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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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Kata Pengantar 

 

Saudara sekalian, Salam Jumpa. 

Jurnal Kesehatan Lingkungan Bina Husada merupakan publikasi ilmiah yang dikelola oleh 
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edisi sekarang  memuat 31(Tiga Puluh) artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa STIK Bina 

Husada dan 4 (Empat) artikel ilmiah dari hasil penelitian dosen . 
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ABSTRAK 

 

Edible coating merupakan pelapis makanan yang berfungsi menahan kehilangan kelembapan produk makanan, 

mempertahankan warna pigmen alami gizi, sebagai pengawet dan mempertahankan warna sehingga menjaga mutu produk., 

tetapi aman sebagai aktivitas biosida alami atau komponen antimikrobial.Penelitian ini bertujuan untuk mencari dosis yang 

paling baik diantara ketiga variasi dosis yang digunakan dengan bahan yaitu gel lidah buaya dan gel buah mengkudu dengan 

masing-masing bahan menggunakan variasi dosis 50 ml, 100 ml, 150 ml. Penelitian ini menggunakan metode (Quasi 

Eksperiment) yang menjelaskan antara variabel bebas yaitu lapisan ekstrak lidah buaya (aloe vera) dan ekstrak buah 

mengkudu (morinda citrifolia linn) dengan variabel terikat yakni upaya pengawetan buah tomat (solanum lycopersicum linn) 

dan tidak mengabaikan faktor yang mempengaruhi kesegaran buah tomat (solanum lycopersicum linn). Penelitian ini 

dilaksanakan dikediaman peneliti pada bulan maret - agustus 2018. Hasil pengawetan buah tomat menggunakan gel lidah 

buaya dengan masing-masing berat 200 gram sebanyak 3 buah tomat menggunakan gel lidah buaya (aloe Vera) 50 ml buah 

tomat yang awet (1 tomat yang awet), pada dosis 100 ml buah tomatyang awet (3 tomat yang awet), pada dosis 150 ml buah 

tomat yang awet (2 tomat yang awet).Sedangkan, pada gel buah mengkudu (Morinda Citrifolia Linn) pada dosis 50 ml buah 

tomat yang awet (2 tomat yang awet), pada dosis 100 ml buah tomat yang awet (3 tomat yang awet), pada dosis 150 ml tomat 

yang awet (2 tomat yang awet), diantara perbandingan dosis 50 ml, 100 ml, 150 ml tersebut yang paling optimal adalah dosis 

100 ml baik lidah buaya (Aloe Vera) maupun  buah mengkudu (morinda citrifolia linn).Oleh sebab itu, diharapkan 

masyarakat bisa menggunakan gel lidah buaya (Aloe Vera) dan gel buah mengkudu (Morinda Citrifolia Linn) sebagai bahan 

pengawet alami buah tomat p_value 0,082. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa gel lidah buaya (Aloe vera) dan gel 

buah mengkudu (Morinda citrifolia linn) dengan dosis masing-masing 100 ml memiliki rata-rata jumlah buah tomat yang 

awet terbanyak. 

 

Kata Kunci : Pengawet Alami, Dosis Efektif 

 

 

ABSTRACT 

 

Malaria Edible coating is a food coating that serves to withstand moisture loss of food products, maintain the color of 

natural nutrition pigments, as a preservative and maintain color so as to maintain product quality, but is safe as a natural 

biocide activity or antimicrobial component.This study aims to find the best dose among the three dosage variations used 

with ingredients namely aloe gel and noni fruit gel with each ingredient using a variety of doses of 50 ml, 100 ml, 150 ml, this 

research method using Dependen.Results of preserving tomatoes using aloe vera gel weighing 200 grams each as much as 3 

tomatoes using aloe Vera gel 50 ml of tomato fruit that lasted (1 long lasting tomato), at a dose of 100 ml of durable tomato 

fruit (3 long-lasting tomatoes), at a dose of 150 ml of long-lasting tomatoes (2 long-lasting tomatoes).Whereas, in noni fruit 

gel (Morinda Citrifolia Linn) at a dose of 50 ml of tomato fruit that lasted (2 long-lasting tomatoes), at a dose of 100 ml of 

tomato fruit that was durable (3 long-lasting tomatoes), at a dose of 150 ml of tomatoes that lasted (2 long-lasting tomatoes), 

among the dose ratio of 50 ml, 100 ml, 150 ml, the most optimal is a dose of 100 ml both Aloe Vera and Noni fruit (morinda 

citrifolia linn).Therefore, it is hoped that the community can use Aloe Vera gel and Noni fruit gel (Morinda Citrifolia Linn) 

as a natural tomato preservative p_value 0.082. Thus it can be concluded that Aloe vera gel and Noni fruit gel (Morinda 

citrifolia linn) with a dose of 100 ml each has the highest average number of tomatoes. 

 

Keywords : Natural Preservatives, Effective Dosages 

 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk 

mencegah kerusakan bahan pangan,salah satu upaya 

untuk mencegah kerusakan bahan pangan adalah 

dengan mengendalikan, menghambat, bahkan 

mengurangi mikroorganisme yang ada pada bahan 

pangan tersebut dengan ditambahkannya bahan 

pengawet. Pengendalian pertumbuhan 

mikroorganisme bertujuan untuk mencegah 

penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi 

mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan 

mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh 

mikroorganisme. Bahan pengawet makanan dapat 

berupa pengawet sintesis dan alami (anti mikroba). 

(Kayaputri, dkk. 2017) 

Tanaman mengkudu (Morinda Citrifoli L). 

Tanaman ini banyak terdapat di indonesia sebagai 

tanaman liar dimanfaatkan sebagai tanaman sayuran 

atau tanaman obat. Khasiatnya yang dapat 

UJI KOMPERATIF EFEKTIFITAS DOSIS DAN WAKTU PENGAWETAN BUAH 

TOMAT DENGAN MENGGUNAKAN EKSTRAK LIDAH BUAYA  

(ALOE VERA) DAN EKSTRAK BUAH MENGKUDU (MORINDA CITRIFOLIA)  

SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PENGAWET ALAMI 
 

Oleh  

Agung Wijaya¹, Siti Fatimah² 
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Email : Agungwijaya483@gmail.com 
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menyembuhkan berbagai penyakit pada manusia 

mendorong banyak penelitian tentang kandungan 

senyawa kimia yang terdapat pada buah mengkudu 

diantaranya adalah saponin, tannins, anthraquinnon 

dan senyawa alkaloid. Menunjukkan bahwa ekstrak 

buah mengkudu dapat menekan pertumbuhan bakteri 

(Efri, 2010). 

Edible coating merupakan pelapis makan 

yang berfungsi menahan kehilangan kelembapan 

produk.Mempertahankan warna pigmen alami gizi, 

sebagai pengawet dan mempertahankan warna 

sehingga menjaga mutu produk. Umumnya edible 

coating menggunakan bahan dasar lidah buaya 

dengan komposisi yang dapat kita sesuaikan agar 

mencapai titik perlindungan yang optimal pada suatu 

bahan (Masruroh, dkk. 2013). 

Lidah buaya mengandung enzim oksidase 

sebagai antioksidan merupakan hal yang dapat 

dikembangkan, tanaman lidah buaya berpotensi 

sebagai bahan pengawet alami terhadap bahan 

pangan sehingga dapat meningkatkan daya simpan 

bahan pangan. Pengawetan sendiri bertujuan untuk 

menghambat terjadinya pembusukan bahan pangan 

dan menjamin kualitas awal bahan pangan agar tetap 

terjaga selama mungkin. Sebagai anti oksidan, zat-

zat pengawet akan menekan reaksi yang terjadi pada 

saat panagan berkontak dengan oksigen, sinar panas 

dan beberapa logam sehingga dapat mencegah 

terjadinya kebusukan dan munculnya noda-noda 

hitam pada produk pangan. Pengawet dengan bahan 

alami menggunakan gel lidah buaya dapat dijadikan 

perhatian oleh masyarakat luas mengingat adanya 

enzim oksidase sebagai sifat antioksidan dalam gel 

lidah buaya. Pengawet alami sanagatdiperlukan 

masyarakat ssat ini, banayaknya pengawet 

berbahaya terhadap kesehatan yang beredar di 

pasaran  menimbulkan kekhawatiran pada 

masyarakat untuk mnggunakannya. Dampak yang 

ditimbulkan oleh pengawet berbahaya tersebut 

sangat beresiko tinggi terhadap kesehatan 

masyarakat (Arifin, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai uji komperatif 

efektifitas dosis dan waktu pengawetan mbuah tomat 

dengan menggunakan gel lidah buaya (aloe vera) 

dan buah mengkudu (morinda citrifolia l) sebagai 

alternatif bahan pengawet alami. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1.2.1. Tujuan Umum 

Diketahuinya efektifitas dosis dan waktu 

pengawetan buah tomat dengan menggunakan 

ekstrak lidah buaya (aloe vera) dan ekstrak buah 

mengkudu (morinda citrifolia l) sebagai bahan 

pengawet alami. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya Perbedaan  lamanya 

pengawetan buah tomat menggunakan dosis 

50 ml, 100 ml dan 150 ml. 

2) Diketahuinya Perbedaan dosis efektif dan 

lamanya waktu pengawetan buah tomat 

menggunakan lidah buaya dan buah 

mengkudu. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Bagi Mahasiswa 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan 

serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai pengawetan buah tomat dengan 

menggunakan ekstrak lidah buaya (Aloe Vera) dan 

ekstrak buah mengkudu (Morinda Citrifolia L) 

sebagai alternatif bahan pengawet alami. 

1.3.2. Bagi STIK Bina Husada 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

dan sumber informasi untuk diterapkan di STIK 

Bina Husada Palembang dan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode (Quasi 

Eksperiment) yang menjelaskan antara variabel 

bebas yaitu lapisan ekstrak lidah buaya (aloe vera) 

dan ekstrak buah mengkudu (morinda citrifolia linn) 

dengan variabel terikat yakni upaya pengawetan 

buah tomat (solanum lycopersicum linn) dan tidak 

mengabaikan faktor yang mempengaruhi kesegaran 

buah tomat (solanum lycopersicum linn). Penelitian 

ini dilaksanakan dikediaman peneliti pada bulan 

maret - agustus 2018. 

1. Adapun  bahan yang digunakan: 

1) Bahan 

1.  Buah tomat (solanum lycopersicum linn) 

sebanyak 3 buah dengan berat 200 gram 

yang usianya 48 hari, masing-masing 

dosis yang telah ditentukan. 

2.  Ekstrak  lidah buaya (aloe vera), masing-

masing dosis 50 ml, 100 ml, 150 ml. 

3.  Ekstrak  buah mengkudu (morinda 

citrifolia linn), masing masing 50 ml, 100 

ml, 150 ml. 

2) Bahan kontrol 

1.  Buah tomat (solanum lycopersicum linn) 

sebanyak 3 buah yang usianya 48 hari 

dengan berat 200 gram 

2.  Spesimen  

Spesimen yang digunakan adalah buah tomat. 

Pada penelitian buah tomat    yang digunakan adalah 

tomat segar yang baru dipetik dari batangnya 

sebanyak 200 gram buah tomat. Adapun  spesimen 

yang dimaksud dapat dilihat secara rinci pada tabel 

2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1 

Waktu, Dosis Jumlah Perlakuan Dan 

Penggulangan Terhadap Pengawet Alami Buah 

Tomat Dengan Menggunakan Ekstrak Lidah 

Buaya Dan Ekstrak Buah Mengkudu  
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Dari hasil yang didapatkan pada uji t 

dependent didapatkan jumlah rata-rata buah tomat 

yang awet dengan menggunakan ekstrak lidah buaya 

adalah 2.55 (2 buah tomat) dengan standar deviasi 

0,510. Jumlah rata-rata buah tomat yang awet 

dengan menggunakan ekstrak buah mengkudu 

adalah 4.00 (2 buah tomat) dengan standar deviasi 

1.451. perbedaan nilai rata-rata atau selisih nilai 

rata-rata antara gel lidah buaya dan gel buah 

mengkudu, sebesar -1,450 dengan standar deviasi 

(Sd =1.638). Nilai rata-rata (Mean) : -1,450. bernilai 

negatif : artinya tidak terjadi penurunan yang 

signifikan pada hasil pengawetan buah tomat 

sesudah dilakukan percobaan. Rata-rata 

penurunannya adalah -1,450. 

Sig (2-tailed) : nilai probabilitas / p_value uji 

t dependent : hasil = 0.001. artinya : ada perbedaan 

yang signifikan antara pengawetan menggunakan 

ekstrak lidah buaya dan ekstrak buah mengkudu. 

Berdasarkan perbedaan jumlaah rata-rata 

buah tomat yang awet pada ketiga dosis ekstrak 

lidah buaya (Aloe vera) dan ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia linn) diketahui bahwa 

ekstraklidah buaya (Aloe vera) dan ekstrak  buah 

mengkudu (Morinda citrifolia linn) dengan dosis 

masing-masing 100 ml memiliki rata-rata jumlah 

buah tomat yang awet terbanyak dibandingkan 

dengan dosis 50 ml dan 150 ml. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian mengenai efektifitas 

pengawetan tomat menggunakan lidah buaya (aloe 

vera) dan buah mengkudu dalam melihat ketahanan 

buah tomat. Didapat jumlah tomat yang awet dengan 

menggunakan berbagai dosis 50 mL, 100 mL, 150 

mL dan dilakukan sebanyak 1 kali pengulangan dan 

masing masing perlakuan diberi 3 buah tomat 

dengan berat masing-masing 200 gram ke tempat 

uji. 

Selanjutnya data-data yang telah didapatkan 

dan dikumpulkan dari hasil penelitian ini diolah 

secara statistik dengan menggunakan sistem 

software analisa data untuk komputer dan disajikan 

dalam bentuk tabel dan narasi sebagai berikut : 

3.1  Hasil penelitian pengawetan buah tomat 

(Solanum lycopersicum linn) dengan 

Ekstrak Lidah Buaya 

Tabel 3.1 

Jumlah Buah Tomat (Solanum Lycopersicum 

Linn) Yang Awet Menggunakan Ekstrak Lidah 

Buaya (Aloe Vera)Pada Dosis 50 Ml, 100 Ml, 150 

Ml SebagaiPengawet Alami 

 
Pada Tabel 3.1 menunjukan bahwa jumlah 

buah tomat yang awet dengan menggunakan gel 

lidah buaya (aloe vera) pada dosis 50 ml, dosis 100 

ml, dosis 150 ml dan kontrol dengan 1 kali 

pengulangan didapatkan pada dosis 50 ml 

didapatkan rata-rata buah tomat yang awet sebanyak 

1 buah tomat. Pada dosis 100 ml didapatkan rata-rata 

buah tomat yang awet sebanyak 3 buah tomat. Pada 

dosis 150 ml didapatkan rata-rata buah tomat yang 

awet sebanyak 2 buah tomat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Masruroh, dkk 

(2013). Pengujian terhadap buah tomat yang telah 

dilapisi oleh edible coating pada suhu 5°C dan 27°C 

selama 7 hari. Parameter yang diamati pada tomat 

untuk melihat mutu coating yang dihasilkan adalah 

susut bobot. Pada perolehan kondisi optimal gliserol 

diperoleh pada komposisi 0,1% b/b dari komposisi 

edible coating dimana pada komposisi lainnya 

mengalami penurunan susut bobot yang sangat 

banyak. Kemudian perolehan kondisi optimal CMC 

diperoleh pada komposisi 0,1 % b/b dari komposisi 

edible coating dimana pada komposisi lainnya 

mengalami penurunan susut yang sangat banyak. 

Sedangkan perolehan kondisi optimal Xhantan 

(gum) diperoleh pada komposisi 0,1% b/b dari 

komposisi edible coating dimana pada komposisi 

lainnya mengalami penurunan susut bobot yang 

sangat banyak. Sehingga komposisi edible coating 

yang optimal diperoleh gliserol 0,1% b/b, CMC 

0,1% b/b dan Xhantan Gum 0,1% b/b. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

Pengawetan buah tomat menggunakan ekstrak lidah 

buaya dengan masing-masing berat 200  gram 

sebanyak 3 buah tomat menggunakan ekstrak lidah 

buaya (Aloe vera) 50 ml didapatkan rata-rata buah 

tomat yang awet sebesar (1 Tomat yang awet), Pada 

dosis 100 ml di dapatkan rata-rata buah tomat yang 

awet sebesar (3 Tomat yang awet), Pada dosis 150 

ml didapatkan rata-rata buah tomat yang awet 

sebesar (2 Tomat yang awet). Sedangkan, pada 

ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia linn). 

Pada dosis 50 ml didapatkan rata-rata buah tomat 

yang awet sebesar (2 buah tomat), Pada dosis 100 ml 

didapatkan rata-rata buah tomat yang awet sebesar 

(3 buah tomat), pada dosis 150 ml didapatkan rata-

rata jumlah tomat yang awet sebesar (2 buah tomat). 

Diantara perbandingan ekstrak lidah buaya (Aloe 

vera) dan gel buah mengkudu (Morinda citrifolia 

linn) tersebut yang paling optimal adalah gel 

mengkudu (Morinda citrifolia linn). 

 

3.2  Hasil penelitian pengawetan buah tomat 

(Solanum lycopersicum linn) dengan 

Ekstrak Buah Mengkudu 
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Tabel 3.2 

Jumlah Buah Tomat (Solanum Lycopersicum 

Linn) Yang Awet Menggunakan ekstrak Buah 

Mengkudu (Morinda Citrifolia Linn) Pada Dosis 

50 Ml, 100 Ml, 150 Ml Sebagai Pengawet Alami 

 
 

Pada Tabel 3.2 menunjukan bahwa jumlah 

buah tomat yang awet dengan menggunakan ekstrak 

buah mengkudu (Morinda Citrifolia Linn) pada 

dosis 50 ml, dosis 100 ml, dosis 150 ml dan kontrol 

dengan 1 kali pengulangan didapatkan pada dosis 50 

ml didapatkan rata-rata buah tomat yang awet 

sebanyak 2 buah tomat. Pada dosis 100 ml 

didapatkan rata-rata buah tomat yang awet sebanyak 

3 buah tomat.Pada dosis 150 ml didapatkan rata-rata 

buah tomat yang awet sebanyak 2 buah tomat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Wiradona, dkk 

(2015). Perasan mengkudu memiliki efek 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dengan rata-rata zona hambat pertumbuhan 

bakteri yaitu konsentrasi 40% sebesar 9,34 mm, 

konsentrasi 60% sebesar 9,74 mm, dan konsentrasi 

80% sebesar 10,72 mm. Pada konsentrasi 40%, 60% 

mempunyai daya hambat sangat lemah sedangkan 

pada konsentrasi 80% daya hambat bakteri lemah. 

Perasan mengkudu yang paling berpengaruh dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus yaitu perasan dengan konsentrasi 80% 

mempunyai daya hambat pertumbuhan bakteri 

dengan hasil paling besar yaitu 10,72. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

ada perbedaan efektivitas antara ekstrak lidah buaya 

(Aloe vera) dan ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia linn) dengan masing-masing dosis 50 ml, 

100 ml, 150 ml sebagai pengawet alami buah tomat 

dengan hasil rata-rata penelitian serta menggunakan 

software analisa data untuk komputer maka 

didapatkan gel lidah buaya (Aloe vera) dengan dosis 

100 ml lebih efektif dibandingkan dengan dosis gel 

buah mengkudu (Morinda citrifolia linn) dan dosis 

gel lidah buaya 50 ml dan 150 ml dengan waktu 

yang telah ditetapkan yaitu selama 12 hari buah 

yang awetsebanyak 2 buah dari 3 buah dengan berat 

200 gram. pada ekstrak lidah buaya (Aloe vera) dan 

ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia 

linn)dengan masing-masing dosis 100 ml dengan 

waktu selama 12 hari didapatkan buah yang awet 

sebanyak 3 buah dari 3 buah tomat dengan berat 

sama yaitu 200 gram. Artinya dosis 100 ml lebih 

efektif dibandingkan 50 ml dan 150 ml. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Simpulan 

Dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

4.1.1 Pengawetan buah tomat menggunakan 

ekstrak lidah buaya dengan masing-masing 

berat 200  gram sebanyak 3 buah tomat 

menggunakan ekstrak lidah buaya (Aloe vera) 

50 ml didapatkan rata-rata buah tomat yang 

awet sebesar (1 Tomat yang awet), Pada 

dosis 100 ml di dapatkan rata-rata buah tomat 

yang awet sebesar (3 Tomat yang awet), Pada 

dosis 150 ml didapatkan rata-rata buah tomat 

yang awet sebesar (2 Tomat yang awet). 

Sedangkan, pada ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia linn). Pada dosis 50 ml 

didapatkan rata-rata buah tomat yang awet 

sebesar (2 buah tomat), Pada dosis 100 ml 

didapatkan rata-rata buah tomat yang awet 

sebesar (3 buah tomat), pada dosis 150 ml 

didapatkan rata-rata jumlah tomat yang awet 

sebesar (2 buah tomat). Diantara 

perbandingan ekstrak lidah buaya (Aloe vera) 

dan gel buah mengkudu (Morinda citrifolia 

linn) tersebut yang paling optimal adalah gel 

mengkudu (Morinda citrifolia linn). 

