliran air 

tersumbat. Tidak tersedianya air besih juga yang 

menyebabkan buruknya kondisi jamban hal ini 

disebabkan tidak adanya air yang dapat digunakan 

untuk membersihkan lantai maupun daerah 

disekatiar jamban yang kotor. Hal inilah yang 

membuat sebagian warga ada yang tidak ingin 

memanfaatkan jamban tersebut. 

Tersedianya air bersih untuk menggelontor 

kotoran terpenuhi sehingga menyebabkan seseorang 

akan cenderung memanfaatkan jamban. Oleh karena 

itu, diperlukan air bersih untuk kegiatan mandi, cuci, 

dan kakus sebanyak 15 liter/orang/hari (Slamet, 

2004). Ketersediaan air bersih menunjang 

kenyamanan dalam penggunaan jamban. Hendaknya 

sumber air tidak terlalu jauh, sehingga mengurangi 

beban kaum perempuan dan anak-anak dalam 

membawa air sendiri (Anggoro, 2015). Sebagaimana 

yang kita ketahui bersama bahwa air merupakan 

kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, tetapi air 

juga merupakan media sebagai penularan berbagai 

penyakit, oleh sebab itu air yang digunakan harus 

memenuhi syarat kesehatan baik secara kualitas 

maupun kuantitas (Ibrahim, 2012). 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

4.1.1 Gambaran karakteristik masyarakat yaitu 

distribusi jenis kelamin perempuan lebih 

banyak yaitu 66 orang (61,1%); Distribusi 

umur ≤ 37 tahun lebih banyak yaitu 67 orang 

(62%); Distribusi tingkat penghasilan ≤ Rp 

2.595.995,-/bulan lebih banyak yaitu 62 

orang (57,4%); Distribusi tingkat pendidikan 

rendah lebih banyak yaitu 69 orang (63,9%). 

4.1.2 Proporsi responden yang menggunakan 

jamban sebanyak 73 orang (67,6%). 

4.1.3 Distribusi variabel independen dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi 

tingkat pengetahuan tinggi sebanyak 58 orang 

(53,7%), distribusi kebiasaan buruk sebanyak 

39 orang (36,1%), distribusi kondisi jamban 

buruk sebanyak 59 orang (54,6%), dan 

distribusi cukup ketersediaan air bersih 

sebanyak 59 orang (54,6%). 

4.1.4 Terdapat hubungan antara variabel tingkat 

pengetahuan, tingkat pendidikan, kebiasaan, 

kondisi jamban, dan ketersediaan air bersih 

terhadap penggunaan jamban. Sedangkan 

variabel tingkat penghasilan tidak memiliki 

hubungan terhadap penggunaan jamban. 

 

4.2. Saran 

4.2.1 Pelayanan Kesehatan 

1. Sosialisasi atau memberikan penyuluhan 

untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai pentingnya 

penggunaan jamban. 

2. Pihak sanitarian puskesmas diharapkan 

dapat bekerjasama dengan dinas 

pemerintah terkait untuk melakukan 

pengadaan pembuatan jamban dan air 

bersih. 

4.2.2 Masyarakat 

1. Masyarakat sebaiknya meningkatkan 

kesadaran dalam berperilaku hidup bersih 

dan sehat. 

2. Menjaga lingkungan sekitar sungai 

dengan tidak membuang kotoran dan 

sampah ke sungai. 
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