4.1.2 Ada perbedaan efektivitas antara ekstrak 

lidah buaya (Aloe vera) dan ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia linn) dengan 

masing-masing dosis 50 ml, 100 ml, 150 ml 

sebagai pengawet alami buah tomat dengan 

hasil rata-rata penelitian serta menggunakan 

software analisa data untuk komputer maka 

didapatkan gel lidah buaya (Aloe vera) 

dengan dosis 100 ml lebih efektif 

dibandingkan dengan dosis gel buah 

mengkudu (Morinda citrifolia linn) dan dosis 

gel lidah buaya 50 ml dan 150 ml dengan 

waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 12 

hari buah yang awetsebanyak 2 buah dari 3 

buah dengan berat 200 gram. pada ekstrak 

lidah buaya (Aloe vera) dan ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia linn)dengan 

masing-masing dosis 100 ml dengan waktu 

selama 12 hari didapatkan buah yang awet 

sebanyak 3 buah dari 3 buah tomat dengan 

berat sama yaitu 200 gram. Artinya dosis 100 

ml lebih efektif dibandingkan 50 ml dan 150 

ml. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1  Agar dilakukan penelitian lanjutan terhadap 

efektifitas gel lidah buaya (Aloe vera) dan 

buah mengkudu (Morinda citrifolia linn) 

sebagai alternatif bahan pengawet alami buah 

tomat untuk meningkatkan dosis lidah buaya 

(Aloe vera) dan buah mengkudu (Morinda 

citrifoli linn). 

4.2.2  Bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini 

agar untuk meneliti keawetan buah tomat 

dengan memperhatikan faktor suhu dan 



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

Uji Komperatif Efektifitas Dosis dan Waktu .............. Agung Wijaya dan Siti Fatimah  5 

 

kelembaban. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

 

Arifin, Jamal. 2014 

Intensif Budidaya Lidah Buaya Usaha 

Dengan Prospek Yang Kian Berjaya. Pustaka 

Baru Press : Yoyakarta  

 

Efri. 2010 

Pengaruh Ekstrak Berbagai Bagian Tanaman 

Mengkudu (Morinda Citrifolia L) Terhadap 

Perkembangan Penyakit Antraknosa Pada 

Tanaman  Cabe (Capsicum Annuum L). J. 

HPT Tropika. ISSN 14411-7525 Vol. 10 No. 

1 Maret  2010. Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung. (http://media.neliti.com diakses 

pada tanggal 15 April 2018) 

 

Kayaputri, dkk. 2017 

Strategi Penggunaan Pengawet Alami 

Ekstrak Kulit Kakao. Dharmakarya : Jurnal 

Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 

- 5675, Vol. 6 No. 2 Juni 2017. Departmen 

Teknologi Industri Pangan Universitas 

Padjadjaran. (http://jurnal.unpad.ac.id diakses 

pada tanggal 15 April 2018) 

Masruroh, Hidayatul; dkk. 2013 

Pengaruh Penambahan Xhantan Gum Dalam 

Aplikasi Teknologi Edible Coating Aloe Vera 

Untuk Mempertahankan Mutu Tomat 

(Solanum Lycopersicum) Menggunakan 

Spray. Prosiding SNST ke-4 Tahun 2013. 

Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim 

Semarang. (http://download.portalgaruda.org 

diakses pada tanggal 20 April 2018) 

 

Wiradona, Irmanita; dkk. 2015 

Pengaruh Perasan Mengkudu Terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus 

Aureus. Jurnal Kesehatan Gigi Vol. 2 No. 1 

Juni 2015. Fakultas Keperawatan Gigi 

Poltekkes Kemenkes Semarang. 

(http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id diakses 

pada tanggal 5 Juni 2018) 

http://media.neliti.com/
http://jurnal.unpad.ac.id/
http://download.portalgaruda.org/
http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/


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

Analisis Kejadian Infeksi Soil…….…………  Amalia  6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ABSTRAK 
     

Infeksi Soil Transmitted Helminths adalah penyakit kecacingan yang ditularkan memalui tanah.Penyakit ini dapat ditemukan 

pada pekerjaan yang langsung berhubungan dengan tanah seperti pembuat batu bata. Desa Pangkalan Benteng merupakan 

sentra pembuatan batu bata dimana pada proses pembuatan batu bata banyak pekerjanya tidak menggunakan Alat Pelindung 

Diri dengan lengkap disamping itu tidak tersedianya jamban di tempat kerja sebagai salah satu indikator sanitasi tempat 

kerja.Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan antara usia, kebersihan perorangan, masa kerja, sanitasi tempat 

kerja dan penggunaan APD terhadap infeksi Soil Transmitted Helminths pada pembuat batu bata di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyausin Tahun 2018  . Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain 

cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pembuat batu bata yang berada di RT 8 Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berjumlah 37 pekerja dengan tehnik Purposive sampling. Metode 

pemeriksaan telur cacing menggunakan metode langsung yaitu pemeriksaan langsung sediaan tinja dengan eosin dan analisa 

data dengan metode Chi Square (α = 0,05). Penelitian ini dilaksanakan di RT 8 Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 Mei – 28 Juni 2018. Hasil analisis bivariat untuk masing-masing variable 

terhadap infeksi Soil Transmitted Helminths adalah usia (p = 0,280), kebersihan perorangan (p = 0,012), masa kerja (p = 

0,141), sanitasi tempat kerja (p = 0,262), penggunaan APD (p = 0,014). Simpulan dari hasil penelitian ini adalah ada 

hubungan antara kebersihan perorangan dan penggunaan APD dan tidak ada hubungan antara usia, masa kerja dan sanitasi 

tempat kerja dengan kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths pada pembuat batu bata di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyausin Tahun 2018. Disarankan untuk diadakan penyuluhan tentang infeksi Soil 

Transmitted Helminths  pada pembuat batu bata dan pemilik bangsal batu bata, menyediakan jamban sehat dilingkungan 

kerja dan memperhatikan kelengkapan APD 

 

Kata Kunci : Infeksi Soil Transmitted Helminths, Pembuat Batu Bata 

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pekerja dan dengan 

ABSTRACT 
 

Soil Transmitted Helminths infections is a disease that is transmitted through the Soil. Soil transmitted disease can be found 

in occupations that relate directly with soil like a brick makers who use clay as main ingredient of brick making. Pangkalan 

Benteng village is the center of brick making in which in the brick making process of the brick most of the workers did not 

use personal protective equipment completely, furthermore there was no latrines in the workplace as one of indicator 

workplace sanitation. The aim of this research was to know the relation of age, personal hygiene, work period, workplace 

sanitation and personal protective equipment with the incidence of Soil Transmitted Helminths on the brick makers in 

Pangkalan Benteng village, Talang Kelapa district, Banyuasin regency in 2018. This research is an analytical research with 

cross sectional design. The sample in this study were all workers of brick makers in RT. 8 Pangkalan Benteng village, Talang 

Kelapa district, Banyuasin regency amounted to 37 people with purposive sampling technique. The methods of examining 

worm eggs using direct method, that was direct examination of feces preparation with eosin and  statistical test used Chi 

square test (α = 0,05). This research was carried out at RT. 8 Pangkalan Benteng village, Talang Kelapa district, Banyuasin 

regency on May 28 - June 28 2018. The results of bivariate analysis for each variable with incidence of Soil Transmitted 

Helminths were age (p = 0,280), personal hygiene (p = 0,012), work period (p = 0,141), workplace sanitation (p = 0,262), 

the use of personal protective equipment (p = 0,014). The result of this research that there was correlation between personal 

hygiene and the use of personal protective equipment and there was no correlation between age, work period and workplace 

sanitation with incidence of Soil Transmitted Helminths. As suggestion for Community Health Center officer Pangkalan 

Benteng village to improve health promotion to the workers of brick maker and the owner that includes health education 

about STH, provide latrines in the work environment and pay attention to the completeness of personal protective equipment. 

 

Keyword     : Soil Transmitted Helminths, Brick Makerot 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
Kecacingan ditemukan hampir terjadi disetiap 

belahan Negara di dunia, terutama pada Negara 

yang beriklim tropis. Menurut Bank Data Global 

WHO tahun 2006 bahwa kejadian penyakit 

kecacingan di dunia masih tinggi yaitu 1 miliar 

orang terinfeksi cacing Ascaris lumbricoides, dan 

795 juta orang terinfeksi cacing Trichuris 

trichiuraserta terinfeksi cacing Tambang 

(Hookworm) sebanyak 740 juta orang (WHO, 2006). 

Prevalensi Cacingan di Indonesia pada 
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umumnya masih sangat tinggi, terutama pada 

golongan penduduk yang kurang mampu, dengan 

sanitasi yang buruk. Prevalensi cacingan bervariasi 

antara 2,5%-62% (Permenkes RI,2017). 

Penyakit kecacingan dapat terjadi pada 

berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat setiap harinya.Penyakit ini bisanya 

menyerang pada orang-orang yang sering terpapar 

dengan tanah. Olahan tanah dalam bentuk apapun di 

suatu lahan akan menguntungkan pertumbuhan 

larva, penyakit kecacingan umumnya ditemukan di 

daerah tropis serta beriklim basah dimana hygiene 

dan sanitasinya buruk terutama pada pekerja-pekerja 

yang berhubungan dengan tanah (Sembiring,2014). 

Di Indonesia pada tahun 2012 prevalensi 

kecacingan menunjukkan angka diatas 20% dengan 

prevalensi tertinggi mencapai 76,67%, infeksi 

kecacingan ini mengalami penurunan dimana pada 

tahun 2011 dilakukan survey diberbagai provinsi. 

Prevalensi di Sumatera mencapai 78%, Kalimantan 

79%, Sulawesi 88%, Nusa Tenggara Barat 92% dan 

Jawa Barat 90%.  Diperkirakan lebih dari 60% anak 

sekolah dasar di Indonesia menderita infeksi cacing, 

yang disebabkan karena rendahnya mutu sanitasi. 

Akan tetapi, orang dewasa juga memiliki resiko 

yang sama untuk menderita penyakit kecacingan, 

misalnya pekerja yang bersentuhan langsung dengan 

tanah (Chadijah,2014).  

Infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah 

termasuk infeksi kronis yang dapat menurunkan 

keadaan kesehatan, gizi, kecerdasan dan 

produktifitas penderitanya.Dengan demikian secara 

ekonomi banyak menyebabkan kerugian, karena 

menyebabkan kehilangan karbohidrat, protein dan 

kehilangan darah.Akibatnya dapat menurunkan 

kualitas sumber daya manusia.Pekerja yang 

berhubungan langsung dengan tanah mempunyai 

peluang besar terkena infeksi cacing ini. Akibat 

infeksi cacing yang berat dapat langsung berkaitan 

antara lain dengan gangguan pencernaan, anemia, 

dan sindroma paru. Apabila dikaitkan dengan kerja, 

kejadiaan infeksi ini akan menurunkan produktifitas 

kerja (Sutanto,2008). 

Penelitian yang telah dilakukan diberbagai 

tempat di Indonesia sebagian besar menunjukkan 

prevalensi cukup tinggi untuk infeksi Soil 

Transmitted Helminths. Penelitian di Bali 

didapatkan prevalensi Ascaris lumbricoides 77,8 %, 

Trichuris trichuira 21,57 %, cacing tambang 13,70 

%, dan infeksi campuran 21,57 % (Dian Ratna 

Dwi,2014). 

Hasil penelitian prevalensi infeksi cacing di 

Kasongan Bantul dan Godean Sleman menunjukkan 

bahwa  infeksi Ascaris lumbricoides 50,8 % dan 

11,5 %, Trichuri trichuira 82,6 % dan 36,6 %, dan 

Necator americanus 76,2 % dan 25,3 % (Soeripto 

dkk,2003). 

Sedangkan berdasarkan penelitian tentang 

hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

kecacingan Soil Transmitted Helminths pada pekerja 

genteng di Desa Kedawung Kabupaten Kebumen 

Jawa Tengah dengan jumlah pekerja yang diperiksa 

sebanyak 40 orang ditemukan 58,5% terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths, yang terdiri dari 41 % 

terinfeksi Ascaris lumbricoides, dan 17,5% 

terinfeksi Trichuris trichiura (Taufik,2008). 

Pada industri genteng dan bata dimana 

digunakan tanah lempung basah dan proses 

pembuatannya dengan masa lembek (Soft Mud 

Proses), sering kali tanah galian langsung diaduk 

dengan tangan dengan tenaga manusia, dibiarkan 

setengah hari, kemudian dicetak dan dikeringkan, 

disusun baru dibakar. Tanah liat merupakan media 

yang sesuai untuk pertumbuhan telur Ascaris 

lumbricoides dan Trichuris trichiura. Untuk 

pertumbuhan yang baik bagi cacing tambang 

diperlukan tanah pasir, karena diantara butir-butir 

tanah pasir ini larva dapat leluasa mengambil O2  

maupun zat pembangun (Sutanto,2008). 

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, 

pekerjaan seseorang juga memberikan kontibusi 

terhadap suatu penyakit. Berdasarkan hasil survei di 

lapangan, mayoritas penduduk di Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin memiliki mata pencaharian sebagai 

pembuat batu bata dimana pada proses 

pembuatannya para pekerja ada yang tidak 

menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu atau 

alas kaki dan sarung tangan.  

Berbagai keluhan yang berhubungan dengan 

gejala kecacingan ditemukan pada pekerja pembuat 

batu bata diantaranya adanya gangguan pencernaan, 

nyeri di perut dan gejala-gejala anemia seperti 

merasa lemas dan cepat lelah, selain itu kebersihan 

perorangan dan sanitasi lingkungan tempat kerja 

juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan pekerja yang setelah bekerja tidak 

mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu 

sebelum makan serta jenis lantai pada tempat kerja 

yang masih terbuat dari tanah, tidak tersedianya 

jamban dan kurangnya kebersihan tempat kerja 

dilihat dari banyaknya sampah disekitar tempat 

kerja. Keadaan yang seperti itu dapat mempermudah 

timbulnya kecacingan pada pekerja pembuat batu 

bata. 

Untuk lebih mendukung dugaan tersebut 

maka peneliti telah melakukan studi pendahuluan 

terkait kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths 

pada feses pekerja pembuat batu bata dengan 2 pot 

feses yang diberikan, satu diantaranya tidak bersedia 

untuk dilakukan pengambilan sampel didapat hasil 

positif telur golongan Soil Transmitted Helminths 

yaitu jenis cacing gelang (Ascaris lumbricoides) 

untuk sampel lainnya. 

Dari masalah di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai Analisis Kejadian Soil 

Transmitted Helminths pada Pembuat Batu Bata Di 

Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

1.2.1. Tujuan Umum 

Diketahuinya kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminths pada pembuat batu batadi Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018  
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1.2.2. Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara usia dengan    

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths 

pada pembuat batu bata di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan antara kebersihan 

perorangan dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminths pada pembuat batu bata 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin  Tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan antara masa kerja 

dengan kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminths pada pembuat batu bata di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin  Tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan antara sanitasi 

lingkungan dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminths pada pembuat batu bata 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin  Tahun 2018. 

5) Diketahuinya hubungan antara penggunaan Alat 

Pelindung Diri dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminths pada pembuat batu bata 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin  Tahun 2018 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik 

dengan desain cross sectional.Sampel dalam 

penelitian ini adalah pembuat batu bata yang berada 

di RT 8 Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin berjumlah 37 

pekerja.Teknik pengambilan sampel adalah 

Purposive sampling. Metode pemeriksaan telur 

cacing menggunakan metode langsung yaitu 

pemeriksaan langsung sediaan tinja dengan eosin 

dan analisa data dengan metode Chi Square (α = 

0,05). Penelitian ini dilaksanakan di RT 8 Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin pada tanggal 28 Mei – 28 Juni 

2018 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hubungan Usia dengan Kejadian Infeksi 

Soil Transmitted Helminths pada Pembuat 

Batu Bata di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018 

Tabel 3.1 

No Usia 

Infeksi STH 
Total 

P 

value 
Negatif Positif 

N % N % N % 

1 Dewasa 14 70 6 30 20 100 

0,280 2 Tua 8 47,1 9 52,9 15 100 

Total 22 59,5 15 40,5 37 100 

 
Usia yaitu umur individu yang terhitung 

mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun, 

semakin cukup umur, tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih matang dalam 

berfikir dan bekerja. Umur mempengaruhi daya 

tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin 

bertambah umur akan semakin berkembang pula 

daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh semakin banyak 
(Y.Slamet,2002) 

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan ada 

9 (52,9 %) pekerja yang berusia tua terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths disamping itu pula ada 6 (30 

%) pekerja yang berusia dewasa terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths. Pada tabel silang ditemukan 

1 cell yang mempunyai nilai Expected (harapan) 

kurang dari 5, maka yang digunakan adalah “Fisher 

Exact Test” dengan p value 0,280 berarti 

kesimpulannya bahwa tidak ada hubungan antara 

Usia pekerja dengan Infeksi Soil Transmitted 

Helminths.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Fisani (2015) bahwa tidak ada hubungan 

bermakna antara usia dan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminth. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti  berpendapat bahwa 

usia tidak mempengaruhi seseorang untuk tidak 

terinfeksi Soil Transmitted Helminths. 

  

3.2. Hubungan Kebersihan Perorangan dengan 

Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths pada Pembuat Batu Bata di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

Tabel 3.2 

No 
Kebersihan 

perorangan 

Infeksi STH 
Total 

P 

value 
OR Negatif Positif 

N % N % N % 

1 Baik 8 100 0 0 8 100 

0,012 2,071 2 Tidak Baik 14 43,8 15 51,7 29 100 

Total 22 59,5 15 40,5 37 100 

 

Ada 15 (51,7 %) pekerja dengan kebersihan 

perorangan tidak baik terinfeksi Soil Transmitted 

Helminths. Dan tidak ada (0 %) pekerja dengan 

kebersihan perorangan yang baik terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths. Pada tabel silang ditemukan 

2 cell yang mempunyai nilai Expected (harapan) 

kurang dari 5, maka yang digunakan adalah “Fisher 

Exact Test” dengan p value 0,012 berarti 

kesimpulannya bahwa ada hubungan antara 

Kebersihan perorangan dengan Infeksi Soil 

Transmitted Helminths. Pada hasil diatas nilai OR 

terdapat pada baris Odds ratio yaitu 2,071 (95% CI 

1,421-3,019) data dari penelitian Cross sectional 

maka dapat diinterpetasikan bahwa pekerja dengan 

kebersihan perorangan yang baik berpeluang 2,071 

kali untuk tidak terinfeksi Soil Transmitted 

Helminths dibandingkan dengan pekerja dengan 

kebersihan perorangan yang tidak baik. 

Perilaku kesehatan dalam hal ini kebersihan 

perorangan merupakan urutan kedua faktor yang 

mempengaruhi status kesehatan masyarakat setelah 

faktor lingkungan. Di Indonesia diduga faktor 



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

Analisis Kejadian Infeksi Soil…….…………  Amalia  9 

 

perilaku justru menjadi faktor utama masalah 

kesehatan. Kondisi tersebut mungkin terkait tingkat 

pendidikan yang mempengaruhi masyarakat untuk 

berperilaku sehat (Entjang,2001). 

Penularan dapat terjadi secara oral, maka 

untuk pencegahan hindari tangan dalam keadaan 

kotor dan membiasakan mencuci tangan sebelum 

makan atau menggunakan sendok selama makan, 

hindari juga sayuran mentah yang tidak dimasak 

terlebih dahulu (Gandahusada dkk,2006)
 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jusuf (2013) bahwa ada hubungan 

bermakna antara sikap dan tindakan petani sayur 

dalam hal ini kebersihan perorangan dengan 

kejadian infeksi Soil Transmitted Helminths. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti  berpendapat bahwa 

kebersihan perorangan mempunyai hubungan yang 

kuat untuk seseorang terinfeksi Soil Transmitted 

Helminths 

 

3.3. Hubungan Masa Kerja dengan Kejadian 

Infeksi Soil Transmitted Helminths pada 

Pembuat Batu Bata di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

Tabel 3.3 

No 
Masa 

Kerja 

Infeksi STH 
Total 

P 

value 
Negatif Positif 

N % N % N % 

1 Baru 9 100 2 18,2 14 100 

0,141 2 Lama 13 50 13 50,0 23 100 

Total 22 59,5 15 40,5 37 100 

 

Masa kerja dapat diartikan sebagai sepenggal 

waktu yang agak lama dimana seorang tenaga kerja 

masuk dalam satu wilayah tempat usaha sampai 

batas waktu tertentu. Lingkungan kerja turut 

mempengaruhi kesehatan seseorang, lebih lama 

seseorang bekerja dalam lingkungan yang tidak 

mendukung contohnya dalam lingkungan yang 

sanitasi kebersihan yang buruk akan mempengaruhi 

kesehatan pekerja. Pusat kesehatan kerja 

mengungkapkan bahwa pekerja kelas bawah 

umumnya menderita kurang gizi, anemia serta 

sering menderita penyakit infeksi akibat pekerjaanya 

dan pengaruh lingkungan kerja (Suma’mur,2009) 

Ada 13 (50,0 %) pekerja dengan masa kerja 

yang lama terinfeksi Soil Transmitted Helminths. 

Dan ada 2 (18,2 %) pekerja dengan masa kerja yang 

baru terinfeksi Soil Transmitted Helminths. Pada 

tabel silang ditemukan 1 cell yang mempunyai nilai 

Expected (harapan) kurang dari 5, maka yang 

digunakan adalah “Fisher Exact Test” dengan  

p value 0,141 berarti kesimpulannya bahwa tidak 

ada hubungan antara Masa Kerja dengan Infeksi Soil 

Transmitted Helminths.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fisani 

(2015) yang menyatakan tidak ada hubungan 

bermakna antara masa kerja dengan kejadian infeksi 

Soil Transmitted Helminths. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti  berpendapat bahwa 

masa kerja tidak mempunyai hubungan untuk 

seseorang terinfeksi Soil Transmitted Helminths. 

 

3.4. Hubungan Sanitasi Tempat Kerja dengan 

Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths pada Pembuat Batu Bata di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

Tabel 3.4 

No 

Sanitasi 

Tempat 

Kerja 

Infeksi STH 
Total 

P 

value 
Negatif Positif 

N % N % N % 

1 Ada 7 77,8 2 22,2 9 100 

0,262 2 
Tidak 

Ada 
15 53,6 13 46,4 28 100 

Total 22 59,5 15 40,5 37 100 

 

Ada 13 (46,4 %) pekerja yang terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths dengan sanitasi yang tidak 

baik dalam hal ini tidak tersedianya jamban. Dan 

ada 2  (22,2 %) pekerja yang terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths dengan sanitasi yang baik 

dalam hal ini tersedianya jamban terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths. Pada tabel silang ditemukan 

1 cell yang mempunyai nilai Expected (harapan) 

kurang dari 5, maka yang digunakan adalah “Fisher 

Exact Test” dengan p value 0,262 berarti 

kesimpulannya bahwa tidak ada hubungan antara 

Sanitasi Lingkungan dengan Infeksi Soil 

Transmitted Helminths.  

Penanggulangan kecacingan khususnya pada 

pekerja pembuat batu bata dimana sanitasi tempat 

kerja sangat penting, karena sebagian besar waktu 

mereka digunakan untuk bekerja dengan tanah liat 

yang merupakan media pertumbuhan telur atau larva 

cacing. Tujuan utama dari sanitasi tempat kerja 

adalah untuk pencegahan terhadap kecacingan pada 

pekerja dan meningkatkan produktifitas dan efisiensi 

kerja dengan pekerja yang sehat secara memadai 

sehingga tercipta produksi yang tinggi. Mengungkap 

tujuan dari kesehatan masyarakat untuk mencegah 

penyakit, memperpanjang harapan hidup dan 

meningkatkan kesehatan dan efisiensi masyarakat 

ada berbagai usaha yang dianggap penting agar 

mencapai tujuan antara lain menjaga sanitasi 

lingkungan dan kebersihan perorangan yang 

merupakan ruang lingkup dari hygiene sanitasi 

(Soemirat,2002) 

Penelitian ini tidak sejalan dengan  penelitian 

yang dilakukan oleh Fisani (2015) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan bermakna antara ketersediaan 

jamban dengan kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti  berpendapat bahwa 

sanitasi tempat kerja tidak mempunyai hubungan 

untuk seseorang terinfeksi Soil Transmitted 

Helminths 
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3.5. Hubungan Penggunaan APD dengan 

Kejadian Infeksi Soil Transmitted 

Helminths pada Pembuat Batu Bata di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

Tabel 3.5 

No 
Penggunaan 

APD 

Infeksi STH 
Total 

P 

value 
OR Negatif Positif 

N % N % N % 

1 Lengkap 10 90,9 1 9,1 11 100 

0,014 11,667 2 
Tidak 

Lengkap 
12 46,2 14 53,8 26 100 

Total 22 59,5 15 40,5 37 100 

 

Dalam proses pembuatan batu bata ini ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui, diantaranya: 

penggalian bahan mentah, pengolahan bahan 

mentah, pembentukan batu bata, pengeringan batu 

bata, dan pembakaran batu bata. 
 
Dari beberapa 

tahapan tersebut, proses penggalian bahan mentah, 

pengolahan bahan mentah, pembentukan batu bata 

merupakan proses yang memungkinkan terjadinya 

infeksi kecacingan. Infeksi kecacingan dapat terjadi 

dalam proses ini karena dalam melakukan proses ini 

pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri 

(APD) seperti sarung tangan dan sepatu boot dalam 

proses pelakasanaannya sehingga dengan cara yang 

seperti itu sangat dimungkinkan masuknya larva 

cacing ke dalam kulit yang pada akhirnya akan 

menyebabkan infeksi kecacingan (Wahyuni,2016) 

Dari hasil penelitian ada 14 (53,8 %) pekerja 

yang terinfeksi Soil Transmitted Helminths tidak  

menggunakan Alat Pelindung Diri dengan lengkap . 

Dan ada 1 (9,1 %) pekerja yang terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths yang menggunakan Alat 

Pelindung Diri dengan lengkap. Pada tabel silang 

ditemukan 1 cell yang mempunyai nilai Expected 

(harapan) kurang dari 5, maka yang digunakan 

adalah “Fisher Exact Test” dengan p value 0,014 

berarti kesimpulannya bahwa ada hubungan antara 

Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Infeksi Soil 

Transmitted Helminths. Pada hasil diatas nilai OR 

terdapat pada baris Odds ratio yaitu 11,667 (95% CI 

1,299-104,817) data dari penelitian cross sectional 

maka dapat diinterpetasikan bahwa pekerja yang 

menggunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap 

berpeluang 11,667 kali untuk tidak terinfeksi Soil 

Transmitted Helminths dibandingkan dengan 

pekerja yang menggunakan Alat Pelindung Diri 

yang lengkap. 

Penelitian ini sejalan dengan  penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini (2014) menyatakan ada 

hubungan bermakna antara pemakaian alat 

pelindung diri dengan kejadian infeksi Soil 

Transmitted Helminths.
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti  berpendapat bahwa  

Penggunaan Alat Pelindung diri (APD) secara 

lengkap merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi kejadian infeksi Soil Transmitted 

Helminths dan memutus mata rantai penularan. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 

4.1.1 Tidak ada hubungan antara Usia Pekerja 

dengan Infeksi Soil Transmitted Helminths. 

4.1.1 Ada hubungan antara Kebersihan Perorangan 

dengan Infeksi Soil Transmitted Helminths. 

4.2.1 Tidak ada hubungan antara Masa Kerja 

dengan Infeksi Soil Transmitted Helminths. 

4.3.1 Tidak ada hubungan antara Sanitasi 

Lingkungan dengan Infeksi Soil Transmitted 

Helminths. 

4.4.1 Ada hubungan antara Penggunaan Alat 

Pelindung Diri dengan Infeksi Soil 

Transmitted Helminths. 

 

4.2. Saran 

4.2.1 Perlu adanya penyuluhan tentang infeksi Soil 

Transmitted Helminths pada pembuat dan 

pemilik bangsal batu bata  di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin  

4.2.2 Diharapkan agar pemilik bangsal melakukan 

check up kesehatan rutin untuk pegawainya 

agar penyakit yang berhubungan dan penyakit 

akibat kerja yang dapat membahayakan 

pekerja dapat segera diketahui dan diobati 

4.2.3 Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 

mengetahui kesehatan pembuat batu bata 

dengan variable yang lebih banyak 
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ABSTRAK 

 

Menurut perhitungan WHO (World Health Organization), di negara-negara maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 

liter perhari. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia setiap orang memerlukan air 30-60 liter per hari. 

Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. PDAM atau perusahaan 

daerah air minum merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat 

umum yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-aparat eksekutif maupun legislatif. Penelitian ini bertujuan diketahuinya 

analisis besi (Fe) dalam Air PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah Pulau Padang Ogan Komering Ilir. Penelitian ini 

dilaksanakan pada Tangga 25 Juli - 03 Agustus 2018. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah rumah yang menggunakan air PDAM di Kecamatan Sirah Pulau Padang OKI. Dalam penelitian ini 

pengambilan sampel dilakukan di PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah Pulau Padang OKI yang sebanyak 12 sampel. Hasil 

penelitian tentang Besi (Fe) air PDAM  sirah pulau padang  hasilnya 0,33 mg/L, pada air PDAM serdang menang awal 0,19 

mg/L, pada air PDAM serdang menang tengah 0,28 mg/L, pada air PDAM serdang menang akhir 0,15 mg/L, pada air bungin 

tinggi awal 0,14 mg/L, pada air bungin tinggi tengah 0,13 mg/L, pada air bungin tinggi akhir 0,18 mg/L, pada air 

penyandingan awal 0,67 mg/L, pada air penyandingan tengah 0,62 mg/L, pada air penyandingan akhir 0,90 mg/L. Simpulan 

penelitian ini air PDAM di kecamatan sirah pulau padang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan 

PER.MEN.KES RI NO. 416 tahun 1990. Disarankan untuk masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan tentang air bersih. 

Serta memperhatikan persyaratan sanitasi di sekitar sumur agar air sumur tidak mudah tercemar dan layak digunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Air, Besi (Fe), PDAM, Masyarakat 

 

 

ABSTRACT 

 

According to WHO (World Health Organization) calculations, in developed countries everyone needs water between 60-120 

liters per day. Whereas in developing countries, including Indonesia, everyone needs 30-60 liters of water per day. Among 

the uses of water, the most important is the need to drink.  PDAM or Regional Water Company is one of the regional business 

units that operates in the distribution of clean water for public, which is controlled and monitored by the executive and 

legislative apparatus. This research aimed at finding out the analysis of iron (Fe) in the water of PDAM Tirta Agung, Sirah 

Pulau Padang Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency. This research was conducted from July 25 until Agustus 03, 2018. 

The design of this study was quantitative descriptive. The sample in this study were houses that used PDAM water in Sirah 

Pulau Padang Sub-district, OKI. In this research, sampling was conducted at PDAM Tirta Agung, Sirah Pulau Padang 

Subdistrict, OKI totaling 12 samples. The results of the research on Iron (Fe) in water of PDAM Sirah Pulau Padang 

resulted in 0.33 mg / L, in the water of PDAM Serdang Menang awal was 0.19 mg / L, in the water of PDAM Serdang 

Menang Tengah  was 0.28 mg / L, in the water of PDAM Serdang Menang akhir was 0.15 mg / L, in the water of PDAM 

Bungin Tinggi Awal was 0.14 mg / L, in the water of PDAM Bungin Tinggi Tengah was 0.13 mg / L, in the water of PDAM 

Bungin Tinggi Akhir was 0.18 mg / L, in Penyandingan Awal was 0 , 67 mg / L, in Penyandingan Tengah was 0.62 mg / L, in 

Penyandingan Akhir was 0.90 mg / L. Conclusion of this research that PDAM water in Sirah Pulau Padang Subdistrict 

fulfilled the requirements that have been determined based on the Regulation of Health Minister RI No. 416 in 1990. It was 

recommended for the community to increase their knowledge about clean water, and pay attention to the sanitation 

requirements around the well so that the well water is not easily polluted and is suitable for daily use.  

 

Keywords : Water, Iron (Fe), PDAM, Community 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut perhitungan WHO (World Health 

Organization), di negara-negara maju setiap orang 

memerlukan air antara 60-120 liter perhari. 

Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia setiap orang memerlukan air 30-60 liter 

per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut 

yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. 

Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk 

untuk keperluan masak) air harus mempunyai 

persyaratan khusus agar air tersebut tidak 

menimbulkan penyakit bagi manusia. 

Menurut Permenkes no 416 tahun 1990, Air 

bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat 

kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. 

Standar kualitas air bersih menurut permenkes no 
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416 tahun 1990. Pada dasarnya air bersih harus 

memenuhi syarat kualitas yang meliputi syarat 

biologi, kimia, fisika, serta radioaktif. (Permenkes 

No 416 tahun 1990) 

PDAM atau perusahaan daerah air minum 

merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang 

bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat 

umum yang diawasi dan dimonitor oleh aparat-

aparat eksekutif maupun legislatif. PDAM 

terdapatdi setiap provinsi, kabupaten, dan 

kotamadya diseluruh Indonesia. (Yudarsi 2014) 

Beberapa unsur logam sangat dibutuhkan 

oleh makhluk hidup untuk mempertahankan 

hidupnya. Kebutuhan tersebut berada dalam jumlah 

yang sangat sedikit. Tetapi bila kebutuhan dalam 

jumlah yang sangat kecil tidak terpenuhi, maka 

dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup 

dari setiap makhluk hidup. Kemudian, bila jumlah 

dari logam-logam asensial ini masuk ke dalam tubuh 

dalam jumlah berlebihan, maka akan berubah fungsi 

menjadi zat racun bagi tubuh.(Palar 2012) 

Keracunan Fe ini dapat menyebabkan 

permeabilitas dinding pembuluh darah kapiler 

meningkat sehingga plasma darah merembes keluar. 

Akibatnya volume darah menurun, dan hipoksia 

jaringan menyebabkan asidosis. Penelitian pada 

hewan menunjukan bahwa toksisitas akut dari Fe ini 

menyebabkan lama proses koagulasi darah. Pada 

pemeriksaan biokimia terlihat adanya peningkatan 

enzim dalam serum seperti serum Glutamic 

Oxaloacetic Transaminase (SGOT) dan serum 

Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT) yang 

merupakan indicator adanya proses degenerasi 

jaringan hati pada proses toksisitas Fe kronik. Besi 

banyak terakumulasi di jaringan hati, yaitu dalam 

mitokondria dari sel hati. Hal tersebut menyebabkan 

mitokondria membengkak, yang mungkin 

disebabkan tidak berfunginya hati. Juga terjadi 

degenerasi melemak pada miokardium dan 

ginjal.(Sari 2016) 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

Analisis Besi (Fe) pada air PDAM Tirta Agung 

Kecamatan Sirah Pulau Padang OKI tahun 2018. 

 

1.2      Tujuan Penelitian 

Diketahuinya Bagaimana Analisis Besi (Fe) 

dalam Air PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah 

Pulau Padang OKI tahun 2018. 

 

1.3      Manfaat Penelitian 

1.3.1   Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat ilmu pengetahuan atau teori yang telah 

diperoleh selama melakukan penelitian dan dalam 

ilmu kesehatan lingkungan. Dapat menyumbang 

pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat 

terutama tentang besi (Fe) pada air PDAM. 

1.3.2   Bagi Tempat yang diteliti 

  Memberikan informasi bagi masyarakat 

tentang kandungan besi (Fe) pada PDAM Tirta 

Agung kecamatan Ogan Komering Ilir tahun 2018. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan menambah bahan bacaan 

bagi mahasiswa STIK Bina Husada Palembang 

khususnya kesehatan masyarakat peminatan 

kesehatan lingkungan. 

2. METODE PENELITIAN 

 Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel dilakukan di 

PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah Pulau Padang 

OKI yang sebanyak 12 sampel yaitu : 2 sampel air 

dari sungai OKI awal dan akhir,1 sampel air dari 

PDAM Tirta Agung, 3 sampel dari desa Serdang 

Menang 1 sampel awal 1 sampel tengah 1 sampel 

akhir, 3 sampel dari desa Bungin Tinggi 1 sampel 

awal 1 sampel tengah 1 sampel akhir, 3 sampel dari 

desa Penyandingan 1 sampel awal 1 sampel tengah 1 

sampel akhir. Data Primer, pengambilan sampel air 

sungai Sirah Pulau Padang OKI sebagai sumber 

bahan baku air bersih, air PDAM sebagai air bersih. 

Sampel air tersebut diperiksa dengan parameter Fe. 

Uji laboratorium tersebut dilakukan dilaboratorium 

BTKLPP (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit) kelas 1 yang sudah ter-

Akreditasi ISO 17025. Data Sekunder, Data yang 

didapat melalui pengumpulan data dari semua pihak 

dan instansi terkait yang berhubungan dengan air 

yang mengandung kadar Besi (Fe). Dari buku-buku 

dan bahan-bahan dari internet yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Analisis data secara univerat, 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli - 03 

Agustus 2018. 

 

3.        HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Setelah mendapat sampel penelitian, 

kemudian dilakukan analisis besi (Fe) yang 

dilakukan di laboratorium Balai Teknik Kesehatan 

Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 

Kota Palembang. Adapun hasil penelitian sampel 

pada masing-masing air PDAM yang ada di 

kecamatan Sirah Pulau Padang Ogan Komering Ilir 

dapat di lihat pada table di bawah ini.  

Tabel 3.1 

Hasil Penelitian kandungan Besi (Fe) Pada Air 

PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah Pulau 

Padang OKI Tahun 2018 
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(Sumber : BTKLPP Kelas 1 palembang, 2018), 

KEPMENKES RI No 416 tahun 1990 

  

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 

hasil penelitian tentang Besi (Fe) air sungai ogan 

komering ilir PDAM kecamatan sirah pulau 

padangtidak memenuhi syarat, sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Sumsel No. 16 Tahun 2005. 

Hasil penelitian tentang Besi (Fe) air PDAM  sirah 

pulau padang  hasilnya 0,33 mg/L, pada air PDAM 

serdang menang awal 0,19 mg/L, pada air PDAM 

serdang menang tengah 0,28 mg/L, pada air PDAM 

serdang menang akhir 0,15 mg/L, pada air bungin 

tinggi awal 0,14 mg/L, pada air bungin tinggi tengah 

0,13 mg/L, pada air bungin tinggi akhir 0,18 mg/L, 

pada air penyandingan awal 0,67 mg/L, pada air 

penyandingan tengah 0,62 mg/L, pada air 

penyandingan akhir 0,90 mg/L. dari hasil penelitian 

pada air PDAM di kecamatan sirah pulau padang 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

berdasarkan PER.MEN.KES RI NO. 416 tahun 

1990. 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang Besi 

(Fe) didapatkan air PDAM sirah pulau padang  

hasilnya 0,33 mg/L, pada air PDAM serdang 

menang awal 0,19 mg/L, pada air PDAM serdang 

menang tengah 0,28 mg/L, pada air PDAM serdang 

menang akhir 0,15 mg/L, pada air bungin tinggi 

awal 0,14 mg/L, pada air bungin tinggi tengah 0,13 

mg/L, pada air bungin tinggi akhir 0,18 mg/L, pada 

air penyandingan awal 0,67 mg/L, pada air 

penyandingan tengah 0,62 mg/L, pada air 

penyandingan akhir 0,90 mg/L. dari hasil penelitian 

pada air PDAM di kecamatan sirah pulau padang 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

berdasarkan PERMENKES RI NO. 416 tahun 1990. 

Besi (Fe) adalah metal berwarna putih 

keperakan, liat, dan dapat dibentuk. Didalam air 

minum Fe menimbulkan rasa, warna(kuning), 

pengendapan pada diding pipa partumbuhan bakteri 

besi dan kekeruhan.Besi (Fe) dibutuhkan oleh tubuh, 

tetapi dalam dosis besar dapat merusak dinding 

usus.Kematian seringkali disebabkan oleh rusaknya 

dinding usus ini. Debu Fe juga menyebabkan 

berkurangnya fungsi paru-paru. Walaupun logam ini 

termasuk dalam kelompok logam esensial, bila 

jumlah dari logam esensial ini masuk kedalam tubuh 

dalam jumlah berlebihan, maka akan berfungsi 

menjadi zat racun bagi tubuh.(Palar 2012)
 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini, (2011) Hasil penelitian 

menunjukan bahwa yang diteliti tidak memenuhi 

syarat, Standar Besi (Fe) 0,3 dengan hasil 

pemeriksaan yaitu 0,5018. Dari pengambilan 10 

sampel ada 3 sampel yang tidak memenuhi syarat 

yaitu air sungai di hilir, air sungai di tengah dan air 

sungai di hulu. (Yuli 2011) 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait dapat diasumsikan bahwa fasilitas 

air bersih masyarakat di kecamatan Sirah Pulau 

Padang menggunakan PDAM sebagai sumber air 

bersih, dari hasil penelitian didapat nilai dibawah 1,0 

mg/L, hal ini berarti kadar besi (Fe) yang 

terkandung didalam Air PDAM Tirta Agung di 

kecamatan Sirah Pulau Padang memenuhi syarat dan 

masih baik untuk dikonsumsi dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena kandungan 

besi (Fe) dalam air PDAM Tirta Agung tidak 

melebihi atau dibawah ambang batas standar yang 

telah ditetapkan oleh Permenkes RI No. 492 tahun 

2010, yaitu 1,0 mg/L. 

 

4.        SIMPULAN DAN SARAN 

4.1      Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di PDAM Tirta Agung Kecamatan Sirah 

Pulau Padang dari 12 sampel air dapat disimpulkan 

bahwa 100% Air PDAM Tirta Agung kecamatan 

Sirah Pulau Padang tidak mengandung besi (Fe) dan 

telah memenuhi persyaratan  PERMENKES RI No 

416 tahun 1990. 

 

4.2      Saran 

4.2.1   Bagi Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat lebih 

meningkatkan pengetahuan tentang air bersih. Serta 

memperhatikan persyaratan sanitasi di sekitar sumur 

agar air sumur tidak mudah tercemar dan layak 

digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

4.2.2   Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Diharapkan adanya penelitian selanjutnya 

pada air PDAM Sirah Pulau Padang lebih banyak 

lagi sampel. 
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ABSTRAK 

 

Air digunakan masyarakat untuk berbagai kegiatan sehari-hari seperti kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan 

sebagainya. Selain itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga termasuk untuk air minum, namun 

demikian perlu diketahui kualitas dan kuantitasnya masalah penelitian di rt 1 tidak menggunakan air bersih sebanyak 66,7% 

dan rt 4 tidak menggunakan air bersih sebanyak 93,30% . Penelitian ini bertujuan diketahuinya sistem pengolahan air sungai 

pangkalan benteng sebagai air bersih penduduk disekitar sungai desa pangkalan benteng kecamatan talang kelapa kabupaten 

Banyuasin tahun 2018. Penelitian ini merupakan survey analitik dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh penduduk yang menggunakan air bersih di desa pangkalan benteng dengan jumlah sampel 94 rumah yang 

diambil dengan teknik total sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi-

square  (α = 0,05). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 juni sampai 5 Juli 2018. Hasil penelitian ini didapatkan 

masing-masing variabel independen terhadap pengelolaan air sungai adalah umur (p = 0,962), pendidikan (p = 0,728), 

pekerjaan (p = 0,621), jumlah orang dalam rumah  (p = 0,371) dan penggunaan sumber air (semua responden menggunakan 

air bersih untuk MCK). Simpulannya adalah umur, pendidikan, pekerjaan, jumlah orang dalam rumah tidak berhubungan 

dengan pengelolaan air sungai. Disarankan kepada masyarakat di desa pangkalan benteng yang menggunakan air sungai 

sebagai sumber air bersih sehari-hari agar dapat menggunakan air sungai secara baik, misalnya dengan cara pengendapan, 

penyaringan, penambahan zat kimia (kaporit/tawas) terlebih dahulu sebelum digunakan agar terhindar dari berbagai penyakit 

seperti diare, penyakit kulit dan lain-lain. 

 

Kata Kunci     : Air, Pengelolaan Air 

 

 

ABSTRACT 

 

Water is used by the community for various daily activities such as agriculture, fisheries, livestock, and so on. Furthermore, 

it is used to meet domestic household needs, including for drinking water, however, it is necessary to know the quality and 

quantity. The problem of the research was in RT 1 did not use clean water as much as 66.7% and RT 4 did not use clean 

water as much as 93.30%. This study aimed at determining the river water treatment system as a clean water for the 

residents around the river base of Pangkalan Benteng village of Talang Kelapa district, Banyuasin Regency in 2018. This 

research was an analytical survey using a cross sectional design with a quantitative approach. The population in this study 

was all residents who use clean water in Pangkalan Benteng village with a total sample of 94 houses taken by total sampling 

technique. The data analysis was carried out by univariate and bivariate using chi-square test with α = 0.05. This research 

was conducted from March until July in 2018. The results of this study found that each independent variable on river water 

treatment were age (p = 0.962), education (p = 0.728), occupation (p = 0.621), number of people in the house (p = 0.371) 

and the use of water sources (all respondents use clean water for MCK). The conclusion was that age, education, occupation, 

number of people in the house not related to river water treatment. It was suggested to people in the Pangkalan Benteng 

village who use river water as a source of daily clean water to be able to use river water properly, for example by 

sedimentation, filtration, addition of chemicals (chlorine/ alum) first before being used to avoid various diseases such as 

diarrhea, skin diseases and others. 

 

Keywords : Water, Water Treatment 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan komponen lingkungan hidup 

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Air digunakan 

masyarakat untuk berbagai kegiatan sehari-hari 

seperti kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, 

industri, pertambangan, rekreasi, olahraga dan 

sebagainya. Selain itu dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga 

termasuk untuk air minum, namun demikian perlu 

diketahui kualitas dan kuantitasnya. Sebagai 

batasannya air bersih adalah air yang memenuhi 

persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. 

(Ningrum, 2014)
 

Menurut perhitungan WHO (World Health 

Organization) di negara-negara maju setiap orang 

memerlukan air antara 60-120 liter perhari. 
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Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia setiap orang memerlukan air 30-60 liter 

perhari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut 

yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. 

Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk 

untuk keperluan masak) air harus mempumyai 

persyaratan khusus agar air tersebut tidak 

menimbulkan penyakit bagi manusia. (Notoatmodjo, 

2012) 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia tentang syarat-syarat dan pengawasan 

kualitas air bab 1 ketentuan umum Pasal 1 dalam 

peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 

a. Air adalah air minum, air bersih, air kolam 

renang dan air pemandian umum. 

b. Air minum adalah air yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

langsung diminum. 

c. Air bersih adalah air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang kualitasnya 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat 

diminum apabila telah dimasak. 

d. Air kolam renang adalah air didalam kolam 

yang digunakan untuk olahraga renang dan 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 

e. Air pemandian umum adalah air yang 

digunakan pada tempat pemandian umum 

tidak teramsuk pemandian untuk pengobatan 

tradisional dan kolam renang, yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 

(Permenkes, 1990) 

Untuk menjaga atau mencapai kualitas air 

sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan 

sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, 

maka perlu upaya pelestarian atau pengendalian. 

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan 

air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan 

sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas 

air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian 

pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran air serta pemulihan 

kualitas air untuk menjamin kualita air agar sesuai 

dengan baku mutu air.(PPRI, no 82 2001) 

Air adalah semua air yang terdapat didalam 

dan atau berasal dari sumber air, dan terdapat diatas 

permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian 

ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan 

tanah dan air laut. (PPRI, no 20 1990) 

Pengelolaan sumber daya air bertujuan 

menyediakan air dalam jumlah yang cukup dengan 

kualitas yang sesuai dengan peruntukannya. 

Semakin lama jumlah air yang langsung tersedia 

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin 

terbatas.Kelangkaan ini menyebabkan perlunya 

upaya untuk melindungi kualitas air dan memulikan 

air yang kualitasnya sudah tercemar. Pengelolaan 

sumber daya air yang kurang baik menyebabkan 

ketersediaan air tidak dapat dipenuhi secara 

maksimal sepanjang tahun, terlebih pada musim 

kemarau.Perencanaan sumber daya air dengan 

pendekatan wilayahsungai adalah suatu langkah 

strategi untuk menyiapkan suatu landasan dan 

skenario pengembangan sumberdaya air yang 

berkelanjutan dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

air dimasa yang akan datang. (Firdaus, Ofik, dan 

Geleng 2016) 

Berdasarkan laporan pratikum analisis 

kesehatan lingkungan di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

tahun 2018 bahwa terdapat 2 RT yang tidak 

menggunakan air bersih yaitu RT 1 dan RT 4. 

Masyarakat yang tinggal di RT 1 tidak 

menggunakan air bersih sebanyak 66,7%, dan 

masyarakat yang tinggal di RT 4 tidak menggukan 

air bersih sebanyak 93,30%.  

Berdasarkan informasi di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Sistem Pengelolahan Air Sungai Pangkalan 

Benteng Sebagai Air Bersih Penduduk diSekitar 

Sungai Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018”. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya sistem pengelolahan air sungai 

pangkalan benteng sebagai air bersih penduduk di 

sekitar sungai desa pangkalan benteng kecamatan 

talang kelapa kabupaten banyuasin tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1) Diketahuinya hubungan umur penduduk 

dengan pengelolahan air sungai pangkalan 

benteng sebagai air bersih penduduk di desa 

pangkalan benteng kecamatan talang kelapa 

kabupaten banyuasin tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan pendidikan 

penduduk dengan pengelolahan air sungai 

pangkalan benteng sebagai air bersih 

penduduk di desa pangkalan benteng 

kecamatan talang kelapa kabupaten 

banyuasin tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan pekerjaan penduduk 

dengan pengelolahan air sungai pangkalan 

benteng sebagai air bersih penduduk di desa 

pangkalan benteng kecamatan talang kelapa 

kabupaten banyuasin tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan jumlah orang dalam 

rumah dengan pengelolahan air sungai 

pangkalan benteng sebagai air bersih 

penduduk di desa pangkalan benteng 

kecamatan talang kelapa kabupaten 

banyuasin tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang 

diperoleh di bangku kuliah dan 

menambahkan wawasan keilmuan di bidang 

kesehatan lingkungan. 

1.3.2 Bagi Instansi Terkait  

Dapat menambah pengetahuan tentang sistem 

pengelolahan tinjauan air sungai sebagai air 

bersih penduduk yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang  

Manfaat bagi dunia pendidikan khususnya 

program studi kesehatan masyarakat STIK 
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Bina Husada Palembang sebagai salah satu 

referensi untuk perpustakaan dan selanjutnya 

dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa. 

 

2 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan survey analitik 

dengan desain cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh penduduk yang 

menggunakan air bersih di desa pangkalan benteng 

dengan jumlah sampel 94 rumah yang diambil 

dengan teknik total sampling. Analisis data 

dilakukan secara univariat dan bivariat dengan 

menggunakan uji chi-square  (α = 0,05). Penelitian 

ini dilaksanakan pada tanggal 28 juni sampai 5 Juli 

2018. 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Umur Penduduk dengan 

Pengelolahan Air Sungai 

 

Tabel 3.1 
Hubungan Umur Penduduk dengan Pegelolahan Air 

Sungai di Sekitar Sungai Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

 Tahun 2018 
No Pengelolahan Air Mean  SD P value 

1 Ya 46,50 18,8 
0,962 

2 Tidak 46,30 14,9 

Berdasarkan tabel 3.1 hasil analisis 

masyarakat yang melakukan pengelolahan air sungai 

berdasarkan umur di sekitar sungai Desa Pangkalan 

Benteng Tahun 2018 dari 94 responden diperoleh 

bahwa rata-rata umur responden yang melakukan 

pengelolahan air sungai sedikit lebih tinggi yaitu 

46,5 tahun dengan variasi 18,8 tahun, dibandingkan 

dengan responden yang tidak melakukan 

pengelolahan air sungai , yaitu rata-ratanya 46,3 

tahun dengan variasi 14,9 tahun. Hasil uji T di 

dapatkan nilai p = 0,962 ≤ α (0,05), berarti secara 

statistik tidak ada perbedaan yang signifikan rata-

rata umur responden antara yang melakukan 

pengelolahan air dengan yang tidak melakukan 

pengelolahan air sungai. 

Umur atau usia ada dua, yaitu kronologis dan 

usia biologis. Usia kronologis ditentukan 

berdasarkan kalender, sehingga tidak dapat dicegah 

maupun dikurangi. Sedangkan usia biologis adalah 

usia yang dilihat dari jaringan tubuh seseorang dan 

tergantung pada faktor nutrisi dan lingkungan, 

sehingga usia biologis ini dapat dipengaruhi. 

(Raharjo dan Tuti,2015). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Onnie, 

Budi Dan, Ikeu 2008) tentang. Dari hasi penelitian 

didapatkan bahwa rata-rata jumlah umur anggota 

rumah tangga di Pekon Ulu Krui persentase terbesar 

berada pada 0-12 tahun berjumlah 38 orang (31.1%) 

dan persentase yang terkecil 2 orang berada pada 

kelompok umur 61-80 tahun (1.0%) di Pekon Laay 

persentase terbesar 24 orang berada pada kelompok 

umur 0-12 tahun (25.9%) dan persentase terkecil 3 

orang berada pada kelompok umur 61-80 tahun 

(3.2%). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait didapatkan bahwa umur dengan kategori tua 

dan muda mempengaruhi pada pengelolaan air 

sungai. Di Desa tersebut pada umur dengan kategori 

muda lebih dapat mengelola air sungai, hanya saja 

masih banyaknya masyarakat dengan kategori umur 

yang tua dan muda tidak memanfaatkan air sungai 

untuk dikelola menjadi air bersih. 
 

 

3.2 Hubungan pendidikan Penduduk dengan 

Pengelolahan Air Sungai 
 

Tabel 3.2 

Hubungan Pendidikan  Penduduk dengan Pegelolahan 

Air Sungai di Sekitar Sungai Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel 3.1 hasil analisis 

masyarakat yang melakukan pengelolahan air sungai 

berdasarkan pendidikan di sekitar sungai Desa 

Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 94 responden 

diperoleh bahwa responden dalam kategori 

pendidikan tidak sekolah/ SD/ SMP yang melakukan 

pengelolahan air sungai sebanyak 16 responden 

(20,5%) namun sebanyak 62 responden (79,5%) 

tidak melakukan pengelolahan air sungai. 

Sedangkan untuk responden dalam kategori 

pendidikan SMA/ SMK/ D3 sebanyak 2 responden 

(12,5%) melakukan pengelolahan air sungai dan 

sebanyak 14 responden (87,5%) tidak melakukan 

pengelolahan air sungai. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p = 

0,728 > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pendidikan dengan pengelolahan air sungai. 

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, 

makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah 

orang tersebut untuk menerima informasi. Dengan 

pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung 

untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain 

maupun media masa. Semakin banyak informasi 

yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang 

didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pendidikan tinggi, orang tersebut 

akan semakin luas pula pengetahuannya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Onnie, 

Budi Dan, Ikeu  2008) dari hasi penelitian 

didapatkan bahwa rata-rata lama pendidikan kepala 

keluarga adalah 7 tahun dengan kisaran terendah 0 

tahun dan tertinggi 12 tahun. Formal kepala rumah 

tangga di Pekon Ulu Krui dan Pekon Laay paling 

banyak adalah pada tingkat SD (49.0%), dan paling 

kecil adalah pada tingkat tidak tamat SD (2.0%). 
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Akan tetapi tidak terdapat kepala rumah tangga yang 

berpendidikan sampai perguruan tinggi (0%). Rata-

rata lama pendidikan istri adalah 7 tahun dengan 

kisaran terendah 0 tahun dan tertinggi 12 tahun. Di 

pekon Ulu Krui dan Pekon Laay pendidikan formal 

ibu terbanyak tidak tamat SD (36.7%), dan terkecil 

adalah tamat SLTP (12.3%). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait didapatkan bahwa pendidikan mempengaruhi 

dalam pengelolaan air sungai, bahwa dengan 

pendidikan tinggi, maka seseorang akan cenderung 

untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain 

maupun media masa. Tingkat pengetahuannya juga 

bertambah. Dari pengalaman yang dilihat setiap hari 

atau dikerjakan dapat meningkatkan pengetahuan. 

Faktor usia dan faktor pendidikan berhubungan 

apabila seseorang berpendidikan rendah akan 

berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

seseorang dalam mempergunakan air sungai sebagai 

kebutuhan sehari-hari. 

 

3.3 Hubungan pekerjaan Penduduk dengan 

Pengelolahan Air Sungai 
 

Tabel 3.3 

Hubungan Pekerjaan Penduduk dengan Pegelolahan 

Air Sungai di Sekitar Sungai Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel 3.9 hasil analisis 

masyarakat yang melakukan pengelolahan air sungai 

berdasarkan pekerjaan di sekitar sungai Desa 

Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 94 responden 

diperoleh bahwa responden yang bekerja sebagai 

buruh harian lepas/ PNS yang  melakukan 

pengelolahan air sungai sebanyak 14 responden 

(21,2%) namun sebanyak 52 responden (78,8%) 

tidak melakukan pengelolahan air sungai. 

Sedangkan untuk responden yang  bekerja sebagai 

pedangan/ wiraswasta/ IRT/ petani sebanyak 4 

responden (14,3%) melakukan pengelolahan air 

sungai dan sebanyak 24 responden (85,7%) tidak 

melakukan pengelolahan air sungai. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p = 

0,621 > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan 

dengan pengelolahan air sungai. 

Menurut Suwardi pekerjaan (beroep) adalah 

suatu istilah yang mempunyai pengertian yang lebih 

luas dari pada pengertian perusahaan (bedriff), tidak 

semua orang yang menjalankan pekerjaan itu 

menjalankan perusahaan. Sebaiknya, setiap orang 

yang menjalankan perusahaan menjalankan 

pekerjaan juga. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan ( Onnie, 

Budi Dan, Ikeu  2008) tentang. Dari hasil penelitian 

ini didapatkan jenis pekerjaan kepala keluarga 

terdiri dari pegawai swasta, wiraswasta, petani dan 

buruh tani. Di Pekon Ulu Krui pekerjaan kepala 

keluarga terbanyak adalah petani, di pekon Laay 

pekerjaan kepala keluarga terbanyak Pekerjaan 

kepala rumah tangga dikategorikan menjadi 4 jenis 

pekerjaan yaitu pegawai swasta, wiraswasta, petani 

dan buruh tani. Pekerjaan kepala keluarga di Pekon 

Ulu Krui pekerjaan terbanyak petani 18 rumah 

tangga (63%) diikuti wiraswasta 8 rumah tangga 

(27%), buruh tani 2 rumah tangga (7%), dan 

pegawai swasta 1 rumah tangga (3%), di Pekon 

Laay pekerjaan terbanyak buruh tani dengan jumlah 

11 rumah tangga (55%), wiraswasta jumlah 7 rumah 

tangga (35%), dan pegawai swasta jumlah 2 rumah 

tangga (10%). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait didapatkan bahwa pekerjaan sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang 

dilakukan dengan cara yang baik dan benar. 

Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan 

hidupnya. Pada desa tersebut dapat dilihat bahwa 

pekerjaan buruh harian lepas lebih banyak 

melakukan pengelolaan air sungai, karena pekerjaan 

buruh dapat menyempatkan untuk melakukan 

pengelolaan air sungai. 

 

3.4 Hubungan jumlah orang dalam rumah 

dengan Pengelolahan Air Sungai 
 

Tabel 3.4 

Hubungan Jumlah Orang Dalam Rumah Penduduk 

dengan Pegelolahan Air Sungai di Sekitar Sungai  

Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

 Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

No. Pengelolahan 

Air 

Mean SD P 

value 

1 Ya 4,22 0,8 
0,371 

2 Tidak 3,99 1,6 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil analisis 

masyarakat yang melakukan pengelolahan air sungai 

berdasarkan jumlah orang dalam rumah di sekitar 

sungai Desa Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 94 

responden diperoleh bahwa rata-rata jumlah orang 

dalam rumah responden yang melakukan 

pengelolahan air sungai sedikit lebih tinggi yaitu 

4,22 orang dengan variasi 0,8 orang, dibandingkan 

dengan responden yang tidak melakukan 

pengelolahan air sungai , yaitu rata-ratanya 3,99 

orang dengan variasi 1,6 orang. Hasil uji T di 

dapatkan nilai p = 0,371 ≤ α (0,05), berarti secara 

statistik tidak ada perbedaan yang signifikan rata-

rata jumlah orang dalam rumah responden antara 

yang melakukan pengelolahan air dengan yang tidak 

melakukan pengelolahan air sungai. 

Menurut persyaratan kesehatan perumahan 

dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan 

Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 

829/Menkes/SK/VII/1990 luas kamar tidur minimal 

8 m² dan dianjurkan tidak untuk lebih dari 2 orang 
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tidur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan ( Parista 

2010) tentang. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa masyarakat yang pekerjaannya 

sebagai petani dan buruh sebanyak (76%) dengan 

kepadatan penghuni 4 sampai 5 orang mencapai 

(45,4%). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait didapatkan bahwa jumlah orang dalam rumah 

di desa tersebut lebih banyak pada penghuni < 4 

orang dalam satu rumah karena masyarakat 

dipinggiran sungai yang taraf kehidupannya 

dibawah garis kemiskinan maka masyarakat tersebut 

akan menggunakan air sungai sebagai air bersih 

untuk kehidupannya. 

 

4 SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 

jumlah 94 responden di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

tahun 2018, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4.1.1 Tidak ada hubungan  yang bermakna antara 

umur penduduk dengan pengelolahan air 

sungai di desa pangkalan benteng tahun 

2018  

4.1.2 Tidak ada hubungan  yang bermakna antara 

pendidikan penduduk dengan pengelolahan 

air sungai di desa pangkalan benteng tahun 

2018   

4.1.3 Tidak ada hubungan  yang bermakna antara 

pekerjaan penduduk dengan pengelolahan 

air sungai di desa pangkalan benteng tahun 

2018   

4.1.4 Tidak ada hubungan  yang bermakna antara 

jumlah orang dalam rumah dengan 

pengelolahan air sungai di desa pangkalan 

benteng tahun 2018.  

 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Masyarakat Desa 

Diharapkan bagi masyarakat desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin yang menggunakan air 

sungai sebagai sumber air bersih sehari-hari 

agar dapat menggunakan air sungai secara 

baik misalnya dengan cara pengendapan, 

penyaringan, penambahan zat kimia (kaporit) 

atau penambahan zat kimia (tawas) terlebih 

dahulu sebelum digunakan agar terhindar dari 

berbagai penyakit seperti diare, penyakit 

kuliat dan lain-lain. 
4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan pihak sekolah memberikan 

pengertian tentang keberadaan UKS sehingga 

siswa dapat memiliki sikap yang positif serta 

dapat mendorong siswa untuk ikut secara 

aktif dalam memanfaatkan pelayanan usaha 

kesehatan sekolah. 

4.2.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang  

Peneliti berharap agar pihak STIK Bina 

Husada Palembang lebih meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan mahasiswa 

terutama mengenai metodologi penelitian 

khususnya dalam sistem pengelolahan air 

sungai sebagai air bersih penduduk di sekitar 

sungai sehingga memudahkan dalam proses 

belajar dan mengajar bagi mahasiswa STIK 

Bina Husada Palembang. 
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ABSTRAK 

 

Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycrobacterium Tuberculosis, Bakteri ini 

berbentuk basil dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA). TB paru terutama 

menyerang paru-paru sebagai infeksi primer, selain itu, tuberkulosis dapat juga menyerang kulit, limfe, tulang, dan selaput 

otak. TB paru menular melalui droplet infeksius yang terinhalasi oleh orang sehat. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dengan desain case control adalah suatu penelitian (survei) analitik yang menyangkut bagaimana faktor 

risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square dengan 

tingkat kemaknaan (α= 0,05). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan di 22 rumah sehat dan 22 rumah penderita, 

jadi total sampel sebanyak 44 rumah. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, pada bulan 27 Juni- 08Juli 2018. Hasil menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara suhu ruangan dengan kejadian TB paru dengan (p= 0,940 > 0,05 dengan OR = 1,318). Hasil 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kelembaban dengan kejadian TB paru dengan (p= 0,032 < 0,05 

dengan OR = 0,182). Hasil menunjukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan kejadian 

TB paru dengan (p= 1,000 > 0,05 dengan OR = 0,758). Hasil menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

kebiasaan merokok dengan kejadian TB paru dengan (p= 0,024 < 0,05 dengan OR = 7,615). Bagi Masyarakat meningkatkan 

kegiatan penyuluhan tentang rumah sehat dan penyakit tuberculosis secara rutin kepada masyarakat, dan meningkatkan 

kerjasama lintas sektor yang melibatkan kecamatan, desa, posyandu dan berbagai instansi untuk mengadakan sosialisasi, 

supaya menambah pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis paru terutama faktor kesehatan lingkungan rumah 

apa saja yang berhubungan cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, bagi Institusi Pendidikan dapat memberikan 

tambahan referensi literatur di perpustakaan, baik buku maupun majalah kesehatan yang menunjang hasil penelitian, dan 

memberikan informasi yang berguna tentang rumah sehat dan penyakit tuberkulosis bagi mahasiswa program studi kesehatan 

masyarakat di Bina Husada, bagi Peneliti Selanjutnya sebagai bahan tambahan pustaka dan pengembangan wawasan 

keilmuan mengenai hubungan rumah sehat dengan kejadian penyakit tuberkulosis, serta menambah pengetahuan, wawasan, 

dan pengalaman langsung dalam pelaksanaan penelitian.  

 

Kata Kunci : Suhu dan Kelembaban Rumah, Kejadian Tuberkulosis 

 

 

ABSTRACT 

 

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by the bacterium Mycrobacterium Tuberculosis, this bacterium is bacillary 

and is acid resistant so it is also known as Acid Resistant Basil (BTA). Pulmonary tuberculosis mainly attacks the lungs as a 

primary infection. In addition, tuberculosis can also affect the skin, lymph, bones, and lining of the brain. Pulmonary 

tuberculosis is transmitted through infectious droplets which are inhalated by healthy people. This type of research used was 

quantitative research with case control design was an analytical research (survey) concerning how risk factors were studied 

using a retrospective approach. The statistical test used was the chi-square test with significance level (α = 0.05). In this 

study, sampling was carried out in 22 healthy houses and 22 houses of sufferers, so the total sample was 44 houses. 

Collecting data through observation and interviews. This research was conducted in Alai Village, Lembak Subdistrict, Muara 

Enim Regency, from June 27 until July 8 2018. The results showed that there was no significant relationship between room 

temperature and pulmonary TB incidence (p = 0.940> 0.05 with OR = 1.318). The results showed that there was a 

significant relationship between humidity and pulmonary TB incidence (p = 0.032 <0.05 with OR = 0.182). The results 

showed that there was no significant relationship between occupancy density and pulmonary TB incidence (p = 1,000> 0.05 

with OR = 0.758). The results showed that there was a significant relationship between smoking habits and pulmonary TB 

incidence (p = 0.024 <0.05 with OR = 7.615). For the community, increasing counseling activities on healthy homes and 

tuberculosis regularly to the community, and increasing cross-sector cooperation involving sub-districts, villages, posyandu 

and various agencies to conduct socialization, so as to increase public knowledge about pulmonary tuberculosis, especially 

any environmental health factors, relating to the way of transmission, prevention and treatment. For Educational Institutions, 

can provide additional literature references in the library, both health books and magazines that support research results, 

and provide useful information about healthy homes and tuberculosis for public health study students in Bina Husada, for the 

next researcher as an additional library material and the development of scientific insight regarding healthy home 

relationships with the incidence of tuberculosis, as well as increasing knowledge, insight and direct experience in the 

implementation of research. 

 

Keywords : Temperature and humidity of house, the incidence of tuberculosis. 

 

HUBUNGAN SUHU DAN KELEMBABAN RUMAH DENGAN KEJADIAN 

TUBERKULOSIS DI DESA ALAI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LEMBAK 

KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 
 

 

Oleh 

Belvi Aprian
1
 , Maria Ulfah

2 

1 
Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 

Email  : belviaprian1485@gmail.com 
2 
Dosen Tetap Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 

Email : ulfah.maria449@gmail.com 

mailto:Belviaprian1485@gmail.com


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

Hubungan Suhu dan Kelembaban Rumah dengan …………………           Belvi Aprian dan Maria Ulfah 22 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2014 ditemukan jumlah kasus 

baru BTA+ sebanyak 176.677 kasus, menurun bila 

dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan 

tahun 2013 yang sebesar 196.310 kasus. Jumlah 

kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi 

dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa 

Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus baru 

BTA+ di tiga provinsi tersebut sebesar 40% dari 

jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. Angka 

notifikasi kasus BTA+ pada tahun 2014 di 

Indonesia sebesar 70 per 100.000 penduduk, 

menurun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 81 

per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan angka 

notifikasi seluruh kasus TB per 100.000 penduduk 

yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya 

menjadi 113 per 100.000 penduduk.(Kemenkes RI, 

2014) 

Tahun 2014 program penanggulangan TB 

dengan strategi DOTS di Sumatera Selatan 

menjangkau 100% Puskesmas, sementara untuk 

Rumah Sakit baru mencapai 75%. Program dan 

kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 dalam 

upaya penanggulangan Tuberkulosis pada tahun 

2014 antara lain: pelacakan kasus TB di 13 

Kab./Kota; bimbingan teknis program TB ke 15 

Kab./Kota dan Workshop SITT tahap 2. 

Kesenjangan antara target dan capaian indikator 

yang ada antara lain: Belum semua RS di Sumsel 

melaksanakan strategi DOTS (50%); Sedikit sekali 

didapat data Pasien yang berobat ke (DPS) Dokter 

Praktik Swasta (1<%); Rutan/Lapas. Klinik dan 

Workplace Belum berjalan maksimal; Angka 

Default (pasien mangkir) banyak terdapat di RS; 

Sistem Jejaring Eksternal di beberapa kab/kota 

belum maksimal; turn over petugas tinggi (terutama 

dokter). Angka penemuan pasien baru TB BTA 

Positif (Case Detection Rate) di Provinsi Sumatera 

Selatan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014 

berfluktuasi, sedangkan target yang dimulai tahun 

2005 sebesar 70%. 

Pada tahun 2014 ditemukan jumlah kasus 

baru TB BTA+ sebanyak 378 kasus. Jumlah ini 

sedikit meningkat dari tahun 2013 sebesar 374 

kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan 

terdapat di wilayah kecamatan Muara Enim. Jumlah 

tersebut meliputi 38 kasus yang terlapor dari 

puskesmas kota Muara Enim dan 87 kasus terlapor 

dari RSUD HM Rabain Muara Enim. Jumlah kasus 

tersebut mencakup 33 persen dari jumlah seluruh 

kasus baru TB BTA+ di kabupaten Muara Enim. 

Puskesmas dengan CNR BTA+ terendah adalah 

puskesmas Pajar Bulan (11,49). Sementara itu, 

Puskesmas Muara Enim yang terletak di jantung 

kabupaten Muara Enim menduduki posisi CNR 

tertinggi (196,66) disusul Puskesmas Teluk Lubuk 

(118,87) Puskesmas Ujan Mas (110,13) dan 

Puskesmas Lembak (98,67). 

Berdasarkan laporan dari Puskesmas Lembak 

ada peningkatan kasus tuberkulosis paru dari tahun 

ke tahun, diantaranya dilihat dari cakupan penemuan 

penderita tuberkulosis BTA positif pada tahun 2015 

sebesar 39%, tahun 2016 sebesar 52%, tahun 2017 

tercatat 57%. Menurut data pasien Tuberkulosis 

Paru di Puskesmas Lembak menunjukan Desa Alai 

yang tertinggi dari desa yang lain dengan kasus 

tuberkulosis sebanyak 22 rumah. Hal ini 

menunjukan bahwa di desa Alai Wilayah kerja 

Puskesmas Lembak kasus penyakit tuberkulosis 

paru masih tinggi.(Puskesmas Lembak, 2018) 

 

1.2      Tujuan Penelitian 

1.2.1   Tujuan Umum 

Diketahuinya Faktor Hubungan Suhu dan 

Kelembaban Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis 

Paru di Desa Alai Wilayah Kerja Puskesmas 

Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

 

1.2.2   Tujuan Khusus 

1. Diketahuinya distribusi frekuensi suhu, 

kelembaban, kepadatan hunian, dan 

kebiasaan merokok dengan kejadian 

Tuberkulosis Paru di Desa Alai Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara 

Enim Tahun 2018. 

2. Diketahuinya hubungan antara suhu rumah 

dengan kejadian Tuberkulosis Paru di Desa 

Alai Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

3. Diketahuinya hubungan antara kelembaban 

rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di 

Desa Alai Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

4. Diketahuinya hubungan antara kepadatan 

hunian dengan kejadian Tuberkulosis Paru di 

Desa Alai Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

5. Diketahuinya hubungan kebiasaan merokok 

dengan kejadian Tuberkulosis Paru di Desa 

Alai Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018. 

1.3      Manfaat Penelitian 

1.3.1   Bagi Mayarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang 

penyakit tuberkulosis paru terutama faktor kesehatan 

lingkungan rumah apa saja yang berhubungan 

dengan cara penularan, pencegahan, dan 

pengobatannya. 

1.3.2   Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan tambahan referensi bagi 

institusi dan merupakan data awal bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pengalaman langsung dalam pelaksanaan penelitian, 

serta merupakan pengetahuan yang diperoleh dalam 

melaksanakan penelitian dilapangan.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam peminatan 

Kesehatan Lingkungan dan penelitian membahas 

tentang Hubungan Suhu dan Kelembaban Rumah 

dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Desa Alai 
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Wilayah Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2018. Penelitian ini merupakan 

survey analitik dengan menggunakan desain case 

control. Populasi pada penelitian ini adalah rumah 

penderita TB BTA (+) sebanyak 22 rumah, dan 

rumah sehat penduduk di desa alai wilayah kerja 

puskesmas lembak sebanyak 22 rumah, jadi total 

sampel sebanyak 44 rumah. Pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji chi-square dengan tingkat 

kemaknaan (α=0,05). Penelitian ini dilakukan di 

Desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara 

Enim, pada bulan 27 Juni- 08 Juli 2018. 

 

 

3.        HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Suhu Ruangan dengan 

kejadian TB Paru di Desa Alai Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2018 

 

Tabel 3.1 

 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan suhu 

ruangan dengan kejadian tuberkulosis di Desa Alai 

Tahun 2018 dari 44 responden diperoleh bahwa 

kelompok kasus sebanyak 14 responden (73,7%) 

rumah dengan suhu ruangan yang memenuhi syarat 

dan kelompok kontrol sebanyak 5 responden 

(26,3%) rumah dengan suhu ruangan yang 

memenuhi syarat. Sedangkan untuk rumah dengan 

suhu ruangan yang tidak memenuhi syarat diperoleh 

kelompok kasus sebanyak 17 responden (68,0%) 

dan kelompok kontrol sebanyak 8 responden 

(32,0%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh 

nilai p= 0,940 > (0,05), maka hal ini menunjukan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

suhu ruangan dengan kejadian tuberkulosis. 

Menurut Gould dan Brooker (2003), ada 

rentang suhu yang disukai oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis, yaitu pada rentang 

suhu tersebut terdapat suatu suhu optimum yang 

memungkinkan bakteri tersebut tumbuh dengan 

cepat. Mycobacterium tuberculosis merupakan 

bakteri mesofilik yang tumbuh cepat dalam rentang 

25°C–40°C, tetapi bakteri akan tumbuh secara 

optimal pada suhu 31°C–37°C.(Kenedyanti dan 

Lilis, 2017) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kenedyanti dan Lilis (2017). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 5 responden TB paru, suhu 

rumah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 1 

(20%) dan dari 10 responden bukan penderita TB 

paru, suhu rumah yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 4 (40%). Hasil analisis didapatkan suhu 

ruangan yang tidak memenuhi syarat bukan faktor 

risiko terhadap terjadinya tuberkulosis (TB) paru. 

 Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa tidak adanya hubungan antara 

suhu ruangan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di 

Desa Alai Tahun 2018. 

 

3.2 Hubungan antara Kelembaban Ruangan 

dengan kejadian TB Paru di Desa Alai 

Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 
 

Tabel 3.2 

 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

kelembaban ruangan dengan kejadian tuberculosis di 

Desa Alai Tahun 2018 dari 44 responden diperoleh 

bahwa kelompok kasus sebanyak 9 responden 

(50,0%) rumah dengan kelembaban ruangan yang 

memenuhi syarat dan kelompok kontrol sebanyak 9 

responden (50,0%) rumah dengan kelembaban 

ruangan yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk 

rumah dengan kelembaban ruangan yang tidak 

memenuhi syarat diperoleh kelompok kasus 

sebanyak 22 responden (84,6%) dan kelompok 

kontrol sebanyak 4 responden (15,4%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh 

nilai p= 0,032 < (0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara kelembaban 

ruangan dengan kejadian tuberculosis. Dari hasil 

analisis diperoleh nilai odds ratio (OR) sebesar 

0,182, dengan demikian kelembaban ruangan yang 

tidak memenuhi syarat lebih berisiko 0,182 kali 

lebih besar untuk menderita TB Paru dibandingkan 

dengan kelembaban ruangan yang memenuhi syarat. 

Kelembaban rumah yaitu banyaknya uap air 

yang terkandung dlam ruangan. Kelembaban lebih 

dari 70% merupakan sarana yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme terutama 

Mycrobacterium tuberculosis, karena di tempat 

tersebut bakteri ini berkembang biak dengan baik. 

(Indriyani, Nor dan M.Choiroel, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Indriyani, Istiqomah dan Anwar (2016). Dari 

hasil uji chi square diperoleh p value tingkat 

kelembaban 0,004 artinya ada hubungan bermakna 

kelembaban rumah dengan kejadian TB paru. Hasil 

OR = 4,792 rumah dengan kelembaban tinggi akan 

mempengaruhi penghuninya untuk terkena TB paru 

sebanyak 4,792 kali disbanding dengan rumah 
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tingkat kelembaban rendah. 

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara 

kelembaban ruangan dengan kejadian Tuberkulosis 

Paru di Desa Alai Tahun 2018. 

 

3.3 Hubungan antara Kepadatan Hunian 

dengan kejadian TB Paru di Desa Alai 

Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 

 

Tabel 3.3 

 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis di 

Desa Alai Tahun 2018 dari 44 responden diperoleh 

bahwa kelompok kasus sebanyak 25 responden 

(69,4%) rumah dengan kepadatan hunian yang 

memenuhi syarat dan kelompok kontrol sebanyak 11 

responden (30,6%) rumah dengan kepadatan hunian 

yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk rumah 

dengan kepadatan hunian yang tidak memenuhi 

syarat diperoleh kelompok kasus sebanyak 6 

responden (75,0%) dan kelompok kontrol sebanyak 

2 responden (25,0%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh 

nilai p= 1,000 > (0,05), maka hal ini menunjukan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara 

kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis. 

Kepadatan hunian rumah dapat mendorong 

penularan mikroorganisme pernafasan melalui batuk 

dan bersin dengan melalui tetes-tetes lendir penuh 

dengan bakteri yang dilontarkan dari saluran 

pernafasan ke dalam udara dan disebut droplet 

nuclei yang dapat melayang diudara dalam waktu 

lama sehingga memberi kesempatan untuk dihisap 

oleh individu lain14. Semakin banyak penghuni 

rumah, maka risiko terjadinya penularan suatu 

penyakit akan lebih mudah. Variabel ini tidak 

bermakna kemungkinan disebabkan oleh karena 

sebagian besar responden 81,3% tinggal dirumah 

tidak padat. Didukung dengan jenis lantai 73,8% 

memenuhi syarat, ventilasi 51,3% memenuhi 

syarat.(Halim dan Satria, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Halim dan Satria (2016) hasil analisis bivariat 

diperoleh OR sebesar 2.333 dengan CI 95% :0.718 – 

7.587 dan nilai p = 0.252 pada α 5%. Yang berarti 

kepadatan hunian tidak bermakna secara statistik 

dengan kejadian TB dewasa, dan juga bukan 

merupakan faktor risiko terhadap kejadian TB 

karena nilai OR< 1. 

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyimulkan bahwa tidak adanya hubungan antara 

kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis paru 

di Desa Alai Tahun 2018. 

3.4 Hubungan antara merokok dengan 

Kejadian TB Paru di Desa Alai Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2018 

 

Tabel 3.4 

 
 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis di 

Desa Alai Tahun 2018 dari 44 responden diperoleh 

bahwa kelompok kasus sebanyak 18 responden 

(90%) rumah dengan kebiasaan merokok yang 

memenuhi syarat dan kelompok kontrol sebanyak 2 

responden (10,0%) rumah dengan kebiasaan 

merokok yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk 

rumah dengan kebiasaan merokok yang tidak 

memenuhi syarat diperoleh kelompok kasus 

sebanyak 13 responden (54,2%) dan kelompok 

kontrol sebanyak 11 responden (45,8%). 

Berdasarkan hasil uji Chi-square diperoleh 

nilai p= 0,024 < (0,05). Hal ini menunjukan bahwa 

ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan 

merokok dengan kejadian tuberkulosis. Dari hasil 

analisis diperoleh nilai odds ratio (OR) sebesar 

7,615, dengan demikian responden yang merokok 

lebih beresiko 7,615 kali lebih besar untuk 

menderita TB Paru dibandingkan dengan responden 

yang tidak merokok. 

Rokok dapat memberikan efek pada 

kesehatan karena dapat menyebabkan meningkatnya 

angka kesakitan beberapa jenis penyakit antara lain 

bronkitis kronis, empisema, jantung dan tuberkulosis 

paru.(Halim dan Satria, 2016) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Halim dan Satria (2016). Variabel Kebiasaan 

merokok tidak bermakna secara statistik dengan 

kejadian TB Paru dan bukan merupakan faktor 

risiko terhadap kejadian TB karena nilai OR < 1. 

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyimulkan bahwa adanya hubungan antara 

kebiasaan merokok dengan kejadian tuberculosis 

paru di Desa Alai Tahun 2018. 

 

4.        SIMPULAN DAN SARAN 

4.1      Simpulan 

4.1.1 Tidak ada hubungan suhu rumah dengan 

kejadian tuberculosis di Desa Alai Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara 

Enim Tahun 2018 dengan (p= 0,940 ≥ α 

0,05). 
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4.1.2 Ada hubungan kelembaban rumah dengan 

kejadian tuberculosis di Desa Alai Wilayah 

Kerja Puskesmas Lembak Kabupaten Muara 

Enim Tahun 2018 dengan (p= 0,032 ≤ α 0,05 

dan OR = 0,182). 

4.1.3   Tidak ada hubungan kepadatan hunian 

dengan kejadian tuberculosis di Desa Alai 

Wilayah Kerja Puskesmas Lembak 

Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 dengan 

(p= 1,000 ≥ α 0,05). 

4.1.4 Ada hubungan merokok dengan kejadian 

tuberculosis di Desa Alai Wilayah Kerja 

Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim 

Tahun 2018 dengan (p= 0,024 ≤ α 0,05 dan 

OR = 7,615). 

 

4.2      Saran 

4.2.1   Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang 

rumah sehat dan penyakit tuberculosis secara 

rutin kepada masyarakat, dan meningkatkan 

kerjasama lintas sektor yang melibatkan 

kecamatan, desa, posyandu dan berbagai 

instansi untuk mengadakan sosialisasi, 

supaya menambah pengetahuan masyarakat 

tentang penyakit tuberkulosis paru terutama 

faktor kesehatan lingkungan rumah apa saja 

yang berhubungan cara penularan, 

pencegahan, dan pengobatannya. 

4.2.2   Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat memberikan tambahan referensi 

literatur di perpustakaan, baik buku maupun 

majalah kesehatan yang menunjang hasil 

penelitian, dan memberikan informasi yang 

berguna tentang rumah sehat dan penyakit 

tuberkulosis bagi mahasiswa program studi 

kesehatan masyarakat di Bina Husada. 

4.2.3   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan tambahan pustaka dan 

pengembangan wawasan keilmuan mengenai 

hubungan rumah sehat dengan kejadian 

penyakit tuberkulosis, serta menambah 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

langsung dalam pelaksanaan penelitian.  
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ABSTRAK 

 

Penyakit Tuberkulosis atau yang sering disebut TB Paru adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka kematian (mortalitas), angka 

kejadian penyakit (morbiditas), maupun diagnosis dan terapinya. Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah 

terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Menurut data Data dari Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Puskesmas Indralaya 

menduduki peringkat pertama Jumlah kasus TB Paru dari 25 Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 

Kasus TB Paru 52 Kasus dari 522 kasus yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisfaktor 

yang berhubungan dengan Merokok dan Faktor Lingkungan Terhadap Tb Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengandesainobservasi analitik  dan 

rancangan case control.Sampel Penelitian ini adalah untukkasuspasien Tb paru positif (+)  yang berjenis kelamin laki – laki 

yang tercatat di buku register laboratorium Puskesmas Indralaya dari bulan Januari 2017 – Maret 2018  sebanyak 35 

responden dan untuk control Tb paru negatif (-) sebanyak 35 sampel. Jadi Jumlah sampel keselurahan sebesar 70 sampel 

yang diambil secarapurposive sampling. Data didapatkan dengan cara mengisi lembar kuisioner, selanjutnya analisis 

menggunakan uji Chi square (α=0,05). Penelitiandilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 

padatanggal28Mei–28 Juni 2018.Hasil penelitian bivariat dari masing-masing variable terhadap Tb paru adalah umur 

(p=0,028), pekerjaan (p=0,402), status merokok(p=0,023), usia mulai merokok (p=0,030), lama merokok (p=0,031), tempat 

merokok (p=0,025), dan kepadatan hunian kamar tidur (p=0,089). Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara 

usia, status merokok, usia mulai merokok, lama merokok, tempat merokok dan kepadatan hunian kamar tidur terhadap Tb 

paru serta tidak ada hubungan antara pekerjaan terhadap Tb paru. Disarankan kepadaPuskesmas Indralaya Kabupaten Ogan 

Ilir memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan penyakit Tb paruserta selalu menerapka 

PHBS untuk mencegah timbulnya penyakit tb paru. 

 

Kata Kunci  :  Tb Paru, Merokok, Usia Merokok, Lama Merokok, Tempat Merokok dan Kepadatan Hunian 

 

 

ABSTRACT 

 

Tuberculosis or often called pulmonary TB is an infectious infection caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis. 

Tuberculosis is a health problem, both in terms of mortality (mortality), incidence of disease (morbidity), and diagnosis and 

treatment. An estimated one-third of the world's population has been infected by Mycobacterium tuberculosis. According to 

data from the Ogan Ilir Health Office, Indralaya Health Center was ranked first in the number of pulmonary TB cases from 

25 existing health centers in Ogan Ilir District with a total of 52 cases of pulmonary TB in 522 cases in Ogan Ilir District. 

This study aims to analyze the factors associated with smoking and environmental factors on pulmonary tuberculosis in the 

Indralaya Health Center Work Area of Ogan Ilir District in 2018. This study used a quantitative approach with analytic 

observational design and case control design. The sample was for positive pulmonary TB patients (+) male sex recorded in 

the laboratory register of Puskesmas Indralaya from January 2017 - March 2018 as many as 35 respondents and for control 

of negative pulmonary Tb (-) as many as 35 samples. So the total sample is 70 samples taken in a positive sampling manner. 

The data was obtained by filling out the questionnaire sheet, then using the Chi square test (α = 0.05). Research was carried 

out in the Indralaya Health Center working area of Ogan Ilir Regency on 28-28 June 2018. The results of bivariate research 

of each variable on pulmonary tuberculosis were age (p = 0.028), occupation (p = 0.402), smoking status (p = 0.023), age 

started smoking (p = 0.030), length of smoking (p = 0.031), place of smoking (p = 0.025), and density of bedroom occupancy 

(p = 0.089). The conclusions of this study are that there is a relationship between age, smoking status, age at smoking, length 

of smoking, place of smoking and the density of the occupancy of the bedroom to pulmonary tuberculosis and there is no 

relationship between work on pulmonary tuberculosis. It was suggested to the Indralaya District Health Office of Ogan Ilir 

Regency to provide counseling to the public about the dangers of smoking and paruserta Tb disease always applying PHBS 

to prevent the onset of pulmonary tuberculosis. 

 

Keywords : Tb Lung, Risk, Age, Old, Place of Risk and Density of Occupancy 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) Paru adalah suatu 

penyakit menular yang menjadi perhatian dunia. 

World Health Organisation (WHO) memperkirakan 

sepertiga penduduk dunia terinfeksi oleh 

Mycobacterium tuberculosis dan lima sampai 

sepuluh persen dari orang–orang yang terinfeksi ini 
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akan menjadi sakit atau menularkan kepada orang 

lain selama hidupnya.(Depkes RI, 2011). 

Penyakit Tuberkulosis atau yang sering 

disebut TB Paru adalah infeksi menular yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium 

tuberculosis. Tuberkulosis merupakan masalah 

kesehatan, baik dari sisi angka kematian 

(mortalitas), angka kejadian penyakit (morbiditas), 

maupun diagnosis dan terapinya. Bersama dengan 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), Malaria, dan 

TB Paru merupakan penyakit yang pengendaliannya 

menjadi komitmen global dalam program Millenium 

Development Goals (MDGs). Diperkirakan sekitar 

sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh 

Mycobacterium tuberculosis.(Dirjen Pelayanan, 

2016). 

Tuberkulosis (TB) sampai dengan saat ini 

masih merupakan salah satu masalah  kesehatan 

masyarakat di dunia walaupun upaya 

penanggulangan Tb telah dilaksanakan di banyak 

negara sejak tahun 1995. Menurut laporan WHO 

tahun 2015, ditingkat global diperkirakan 9,6 juta 

kasus TB baru dengan 3,2 juta kasus diantaranya 

adalah perempuan. Dengan 1,5 juta kematian karena 

Tb dimana 480.000 kasus adalah perempuan. Dari 

kasus TB tersebut ditemukan 1,1 juta (12%) HIV 

positif dengan kematian 320.000 orang (140.000 

orang adalah perempuan) dan 480.000 TB Resistan 

Obat (TB-RO) dengan kematian 190.000 orang. 

Dari 9,6 juta kasus TB baru, diperkirakan 1 juta 

kasus TB Anak (di bawah usia 15 tahun) dan 

140.000 kematian/tahun. Jumlah kasus TB di 

Indonesia menurut Laporan WHO tahun 2015, 

diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru pertahun (399 

per100.000 penduduk) dengan 100.000 kematian 

pertahun (41 per 100.000 penduduk). Diperkirakan 

63.000 kasus TB dengan HIV positif (25 per 

100.000 penduduk). Angka Notifikasi Kasus (Case 

Notification Rate/CNR) dari semua kasus, 

dilaporkan sebanyak 129 per 100.000 penduduk. 

penduduk. Jumlah seluruh kasus 324.539 kasus, 

diantaranya 314.965 adalah kasus baru. Secara 

nasional perkiraan prevalensi HIV diantara pasien 

TB diperkirakan sebesar 6,2%. Jumlah kasus TB-

RO diperkirakan sebanyak 6700 kasus yang berasal 

dari 1,9% kasus TBRO dari kasus baru TB dan ada 

12% kasus Tb Resisten Obat (TB-RO) dari TB 

dengan pengobatan ulang. Sesuai dengan hasil 

Survey Prevalensi TB 2013-2014, Indonesia saat ini 

berada pada peringkat kedua negara dengan beban 

TB yang tinggi di dunia setelah India. (Dirjen 

Pelayanan, 2016) 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2017 Kabupaten Ogan Ilir 

menempati peringkat ke 5 dalam peningkatan 

penemuan Kasus Tuberkulosis. Menurut data di 

Dinas Kesehatan Ogan Ilir Terdapat peningkatan 

dari tahun ke tahun jumlah kasus TB Paru. Tahun 

2014 Terdapat 421 kasus,Tahun 2015 terdapat 

321Kasus, Tahun 2016 terdapat 360 Kasus, dan 

Tahun 2017 terdapat 552 kasus TB paru. (Profil 

Dinkes Sumsel, 2017) 

Menurut data Data dari Dinas Kesehatan 

Ogan Ilir, Puskesmas Indralaya menduduki 

peringkat pertama Jumlah kasus TB Paru dari 25 

Puskesmas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dengan 

jumlah Kasus TB Paru 52 Kasus dari 522 kasus 

yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. (Profil Dinkes OI, 

2017). 

TB paru merupakan penyakit dengan 

beberapa faktor risiko, salah satu faktor risikonya 

adalah merokok. Penelitian yang dilakukan di India 

dengan desain kasus kontrol melaporkan bahwa 

orang yang merokok tembakau memiliki risiko 2,48 

kali lebih besar terkena TB paru dibanding orang 

yang tidak merokok.
6
 Sedangkan penelitian yang 

dilakukan di Indonesia dengan desain yang sama 

melaporkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan 

merokok berisiko 2,56 kali lebih besar bersiko 

terkena TB paru dibanding orang yang tidak pernah 

merokok. (Aditama,Yoga, 2000). 

Berdasarkan pemaparan di atas, secara umum 

perokok ternyata lebih sering mengalami penyakit 

TB paru dan kebiasaan merokok memegang peran 

penting sebagai faktor risiko penyebab penyakit TB 

paru. Sampai saat ini di Puskesmas Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir  belum ada penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

merokok dengan TB paru. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Hubungan merokok dengan Kejadian TB paru di 

wilayah kerja Indralaya Kabipaten Ogan Ilir Tahun 

2018” 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum  

Diketahuinya hubungan  merokok dan faktor 

lingkungan dengan TB paru di wilayah kerja 

puskesmas indralaya kabupaten ogan ilir tahun 

2018. 

1.2.2   Tujuan khusus 
1) Diketahuinya hubungan umur terhadap TB 

Paru di wilayah kerja Puskesmas Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun  

2) Diketahuinya hubungan  pekerjaan terhadap 

TB Paru di wilayah kerja Puskesmas 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

3) Diketahui hubungan usia mulai merokok 

terhadap TB Paru di wilayah kerja Puskesmas 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun2018 

4) Diketahuinya hubungan status merokok 

terhadap TB Paru di wilayah kerja Puskesmas 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018  

5) Diketahuinya hubungan lama merokok 

terhadap TB Paru di wilayah kerja Puskesmas 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018  

6) Diketahuinya hubungan tempat merokok 

terhadap TB Paru di wilayah kerja Puskesmas 

Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018  

7) Diketahuinya hubungan kepadatan hunian 

kamar tidur terhadap TB Paru di wilayah 

kerja Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan 

Ilir Tahun 2018  

 

1.3 Manfaat Penelitian 
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1.3.1 Bagi Puskesmas Indralaya Kabupaten 

Ogan Ilir 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi upaya 

penanggulangan TB di wilayah kerja puskesmas 

indralaya. 

1.3.2 Bagi STIK BinaHusada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat 

memperkaya infomasi bagi STIK Bina Husada 

untuk mengetahui  resiko dari merokok dan faktor 

lingkungan dengan peningkatan TB paru di wilayah 

kerja puskesmas indralaya Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018. 

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya peneliti yang berasal dari 

institusi STIK Bina Husada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain observasi analitik  dan 

rancangan case control. Sampel Penelitian ini adalah 

untuk kasus pasien Tb paru positif (+)  yang berjenis 

kelamin laki – laki yang tercatat di buku register 

laboratorium Puskesmas Indralaya dari bulan 

Januari 2017 – Maret 2018  sebanyak 35 responden 

dan untuk control Tb paru negatif (-) sebanyak 35 

sampel. Jadi Jumlah sampel keselurahan sebesar 70 

sampel yang diambil secara purposive sampling. 

Data didapatkan dengan cara mengisi lembar kuisioner, 

selanjutnya analisis menggunakan uji Chi square 

(α=0,05). Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir pada 

tanggal 28 Mei–28 Juni 2018 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Umur Responden Terhadap 

TB paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Indralaya Tahun 2018 
Tabel 3.1 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan Umur 

Responden Terhadap Tb Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 (p= 0,032)OR 3,431 menunjukkan bahwa 

kelompokumur 15 – 45 tahun lebih beresiko 3.431 

kali terkena Tb paru di banding kelompok umur> 45 

tahun. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh teori 

Misnadiarly (2006) yang menyatakan kelompok 

umur usia produktif tebih berisiko terkena Tb paru 

dikarenakan usia produktif memegang peranan 

penting bagi memenuhi kebutuhan ekonomi, 

sehingga pada umur produktif sangat berisiko untuk 

mengalami kejadian Tb paru. 

Penelitian ini juga sesuai dengan Kemenkes 

RI (2011), dimana diperkirakan 75% penderita TB 

adalah kelompok umur produktif yaitu 15-45 tahun 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi kelompok usia 

produktif sangat berisiko terkena Tb paru 

dikarenakan kelompok usia produktif mayoritas 

orang banyak menghabiskan waktu dan tenaga 

untuk bekerja dimana tenaga banyak terkuras serta 

waktu istirahat kurang sehingga daya tahan tubuh 

menurun di tambah lagi dengan lingkungan kerja 

yang padat dan berhubungan dengan banyak orang 

yang kemungkinan sedang menderita Tb. Kondisi 

kerja seperti ini memudahkan seseorang pada usia 

produktif lebih berpeluang terinfeksi Tb. 

 

3.2 Hubungan Pekerjaan Terhadap TB paru 

di Wilayah Kerja Puskesmas Indralaya 

Tahun 2018 
Tabel 3.2 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan tidak adanya Hubungan 

Pekerjaan Responden Terhadap Tb Paru di Wilayah 

Kerja Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 (p= 0.334) 

Menurut teori Misnadiarly (2006) Status 

pekerjaan berpegaruh terhadap satus ekonomi, 

Pekerjaan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan 

untuk mencari nafkah, faktor lingkungan kerja 

mempengaruhi seseorang untuk terpapar suatu 

penyakit, lingkungan kerja yang buruk dapat 

mendorong seseorang menderita Tb Paru. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan   hasil 

penelitian Retnaningsih (2010) yang  menunjukkan 

bahwa jenis pekerjaan tidak bermakna terhadap 

kejadian infeksi TB paru 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi bahwa Jika 

pekerjaan seseorang mempengaruhi pendapatan 

keluarga yang mempunyai dampak terhadap pola 

hidup sehari-hari diantaranya konsumsi makanan 

yang bergizi dan pemeliharaan kesehatan.  

3.3 Hubungan Status Merokok Terhadap TB 

paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Indralaya Tahun 2018 
Tabel 3.3 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan status 

merokok Terhadap Tb Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 (p= 0.023)OR; 3.778,Kebiasaan merokok 

memiliki resiko 3.778 kali untuk terjadinya Tb paru  

di bandingkan yang pernah merokok. 
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Menurut WHO (2002) merokok merupakan 

penyebab utama penyakit paru yang bersifat kronis 

dan obstruktif misalnya bronkitis dan emfisema. 

Merokok berarti menghisap racun yang dapat 

merusak kesehatan sehingga terinfeksi berbagai 

penyakit diantaranya bakteri tuberkulosis. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sarwani (2012) yang menyatakan bahwa 

kebiasaan merokok meningkatkan resiko untuk 

terkena TB paru 2.2 kali.  

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi bahwa Jika 

kebiasaan merokok memiliki resiko dapat memicu 

terjadinya Tb penyakit Tb paru. 

 

3.4 Hubungan Usia Mulai Merokok Terhadap 

TB paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Indralaya Tahun 2018 
Tabel 3.4 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan usia 

mulai merokok Terhadap Tb Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 (p= 0,030)OR;3,333 Usia 10 – 19 tahun  

memiliki resiko 3.333 kali untuk terjadinya Tb paru  

di bandingkan usia ≥ 20 tahun. 

Menurut teori WHO (2002) usia mulai merokok 

mempengaruhi kejadian tb paru, pada usia 10-19 

tahun merupakan masa remaja, masa awal seseorang 

dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola 

kehidupan dan harapan-harapan sosial baru, 

dikatakan sebagai masa sulit bagi individu karena 

pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan 

ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha 

untuk bisa mandiri. Pada masa remaja, ada sesuatu 

yang lain yang sama pentingnya dengan 

kedewasaan, yakni solidaritas kelompok dan 

melakukan apa yang dilakukan oleh kelompok. 

Apabila dalam suatu kelompok remaja telah 

melakukan kegiatan merokok maka individu remaja 

merasa harus melakukannya juga. Individu remaja 

tersebut mulai merokok karena individu dalam 

kelompok remaja tersebut tidak ingin dianggap 

sebagai orang asing, bukan karena individu tersebut 

menyukai rokok 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang di lakukan di Thailand 

(Ariyothai,2004) dengan desain kasus kontrol yang 

melaporkan bahwa usia mulai merokok kasus TB  

paling banyak di temukan pada usi 15 – 20 tahun. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi usia mulai merokok 

0-19 tahun lebih memiliki resiko terkena Tb paru  

dikarenakan kebiasaan merokok sedari muda dapat 

menyebabkan seseorang lebih rentan terkena 

penyakit Tb paru. 

 

 

3.5 Hubungan Lama Merokok Terhadap TB 

paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Indralaya Tahun 2018 
 

Tabel 3.5 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan lama  

merokok Terhadap Tb Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 (p= 0,031)OR;3,273Lama merokok >10 tahun  

memiliki resiko 3.273 kali untuk terjadinya tb paru  

di bandingkan usia lama merokok 0 – 10 tahun. 

Menurut teori WHO (2002) kebiasaan 

merokok dapat menyebabkan rusaknya pertahanan 

paru, selain itu asap rokok juga akan meningkatkan 

airway resistance dan menunkan produksi 

antiprotease. Semakin lama seseorang menghisap 

rokok maka semakin beresiko terkena TB paru. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian 

yang di lakukan oleh firdaus 2010, yang melaporkan 

bahwa semakin lamanya orang merokok maka akan 

semakin besarnya tertulah penyakit seperti 

tuberkulosis. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi bahwa lama 

merokok dapat meningkatkan resiko terkena tb paru 

dikarenakan setelah merokok bertahun tahun 

perokok mungkin mengalami dampak buruk yang 

ditimbulkan dari asap rokok, misalnya keluhan perih 

di mata, sesak napas dan batuk. Semakin lama 

durasi merokok seseorang, semakin besar 

kemungkinan terserang penyakit.  

 

3.6 Hubungan Tempat  Merokok Terhadap TB 

paru di Wilayah Kerja Puskesmas 

Indralaya Tahun 2018 
Tabel 3.6

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan Tempat 

merokok Terhadap Tb Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 (p= 0.025) 

Menurut WHO (2002) lingkungan asap rokok 

adalah penyebab berbagai penyakit, dan dapat 

mengenai orang sehat yang bukan perokok. 

Paparan asap rokok yang dialami terus menerus 

pada orang dewasa yang sehat dapat menambah 

resiko penyakit paru paru dan penyakit jantung 20-

30%. Lingkungan asap rokok dapat memperburuk 
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kondisi seseorang yang mengidam penyakit asma, 

menyebabkan bronkitis dan pneumonia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sarwani (2012) 

dengan desain kasus kontrol yang menyatakan 

bahwa merokok didalam dan diluar ruangan 

memiliki resiko terkena tb paru. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi bahwa orang yang 

sering merokok diluar dan dalam ruangan tanpa 

sadar dapat menularkan Tb paru kepada orang 

disekelilingnya, sehingga orang lain dapat terkena 

Tb paru.  

 

3.7 Hubungan Kepadatan Hunian Tempat 

Tidur Terhadap TB paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Indralaya Tahun 2018 
Tabel 3.7 

 
Hasil penelitian yang di peroleh dari 70 

responden menunjukkan adanya Hubungan 

Kepadatan Hunian Kamar Tidur  Terhadap Tb Paru 

di Wilayah Kerja Puskesmas Indralaya Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2018 (p= 0,049)OR; 3,059 

Kepadatan hunian kamar tidur yang tidak memenuhi 

syarat (< 8m2/orang)  memiliki resiko 3.059 kali 

untuk terjadinya tb paru  di bandingkan dengan 

kepadatan hunian kamar tidur yang memenuhi 

syarat. 

Menurut Kepmenkes RI 

No.829/Menkes/SK/VII/1999 Persyaratan kepadatan 

hunian untuk semua rumah rata rata dinyatakan 

dalam m
2
/orang. Luas minimum per orang amat 

sangat relatif tergantung dari mutu bangunan & 

sarana yg sedia. Buat rumah sederhana luasnya 

minimum 10 m
2
/orang. Untuk  kamar tidur dipakai 

luas lantai minimum 8 m
2
/orang 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh 

sugiharto (2004) terdapat hubungan yang bermakna 

antara kepadatan hunian rumah dengan potensi 

penularan TB paru dilingkungan keluarga yaitu 

hunian yang tidak memenuhi syarat berisiko 3.333 

kali  berpotensi terhadap penularan tb paru 

dibandingkan hunian yang memenuhi syarat. 
Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait maka peneliti berasumsi bahwa riwayat 

penularan dalam satu keluarga dengan anggota 

keluarga lain dengan TB paru merupakan hal yang 

penting karena Mycobacterium tuberculosis 

memiliki ukuran yang sangat kecil, bersifat aerob, 

dan dapat bertahan hidup dalam sputum yang kering 

dan sangat mudah menular melalui eksresi inhalasi 

baik melalui nafas, batuk, bersin ataupun berbicara, 

sehingga jika ada anggota keluarga yang menderita 

TB paru, maka anggota keluarga lainnya rentan 

untuk tertular TB Paru 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.     Simpulan 

4.1.1 Terdapat hubungan antara umur terhadap TB  

paru di wilayah kerja puskesmas indralaya 

kabupaten ogan ilir tahun 2018 (p value = 

0,028) OR; 3,431 

4.1.2 Berdasarkan hasil penelitian ini Pekerjaan 

tidak menunjukkan adanya hubungan antara 

pekerjaan terhadap TB  paru (p value = 

0,402) di wilayah kerja puskesmas indralaya 

kabupaten ogan ilir tahun 2018. 

4.1.3 Hasil Penelitian  menunjukkan hubungan 

antara status merokok terhadap TB  paru di 

wilayah kerja puskesmas indralaya kabupaten 

ogan ilir tahun 2018 ( p value =0,023)OR; 

3,778  

4.1.4 Hasil penelitian ini menunjukkan ada 

hubungan antara usia mulai merokok 

terhadap TB  paru di wilayah kerja 

puskesmas indralaya kabupaten ogan ilir 

tahun 2018 (p value =0,030) OR; 3,333  

4.1.5 Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang 

antara lama merokok terhadap TB  paru di 

wilayah kerja puskesmas indralaya kabupaten 

ogan ilir tahun 2018(p value =0,031)OR; 

3,273  

4.1.6 Hasil penelitian  menunjukkan hubungan 

yang antara tempat merokok terhadap   tb 

paru di wilyah kerja puskesmas indralaya 

kabupaten ogan ilir tahun 2018 (p-value = 

0,025)  

4.1.7 Hasil penelitian  menunjukkan hubungan 

antara kepadatan hunian kamar tidur  

terhadap  tb paru di wilayah kerja puskesmas 

indralaya kabupaten ogan ilir tahun 2018 ( p-

value = 0,049)OR; 3,059  
 

4.2  Saran 

4.2.1 Bagi Puskesmas Indralaya 

Bagi Puskesmas indralaya khususnya 

pemegang program untuk memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan 

pentingnya menerapkan pola hidup sehat. 

4.2.2  Bagi STIK BinaHusada Palembang 

Disarankan sebagai literatur di Perpustakaan 

STIK Bina Husada Palembang, untuk menambah 

wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam 

menganalisa masalah kesehatan khususnya dalam 

bidang kesehatan lingkungan. 

4.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti 

yang berasal dari institusi STIK Bina Husada agar 

dapat melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

penyakit thypus abdominalis dengan menambah 

variabel lainnya. 
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ABSTRAK 
 

Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang dan bahan makanan yang dapat 

atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit atau keracunan makanan. Setiap tahun, terdapat 1500 juta 

kejadian penyakit bawaan makanan dengan jumlah penderita meninggal sebanyak 3 juta. Pada tahun 2016 di Kota Palembang 

menunjukkan bahwa 243 tempat pengelolaan makanan menurut higine sanitasi belum memenuhi syarat higine sanitasi dari 

rumah makan restoran, depot air minum dan terutama makanan jajanan. Penelitian ini bertujuan diketahuinya analisis kualitas 

hygiene sanitasi makanan kantin SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang tahun 2018. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan observasi berupa form checklist, dan metode deskriptif kualitatif berupa 

wawancara mendalam. Sampel penelitian ini sebanyak 6 sekolah yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu sekolah dengan kriteria ditengah hingga dipinggiran kota dengan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka 

sampel adalah orang yang ahli makanan dan informan adalah penjamah makanan. Analisis data menggunakan form checklist 

berdasarkan Permenkes No.1096/Menkes/Per/VI/2011 dan menganalisis data melalui wawancara mendalam dengan melihat 

pada hasil analisis univariat pada bagian yang tidak memenuhi syarat. Lokasi pada penelitian ini di SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang pada tanggal 20 April - 12 Mei 2018. Hasil penelitian pada analisis univariat hygiene sanitasi 

makanan kantin sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang telah memenuhi syarat, hanya pada bagian lokasi 

bangunan, serta peralatan makan dan masak SMP Negeri 75%, dan SMP Swasta 50% tidak memenuhi syarat. Pencahayaan, 

ventilasi, air bersih, air kotor/air limbah, dan karyawan/penjamah makanan seluruh SMP Negeri dan SMP Swasta telah 

memenuhi syarat.Ruang pengolahan makanan hanya SMP Negeri 25% tidak memenuhi syarat. Tempat cuci tangan SMP 

Negeri dan SMP Swasta sebesar 50% tidak memenuhi syarat. Pembuangan/tempat sampah SMP Negeri 50% tidak memenuhi 

syarat.Makanan SMP Swasta 50% tidak memenuhi syarat. Hasil wawancara mendalam sebagian hygiene sanitasi makanan 

kantin sekolah tidak memenuhi syarat karena bagian dinding yang kena percikan air tidak dilapisi bahan kedap air dan tidak 

terdapat pintu, masih terdapat barang yang tidak berguna tidak disimpan rapi di gudang, belum tersedia fasilitas cuci tangan 

serta sabun, belum menyediakan kotak sampah yang dilapisi plastik, cara mengecek makanan tidak melihat tanggal 

kadaluwarsa, dan hanya dipegang. Saran dalam hasil penelitian adalah agar SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

dapat lebih meningkatkan kantin sehat dengan memberikan pengetahuan kepada penjual kantin sekolah serta meningkatkan 

sarana fasilitas cuci tangan, tempat cuci alat makan dan masak. Penjual juga harus rutin memeriksakan kesehatan sehingga 

dapat mencegah penularan penyakit pada siswa dan guru. 
 

Kata Kunci : Hygiene, Sanitasi Makanan, Kantin Sekolah 

 

 

ABSTRACT 
 

Hygiene food sanitation is an effort to control the factors of place, equipment, people and food ingredients that can or may 

cause health problems, diseases or food poisoning. Every year, there are 1500 million occurrences of foodborne diseases 

with a total of 3 million died. 2016 in the city of Palembang showed that 243 food management places according to hygiene 

sanitation have not met the requirements of hygiene sanitation from restaurant restaurants, drinking water depots and 

especially snacks. This study aimed to determine the analysis of the hygiene quality of food sanitation of junior high school 

canteens and private junior high school in Palembang 2018. This study was a quantitative descriptive study using 

observation in the form of a checklist, and qualitative descriptive method in the form of in-depth interviews. The sample of 

this study were 6 schools which were determined using purposive sampling technique, namely the school with criteria in the 

middle to the outskirts of the city by conducting research on the quality of food, the sample was the person who was a food 

expert and the informant was a food handler. Data analysis used a checklist form based on Permenkes 

No.1096/Menkes/Per/VI/2011 and analyzed the data through in-depth interviews by looking at the results of univariate 

analysis on the part that did not meet the requirements. The location in this study was in private and junior high schools in 

Palembang on April 20 - May 12 2018. The results of the univariate hygiene analysis of food sanitation in state and private 

junior high school school canteens in Palembang have fulfilled the requirements, only at the building location, as well as 

75% of state junior high school eating and cooking equipment, and 50% of private junior high schools do not meet the 

requirements. Lighting, ventilation, clean water, dirty water / waste water, and employees / food handlers of all state and 

private junior high schools have fulfilled the requirements. The food processing room was only 25% of SMP Negeri not 

eligible. 50% did not meet the requirements for washing hands of state and private junior high schools. Disposal / waste bins 

50% of state junior high schools did not meet the requirements. 50% of private junior high schools did not meet the 

requirements. walls exposed to splashes of water are not coated with waterproof material and there were no doors, there 

were still useless items that were not stored neatly in the warehouse, there were no hand washing and soap facilities, did not 

provide plastic litter boxes, how to check food did not see the expiration date, and only held. Suggestions in the results of the 

study were that private junior high schools and junior high schools in the Palembang can further improve a healthy canteen 

by providing knowledge to school canteen sellers and improving facilities for hand washing, washing and eating utensils. The 
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seller must also regularly check for health so that it can prevent transmission of the disease to students and teachers. 
 
 

Keywords : Hygiene, Food Sanitation, School Cafeteria 
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Amaliyah (2017) hygiene sanitasi 

makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor 

tempat, peralatan, orang dan bahan makanan yang 

dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan, penyakit atau keracunan makanan.
 

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia 

yang dibutuhkan setiap saat dan memerlukan 

pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat 

bagi tubuh. Menurut WHO, yang dimaksud 

makanan adalah: “Food include all substances, 

whether in a natural state or in a manufactured or 

preparedform, wich are part of human diet”. 

Batasan makanan tersebut tidak termasuk air, obat-

obatan, dan substansi-substansi yang diperlukan 

untuk tujuan pengobatan (Sumantri, 2015).
 

Menurut World Health Organization (WHO) 

(2005) setiap tahun terdapat 1500 juta kejadian 

penyakit bawaan makanan dengan jumlah penderita 

meninggal sebanyak 3 juta. Sebelumnya ada dugaan 

bahwa persediaan air yang terkontaminasi 

merupakan sumber utama patogen yang 

menyebabkan diare, tetapi saat ini diketahui bahwa 

makanan memainkan peranan yang sama 

pentingnya. Menurut perkiraan, sekitar 70% kasus 

penyakit diare terjadi karena makanan yang 

terkontaminasi. Kejadian ini mencakup pemakaian 

air minum dan air untuk menyiapkan makanan. 

Makanan yang terkontaminasi seringkali dibuat dan 

dijual oleh penjaja kaki lima yang memiliki standar 

higiene yang buruk dan mutu yang rendah.
 

Selama tahun 2016 Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM, 2016) telah mencatat 110 

berita keracunan pangan yang diperoleh dari media 

online. Sementara di tahun yang sama, sebanyak 60 

kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan 

dilaporkan oleh 31 BB/BPOM di seluruh Indonesia. 

Laporan tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Propinsi maupun Kabupaten/Kota di 34 Propinsi. 

Dilaporkan jumlah orang yang terpapar sebanyak 

5.673 orang, sedangkan kasus KLB keracunan 

pangan (case) yang dilaporkan sebanyak 3.351 

orang sakit dan 7 orang meninggal dunia. Pangan 

Olahan dilaporkan menyebabkan 9 (15%) KLB 

keracunan pangan pada tahun 2016. 

Pada Profil Kesehatan Kota Palembang 

(2016) menunjukkan bahwa tempat pengelolaan 

makanan menurut higine sanitasi di dapat terdapat 

3.584 tempat pengelolaan makanan. Tempat 

pengelolaan makanan yang belum memenuhi syarat 

higine sanitasi sebesar 243 terdiri dari rumah makan 

restoran, depot air minum dan makanan jajanan.
 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi 

Jasaboga, penjamah makanan adalah orang yang 

secara langsung berhubungan dengan makanan dan 

peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, 

pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian 

yang sangat berisiko pada makanan.
 

Departemen Kesehatan, hygiene adalah 

upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan individu subjeknya. 

Misalnya, mencuci tangan untuk melindungi 

kebersihan tangan, cuci piring untuk melindungi 

kebersihan piring, membuang bagian makanan yang 

rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara 

keseluruhan (Sumantri, 2015).
 

Menurut Cahyaningsih, Haripurnomo dan 

Abu (2009) salah satu sumber penularan penyakit 

dan penyebab terjadinya keracunan makanan adalah 

makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat 

hygiene. Keadaan hygiene makanan dan minuman 

antara lain dipengaruhi oleh hygiene alat masak dan 

alat makan merupakan salah satu faktor yang 

memegang peranan di dalam menularkan penyakit, 

sebab alat makan yang tidak bersih dan mengandung 

mikroorganisme dapat menularkan penyakit lewat 

makanan, sehingga proses pencucian alat makan 

sangat berarti dalam membuang sisa makanan dari 

peralatan yang menyokong pertumbuhan 

mikroorganisme dan melepaskan mikroorganisme 

yang hidup. 

Kantin sekolah mempunyai peranan penting 

untuk memenuhi kebutuhan siswa akan makanan 

selama di sekolah. Pada umumnya makanan yang 

dijual di kantin mempunyai variasi yang sangat 

beragam, dengan harga relatif murah dan mudah 

dijangkau oleh siswa maupun tenaga pengajar di 

sekolah (Nugroho dan Ririh, 2014). 

Menurut penelitian Ramadani, Fifi dan 

Agnes (2016) terdapat 100% (28 responden) sanitasi 

peralatan makanan jajanan yang belum memenuhi 

syarat, 96.43% (27 responden) sanitasi penyajian 

makanan yang belum memenuhi syarat, 100% (28 

responden) sanitasi sarana penjajah makanan jajanan 

yang belum memenuhi syarat, serta higiene 

penjamah makanan jajanan yang belum memenuhi 

syarat.
 

Berdasarkan studi pendahuluan yang 

dilakukan, beberapa penjamah makanan di kantin 

sekolah kerap kali menunjukan perilaku yang tidak 

sehat dalam menjamah makanan, misalnya 

menjajakan makanan dalam keadaan terbuka. 

Meskipun kenyataannya belum terdapat kasus 

keracunan yang disebabkan oleh makanan produksi 

kantin tersebut, namun tindakan preventif dinilai 

sangat penting untuk mencegah terjadinya 

kontaminasi terhadap makanan, baik berasal dari 

bahan makanan, orang (penjamah makanan), tempat 

dan peralatan agar aman di konsumsi dan mencegah 

kejadian penyakit maupun keracunan yang 

disebabkan oleh makanan karena semua kasus 

keracunan makanan tidak dapat dihindari apabila 

kontaminasi oleh zat-zat berbahaya telah terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai analisis 
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kualitas hygiene sanitasi makanan kantin sekolah 

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya analisis kualitas hygiene 

sanitasi makanan kantin Sekolah SMP Negeri 

dengan SMP Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam hygiene 

sanitasi makanan kantin sekolah pada SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

tahun 2018. 

2). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam lokasi 

bangunan pada SMP Negeri dan SMP Swasta 

di Kota Palembang tahun 2018. 

3). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam 

pencahayaan pada SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

4). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam ventilasi 

pada SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang tahun 2018. 

5). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam ruang 

pengolahan makanan pada SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

6). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam tempat 

cuci tangan pada SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

7). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam air bersih 

pada SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang tahun 2018. 

8). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam air 

kotor/air limbah pada SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

9). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam 

pembuangan/tempat sampah pada SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

tahun 2018. 

10). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam makanan 

pada SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang tahun 2018. 

11). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam karyawan 

pada SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang tahun 2018. 

12). Diketahuinya distribusi frekuensi dan 

diperolehnya informasi mendalam peralatan 

makan dan masak pada SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat menambah 

pengetahuan, wawasan, dan pengalaman langsung 

dari lapangan dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan sampai 

dengan penyusunan skripsi di STIK Bina Husada 

Palembang. 

1.3.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat khususnya menambah 

wawasan kepada penelitian yang akan datang dan 

berguna untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

proses belajar mengajar serta menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program studi 

kesehatan masyarakat STIK Bina Husada 

Palembang. 

1.3.3 Bagi Lokasi Penelitian 

Sebagai masukan kepada sekolah khususnya 

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

agar kualitas hygiene sanitasi makanan di kantin 

lebih ditingkatkan. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan observasi berupa form 

checklist, dan metode deskriptif kualitatif berupa 

wawancara mendalam. Sampel pada penelitian ini 

sebanyak 6 sekolah yang ditentukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu mengunakan kriteria sekolah ditengah 

hingga dipinggiran kota dengan melakukan 

penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel 

sumber data adalah orang yang ahli makanan. 

Pengumpulan data melalui observasi langsung 

berupa form checklist, dan wawancara mendalam 

(indepth interview) terhadap informan penjamah 

makanan. Analisis data menggunakan form checklist 

berdasarkan Permenkes 

No.1096/Menkes/Per/VI/2011 dan menganalisis 

data melalui wawancara mendalam dengan melihat 

pada hasil analisis univariat pada bagian yang tidak 

memenuhi syarat. Lokasi pada penelitian ini di SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang pada 

tanggal 20 April - 12 Mei 2018. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hygiene Sanitasi Makanan Kantin 

Sekolah 
 

Tabel 3.1 

Distribusi Frekuensi Hygiene Sanitasi Makanan 

Kantin Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang Tahun 2018 

No 
Hygiene Sanitasi 

Makanan  

Hasil 
Keterangan 

N % 

1. SMP Negeri 02 54 73 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 73 98.6 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 53 71.6 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 55 74.3 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 56 75.7 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methodist 03 64 86.5 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.1 hasil analisis penelitian 

yang dilakukan meliputi hygiene sanitasi makanan 

kantin sekolah didapatkan bahwa seluruh SMP 
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Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang telah 

memenuhi syarat dengan persentase SMP Negeri 09 

(98.6%), SMP Methodist 03 (86.5%), SMP 

Muhammadiyah 06 (75.7%), SMP Negeri 48 

(74.3%), SMP Negeri 02 (73%), dan SMP Negeri 35 

(71.6%). 

SMP Negeri 09 merupakan sekolah memiliki 

kantin sehat Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani 

oleh Departemen Pendidikan Nasional, “Piagam 

pada saat terpilihnya kantin sehat mendapatkan 

piagam pemeriksaan dari BPOM (My)”. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 higiene sanitasi 

adalah upaya mengendalikan faktor risiko terjadinya 

kontaminasi terhadap makanan, baik berasal dari 

bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar 

aman dikonsumsi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

hasil observasi higiene dan sanitasi 100% memenuhi 

syarat Kemenkes RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011 

dan SOP (Standard Oprating Procedure). Uji layak 

fisik untuk higiene sanitasi di instalasi gizi Rumah 

Sakit Holistic Purwakarta mendapatkan hasil 83 atau 

92% sesuai dengan golongan B. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

hygiene sanitasi makanan kantin SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat hanya beberapa bagian yang diharapkan dapat 

menerapkan sanitasi makanan di kantin agar 

mendapatkan piagam kantin sehat dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang kualitas hygiene 

sanitasi jasaboga bertujuan untuk menjamin 

keamanan dan kemurnian makanan, mencegah siswa 

dari penyakit. 
 

3.2 Lokasi Bangunan 
 

Tabel 3.2 

Distribusi Frekuensi Lokasi Bangunan di Kantin 

Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang Tahun 2018 

No 
Lokasi 

Bangunan 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 2 33.3 Tidak Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 6 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 4 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 3 50 Tidak Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 4 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 6 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.2 hasil analisis penelitian 

yang dilakukan meliputi lokasi bangunan didapatkan 

SMP Negeri 09 dan SMP Methodist 03 (100%) telah 

memenuhi syarat, SMP Negeri 35 dan SMP 

Muhammadiyah 06 (66.7%), SMP Negeri 48 (50%), 

dan SMP Negeri 02 (33%) tidak memenuhi syarat. 

Informan SMP Negeri 35 “pandangan belum 

bagus, karena tempatnya seperti ini (N)”dan 

infroman SMP Muhammadiyah 06 “bagus, strategis 

(A)”observasi bagian dinding yang kena percikan air 

tidak dilapisi bahan kedap air, dan tidak terdapatnya 

pintu.Infroman SMP Negeri 48“Penggunaan 

dinding kayu, atap seng (E)” observasi bangunan 

belum bersih, masih terdapat barang yang tidak 

berguna, dinding dan langit-langit terdapat debu 

(sarang laba-laba). Informan SMP Negeri 02 

“sementara ini belum layak karena bukan untuk 

dikantin, tadinya kebakaran dibelakang, sekolah 

masih memperjuangkan untuk pindah disana nanti 

lagi dibangun (Sf)”. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 lokasi jasaboga tidak 

berdekatan dengan sumber pencemaran seperti 

tempat sampah umum, WC umum, dan sumber 

pencemaran lainnya. Konstruksi bangunan untuk 

kegiatan harus kokoh dan aman. Konstruksi selain 

kuat selalu dalam keadaan bersih secara fisik dan 

bebas dari barang sisa atau bekas yang ditempatkan 

sembarangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

dari observasi lokasi tidak berdekatan dengan 

tempat sampah umum, WC umum lokasi dan 

sumber cemaran lainnya. Lokasi sudah memenuhi 

syarat Permenkes No. 1096/Menkes /Per/VI/2011. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, peneliti berpendapat bahwa lokasi 

bangunan yang terdapat di SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang pada lokasi halaman 

bersih rapi dan tidak becek, jarak sampah sedikitnya 

500 meter, konstruksi bangunan kuat, bebas dari 

debu (sarang laba-laba), dan bebas dari barang yang 

tidak berguna. 
 

3.3 Pencahayaan 
 

Tabel 3.3 

Distribusi Frekuensi Pencahayaan di Kantin Sekolah 

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

Tahun 2018 

No Pencahayaan 
Hasil 

Keterangan 
n % 

1. SMP Negeri 02 1 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 1 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 1 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 1 100 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 1 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methodist 03 1 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.3 hasil penelitian pada 

pencahayaan didapatkan seluruh SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat dengan persentase sebesar 100%. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 intensitas 

pencahayaan harus cukup untuk dapat melakukan 

pemeriksaan dan pembersihan serta melakukan 

pekerjaan-pekerjaan secara efektif. Semua 

pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan 

tidak menimbulkan bayangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

dari hasil observasi sudah memenuhi syarat, merata 

di setiap ruangan tidak menyilaukan pekerja dan 

hasil pemeriksaan dengan alat pengukur lux meter 

(Lx 1010b, Digital Lux Meter, 2000). 
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Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

pencahayaan di kantin SMP Negeri dan SMP Swasta 

di Kota Palembang telah memenuhi sesuai 

kebutuhan dan tidak menimbulkan bayangan pada 

penjual dan siswa di sekolah tersebut sehingga para 

penjual dan siswa dapat melakukan aktivitas secara 

efektif. 
 

 

3.4 Ventilasi 
 

Tabel 3.4 

Distribusi Frekuensi Ventilasi di Kantin Sekolah SMP 

Negeri dan SMP Swastadi Kota Palembang 

Tahun 2018 

No Ventilasi 
Hasil 

Keterangan 
n % 

1. SMP Negeri 02 1 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 1 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 1 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 1 100 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 1 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methodist 03 1 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.4 hasil penelitian yang 

dilakukan pada ventilasi seluruh SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang dengan persentase 

sebesar 100% telah memenuhi syarat. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 bangunan atau 

ruangan tempat pengolahan makanan harus 

dilengkapi dengan ventilasi sehingga terjadi 

sirkulasi/peredaran udara. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

observasi diketahui ventilasi atau penghawaan 

tersedia empat Exhaust Fan berfungsi dengan baik 

dan cukup menjamin rasa nyaman oleh karena itu 

sesuai dengan Permenkes Nomor 

1096/Menkes/Per/VI/2011. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

ventilasi yang terdapat di kantin SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat dilengkapi ventilasi yang baik, sirkulasi udara 

dan tidak pengap. 
 

3.5 Ruang Pengolahan Makanan 
 

Tabel 3.5 

Distribusi Frekuensi Ruang Pengolahan Makanan di 

Kantin Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di 

Kota Palembang Tahun 2018 

No 

Ruang 

Pengolahan 

Makanan 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 2 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 2 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 2 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 1 50 Tidak Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 2 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 2 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.5 hasil penelitian 

meliputi ruang pengolahan makanan didapatkan 

seluruh SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang telah memenuhi syarat (100%), hanya 

SMP Negeri 48 persentase sebesar 50% (barang 

yang tidak berguna tidak disimpan rapi di gudang) 

tidak memenuhi syarat. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 luas tempat 

pengolahan makanan sesuai dengan jumlah 

karyawan bekerja dan peralatan yang ada di ruang 

pengolahan, tidak boleh berhubungan langsung 

dengan toilet/jamban, dan kamar mandi, peralatan di 

ruang pengolahan makanan minimal harus ada meja 

kerja, lemari/ tempat penyimpanan bahan dan 

makanan jadi terlindung dari gangguan serangga, 

tikus dan hewan lainnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan Chantika, Dadiek dan Ningsih (2016), 

hasil observasi dilakukan tempat pengelolan 

makanan yaitu lokasi bangunan serta fasilitas 

sanitasi diperoleh 8,6% dari persyaratan lokasi 

bangunan tidak memenuhi syarat.  

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

ruang pengolahan yang terdapat di SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang sudah tersedia luas 

lantai yang cukup untuk penjual dan barang yang 

tidak berguna tersimpan rapi di gudang karena pada 

dasarnya ada penjual yang masak di rumah. 
 

3.6 Tempat Cuci Tangan 
 

Tabel 3.6 

Distribusi Frekuensi Tempat Cuci Tangan di Kantin 

Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang Tahun 2018 

No 
Tempat Cuci 

Tangan 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 2 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 3 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 3 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 2 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 2 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 3 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.6 hasil penelitian tempat 

cuci tangan SMP Negeri 09, SMP Negeri 35 dan 

SMP Methodist 03 (100%) memenuhi syarat, hanya 

SMP Negeri 02, SMP Negeri 48, dan SMP 

Muhammadiyah 06(66.7%) tidak memenuhi syarat. 

Informan SMP Negeri 02 “pedagang ada 

sabun cuci sendiri (Sf)” masih adanya beberapa 

penjual tidak menyediakan sabun. Informan SMP 

Negeri 48“Fasilitas cuci tangan tidak tersedia (E)”. 

Informan SMP Muhammadiyah 06 observasi belum 

tersedia sabun. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tempat cuci tangan 

terpisah dari tempat cuci peralatan maupun bahan 

makanan, mudah di jangkau, dekat tempat bekerja, 

dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, saluran 

pembuangan tertutup, bak penampungan air dan alat 

pengering. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

hasil observasi diketahui tempat cuci tangan 

memiliki dua fasilitas cuci tangan tersedia air cuci 

tangan yang mencukupi, tersedia sabun (hand soap), 
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jumlah tempat cuci tangan cukup untuk pengunjung 

dan karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

tempat cuci tangan yang terdapat di SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang ada yang telah 

memenuhi syarat yaitu mempunyai air yang 

mengalir serta sabun, tempat cuci tangan juga 

diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau 

penjual dan siswa. 

 

3.7 Air Bersih 
 

Tabel 3.7 

Distribusi Frekuensi Air Bersih di Kantin Sekolah 

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

Tahun 2018 

No Air Bersih 
Hasil 

Keterangan 
n % 

1. SMP Negeri 02 5 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 5 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 5 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 5 100 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 5 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 5 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.7 hasil penelitian yang 

dilakukan pada air bersih didapatkan seluruh SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang100% 

telah memenuhi syarat. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No.1096/Menkes/Per/VI/2011 air bersih harus 

tersedia cukup untuk seluruh kegiatan 

penyelenggaraan Jasaboga, kualitas air bersih harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Syafirah dan Dini (2012), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa seluruh kantin 

(100%) telah memiliki fasilitas yang memenuhi 

syarat. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

air bersih yang terdapat di SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang tersedia cukup untuk 

seluruh kegiatan, kualitas air yang ada di kantin 

yaitu memenuhi syarat fisik, kimia, dan 

mikrobiologi (tidak mengandung kuman-kuman 

penyakit). 
 

3.8 Air Kotor/Air Limbah 
 

Tabel 3.8 

Distribusi Frekuensi Air Kotor/Air Limbah di Kantin 

Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota 

Palembang Tahun 2018 

No 
Air Kotor/Air 

Limbah 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 1 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 1 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 1 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 1 100 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 1 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methodist 03 1 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.8 hasil penelitian yang 

pada air kotor/air limbah di SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang100% telah memenuhi 

syarat. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 pembuangan air 

limbah dapur dan kamar mandi tidak menimbulkan 

sarang serangga, jalan masuknya tikus dan 

dipelihara kebersihannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

hasil observasi halaman bersih dari barang tidak 

dipakai dan menjadi sarang tikus, tidak ada sampah 

bersemak, tersedia tempat sampah. Pembuangan air 

limbah, kamar mandi dan air hujan sesuai 

Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/ 2011. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat air 

kotor/air limbah yang terdapat di SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang bahwa 

pembuangan air limbah kantin dan saluran dari air 

hujan lancar, baik dan tidak tergenang. 
 

3.9 Pembuangan/Tempat Sampah 
 

Tabel 3.9 

Distribusi Frekuensi Pembuangan/Tempat Sampah di 

Kantin Sekolah SMP Negeri danSMP Swasta di 

Kota PalembangTahun 2018 

No 
Pembuangan/ 

Tempat Sampah 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 1 50 Tidak Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 2 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 2 100 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 1 50 Tidak Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 2 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 2 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.9 hasil penelitian yang 

dilakukan pembuangan/tempat sampah di SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang100% 

memenuhi syarat, hanya SMP Negeri 02dan SMP 

Negeri 48 (50%) tidak memenuhi syarat. 

Informan SMP Negeri 02 “penjual kotak 

sampah sendiri, siswa membuang sampah sendiri-

sendirisampah basah dan kering (Sf)”kantin tidak 

menyediakan kotak sampah sehingga sampah 

organik dan anorganik tidak terpisah.Informan SMP 

Negeri 48 “Ada semua kotak sampah (E)”namun 

dari observasi tidak tertutup dan tidak dilapisi 

kantong. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tempat sampah harus 

terpisah antara sampah basah (organik) dan sampah 

kering (anorganik), harus bertutup, tersedia dalam 

jumlah cukup dan diletakkan sedekat mungkin 

dengan sumber produksi sampah, namun dapat 

menghindari kemungkinan tercemarnya makanan 

oleh sampah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nurseha, Irwan dan Dian (2016), 

hasil observasi tempat sampah diangkut setiap 24 

jam, tempat sampah dilapisi plastik di beri warna 

organik dan non organik, ukuran tempat sampah 

ergonomi tidak memberat pekerja, tetapi tempat 

sampah tidak memiliki tutup yang bisa di buka 

tutup. 



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

Analisis Kualitas Hygiene Sanitasi Makanan Kantin Sekolah………………......   Desi Alam Lestari 38 

 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

pembuangan/tempat sampah yang terdapat di SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang tempat 

sampah terpisah antara sampah basah (organik) dan 

sampah kering (an organik), tertutup dan dilapisi 

kantong plastik. 
 

 

3.10 Makanan 
 

Tabel 3.10 

Distribusi Frekuensi Makanan Kantin Sekolah SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

Tahun 2018 

No Makanan 
Hasil 

Keterangan 
n % 

1. SMP Negeri 02 15 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 15 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 12 80 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 15 100 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 10 66.7 Tidak Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 11 73.3 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.10 hasil penelitian yang 

dilakukan meliputi makanan didapatkan bahwa SMP 

Negeri 02, SMP Negeri 09, SMP Negeri 48 (100%), 

SMP Negeri 35 (80%), SMP Methodist 03 (73.3%) 

memenuhi syarat, sedangkan SMP Muhammadiyah 

06 sebesar 66.7% tidak memenuhi syarat. 

Informan SMP Muhammadiyah 06 “hanya 

titipan orang, tidak membuatnya jadi tidak 

mengetahuicara membuatnya. Cara mengeceknya 

hanya dipegang saja kalau ada apa dituker (A)”. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 makanan yang 

dikonsumsi harus higienis, sehat dan aman yaitu 

bebas dari cemaran fisik, kimia dan bakteri. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Chantika, Dadiek dan Ningsih (2016), diperoleh 

higiene makanan dari aspek orang (kebiasaan yang 

dilakukan penjamah makanan) hasil 100% 

memenuhi syarat karena 29 responden mendapatkan 

skor antara 15-21. Skor tersebut termasuk dalam 

kategori baik memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

makanan yang terdapat di SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang sebaiknya pada 

pemilihan bahan makanan seperti bahan mentah 

(segar), yaitu makanan yang perlu pengolahan 

sebelum dihidangkan seperti susu, buah, sosis dan 

gorengan harus dalam keadaan baik. 
 

3.11 Karyawan 
 

Tabel 3.11 

Distribusi Frekuensi Karayawan Kantin Sekolah SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

Tahun 2018 

No Karyawan 
Hasil 

Keterangan 
n % 

1. SMP Negeri 02 11 100 Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 11 100 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 9 81.8 Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 9 81.8 Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 11 100 Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 11 100 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.11 hasil penelitian yang 

dilakukan meliputi karyawan didapatkan bahwa 

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

(100%), hanya SMP Negeri 35 dan SMP Negeri 48 

sebesar 81.8% (memakai perhiasan dan kosmetik) 

telah memenuhi syarat. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 tenaga/karyawan 

tidak mengidap penyakit menular seperti tipus, 

kolera, TBC, hepatitis atau pembawa kuman 

(carrier), tidak merokok, tidak makan/mengunyah, 

tidak memakai perhiasan, kecuali cincin kawin tidak 

berhias (polos). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Syafirah dan Dini (2012), hasil 

penelitian menunjukkan kebiasaan mencuci tangan 

sebelum menjamah makanan (66,7%) dan setelah 

kontak dengan benda lain (55,6%) tergolong sudah 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

penjamah makanan yang terdapat di SMP Negeri 

dan SMP Swasta di Kota Palembang bebaspenyakit 

menular,sering memeriksakan kesehatan di 

pelayanan kesehatan, tangan selalu dicuci bersih, 

mengunakan pakaian bersih, hanya saja ada 

beberapa penjual yang mengunakan perhiasan dan 

kosmetik. 
 

3.12 Peralatan Makan dan Masak 
 

Tabel 3.12 

Distribusi Frekuensi Peralatan Makan dan Masak 

Kantin Sekolah SMP Negeri dan SMP Swasta 

di KotaPalembang Tahun 2018 

No 

Peralatan 

Makan dan 

Masak 

Hasil 
Keterangan 

n % 

1. SMP Negeri 02 13 48 Tidak Memenuhi Syarat 

2. SMP Negeri 09 26 96.3 Memenuhi Syarat 

3. SMP Negeri 35 13 48 Tidak Memenuhi Syarat 

4. SMP Negeri 48 16 59.3 Tidak Memenuhi Syarat 

5. SMP Muh. 06 16 59.3 Tidak Memenuhi Syarat 

6. SMP Methd. 03 21 87.5 Memenuhi Syarat 
 

Berdasarkan tabel 3.12 hasil penelitian yang 

dilakukan meliputi peralatan makan dan masak 

didapatkan hanya SMP Negeri 09 (96.3%), dan SMP 

Methodist 03 (87.5%) telah memenuhi syarat, 

sedangkan SMP Negeri 48, SMP Muhammadiyah 

06, SMP Negeri 02 dan SMP Negeri 35 (48%) tidak 

memenuhi syarat. 

Berdasarkan observasi SMP Negeri 02 belum 

tersedia lemari es, belum adanya pengeluaran asap 

dapur, tidak adanya tiga bak pencuci. Informan di 

SMP Negeri 48 “kalau kecoa ada, basmi pakai 

kapur barus jauh dari jangkauan tangan (E)” 

observasi bahan beracun/pestisida tidak tersimpan 

sendiri. Observasi di SMP Muhammadiyah 06 

karena hanya mengambil makanan diluar sehingga 

untuk alat makan seperti pencepit makanan dipakai 

berulang. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI 
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No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 peralatan makan dan 

masak yaitu tersedia tempat pencucian peralatan 

harus menggunakan bahan pembersih/deterjen, 

peralatan dan bahan makanan yang telah dibersihkan 

disimpan dalam tempat yang terlindung dari 

pencemaran serangga, tikus dan hewan lainnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan Chantika, Dadiek dan Ningsih (2016), 

berdasarkan observasi dilakukan pada peralatan 

makan dan masak, fasilitas pencucian peralatan, alat 

angkut makanan serta wadah makanan diperoleh 

hasil hanya 5% persyaratan wadah makanan tidak 

memenuhi syarat. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

peralatan makan dan masak yang terdapat di SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang kantin 

sekolah tersedia tempat pencucian peralatan harus 

menggunakan bahan pembersih/deterjen dan tidak 

dipakai berulang, serta perlindungan terhadap 

serangga, tikus dan penganggu lainnya. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1. Hygiene sanitasi makanan kantin sekolah 

seluruh SMP Negeri dan SMP Swasta di 

Kota Palembang telah memenuhi syarat, 

terutama pada SMP Negeri 09 memiliki 

kantin sehat Pusat Pengembangan Kualitas 

Jasmani oleh Departemen Pendidikan 

Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM). 

4.1.2. Lokasi bangunan pada SMP Negeri 02, SMP 

Negeri 35, SMP Negeri 48, dan SMP 

Muhammadiyah 06 tidak memenuhi syarat. 

Pada lokasi bangunan SMP Negeri 35 

pandangan dan tempatnya kurang bagus, 

SMP Muhammadiyah 06 bagian dinding 

yang kena percikan air tidak dilapisi bahan 

kedap air dan tidak terdapat pintu, di SMP 

Negeri 48 penggunaan kayu dan atap seng 

sehingga terdapat debu (sarang laba-laba), 

SMP Negeri 02 kantin tersebut kebakaran 

sehingga untuk sementara belum adanya 

gedung kantin. 

4.1.3. Pencahayaan seluruh SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat. 

4.1.4. Ventilasi seluruh SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat. 

4.1.5. Ruang pengolahan makanan hanya SMP 

Negeri 48 yang tidak memenuhi syarat. Pada 

ruang pengolahan makanan SMP Negeri 48 

masih terdapat barang tidak berguna tidak 

disimpan rapi di gudang. 

4.1.6. Pada tempat cuci tangan SMP Negeri 02, 

SMP Negeri 48 dan SMP Muhammadiyah 06 

tidak memenuhi syarat. Pada tempat cuci 

tangan SMP Negeri 02 penjual menyediakan 

sabun sendiri sehingga ada beberapa penjual 

yang tidak menggunakan sabun, SMP Negeri 

48 tidak terdapat fasilitas cuci tangan, SMP 

Muhammadiyah 06 belum tersedianya sabun 

pada fasilitas cuci tangan. 

4.1.7. Air bersih seluruh SMP Negeri dan SMP 

Swasta di Kota Palembang telah memenuhi 

syarat. 

4.1.8. Air kotor/air limbah seluruh SMP Negeri dan 

SMP Swasta di Kota Palembang telah 

memenuhi syarat. 

4.1.9. Pada pembuangan/tempat sampah SMP 

Negeri 02, dan SMP Negeri 48 tidak 

memenuhi syarat. SMP Negeri 02 kantin 

tersebut tidak menyediakan kotak sampah 

hanya plastik tidak terpisah, SMP Negeri 48 

tempat sampah tidak tertutup dan tidak 

dilapisi kantong plastik. 

4.1.10. Makanan hanya SMP Muhammadiyah 06 

yang tidak memenuhi syarat hanya penjual 

tidak melihat tanggal kadaluwarsa, cara 

mengeceknya hanya dipegang. 

4.1.11. Karyawan/penjamah makanan seluruh SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang 

telah memenuhi syarat. 

4.1.12. Pada peralatan makan dan masak SMP 

Negeri 02 dan SMP Negeri 48 belum tersedia 

satu buah lemari es, belum adanya 

pengeluaran asap dapur, tidak adanya tiga 

bak pencuci, dan tidak tersedia kamar ganti. 

SMP Muhammadiyah 06 bahan 

beracun/pestisida tidak tersimpan sendiri dan 

tidak mengunakan label/tanda yang jelas 

untuk digunakan sehingga tidak memenuhi 

syarat. 
  

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya 

dapat lebih menggali dan mengembangkan 

penelitian ini dengan metode yang berbeda sehingga 

penelitian ini tidak berhenti dan lebih diperluas 

sehingga dapat menjadi referensi untuk peneliti 

selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian 

ini. 

4.2.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Peneliti berharap agar pihak STIK Bina 

Husada Palembang lebih meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan mahasiswa terutama mengenai 

metodologi penelitian khususnya dalam 

menganalisis masalah hygiene sanitasi makanan 

dengan menyediakan sarana fasilitas serta literature 

buku bacaan mengenai hygiene sanitasi makanan 

kantin sekolah sehingga memudahkan proses belajar 

mengajar mahasiswa STIK Bina Husada Palembang. 

4.2.3 Bagi Lokasi Penelitian 

Peneliti berharap agar pihak sekolah SMP 

Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang dapat 

lebih meningkatkan kantin menjadi kantin sehat 

dengan memberikan pengetahuan kepada penjual 

kantin sekolah dan meningkatkan sarana serta 

fasilitas misalnya fasilitas cuci tangan, tempat cuci 

alat makan dan masak, gudang makanan, penjual 

juga harus rutin memeriksakan kesehatannya 

sehingga dapat mencegah penyakit menular tidak 

hanya kepada penjual tetapi pada siswa dan guru di 
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SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Palembang. 
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ABSTRAK 
 

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. 

Berdasarkan data dari dinas kesehatan kota Palembang menunjukan bahwa dari jumlah penduduk pangkalan benteng 46,849, 

yang menggunakan sumur gali yaitu sebanyak 420 KK, pengguna yang memenuhi syarat sebanyak 295 KK, dan yang 

menggunakan sarana air PDAM sebanyak 43,039, serta yang memiliki akses air berjumlah 92,76%. Penelitian ini bertujuan 

untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan 

menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi  pada penelitian adalah warga di desa 

pangkalan benteng  kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin dengan jumlah sampel sebanyak 45 responden yang di 

pilih dengan teknik acidental sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni-19 Juli 2018 di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Analisis data menggunakan Uji Chi Square dengan tingkat 

kemaknaan p value ≤ α (0.05). Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan (p = 0.002), jarak septik tank 

(p = 0.029), jarak SPAL (p= 0.022) dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik, dan tidak ada hubungan antara cincin 

(dinding sumur) (p = 0.491) dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik. Saran pada penelitian ini diharapkan semua warga 

RT. 8 dan RT. 9 untuk bekerjasama meningkatkan sarana dan prasarana di desa khususnya sarana air bersih lewat pembuatan 

sumur gali. 
 

Kata Kunci  : Pengetahuan, Jarak Septik Tank, Jarak SPAL, Cincin (Dinding Sumur)  

 

 

ABSTRACT 

 

The dug well is one of the sources of clean water supply for rural and urban communities. Dug wells provide water from soil 

layers that are relatively close to the soil surface, therefore it is easily exposed to contamination through seepage from 

human, animal, or domestic purposes. Based on data from the Palembang health office showed that from the total population 

of fortress 46.849, those using dug wells were 420 households, users who met the requirements of 295 families, and those 

using water facilities of PDAM as many as 43.039, and those with access to water as many as 92, 76%. This study aims to 

determine the factors related to the quality of physical dug wells in Pangkalan Benteng Village, Talang Kelapa District, 

Banyuasin Regency, 2018. This study was an analytical survey research using a cross sectional design with a quantitative 

approach. The population in the study was residents of Pangkalan Benteng village, Talang Kelapa District, Banyuasin 

regency with a total sample of 45 respondents selected by accidental sampling technique This study was conducted on June 

20 to July 19 2018 in Pangkalan Benteng Village, Talang Kelapa District, Banyuasin Regency. Data analysis used Chi 

Square Test with a significance level of p value ≤ α (0.05). The results showed that there was a relationship among 

knowledge (p = 0.002), septic tank distance (p = 0.029), SPAL distance (p = 0.022) with physical dug well quality, and there 

was no relationship between rings (well walls) (p = 0.491 ) with physical excavation quality. Suggestions in this study are 

expected to all RT. 8 residents and RT. 9 to work together to improve facilities and infrastructure in the village, especially 

clean water facilities through the manufacture of dug wells. 
 

Keywords  : Knowledge, Septic Tank Distance, SPAL Distance, Ring (Well wall)  
 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Menurut perhitungan WHO (World Health 

Organization), di negara-negara maju setiap orang 

memerlukan air antara 60-120 liter perhari. 

Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia setiap orang memerlukan air 30-60 liter 

per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut 

yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. 

Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk 

untuk keperluan masak) air harus mempunyai 

persyaratan khusus agar air tersebut tidak 

menimbulkan penyakit bagi manusia (Notoatmodjo, 

2011). 

Menurut Putri (2017), di Indonesia 

penyediaan air bersih diusahakan oleh pemerintah 

melalui Perusahaan Depot Air Minum (PDAM) 

sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat 
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perkotaan. Sedangkan untuk daerah lainnya 

terutama di pedesaan dalam memenuhi kebutuhan 

air bersih, air tanah merupakan sumber yang paling 

banyak dipergunakan dibandingkan dengan sumber 

air lainnya. Sarana yang paling banyak 

dipergunakan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan air tersebut adalah sumur gali. Hal ini 

dikarenakan pembuatannya mudah dan dalam 

penggunaannya tidak memerlukan biaya yang 

tinggi. Paradigma Indonesia Sehat 2025 adalah 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

bagi setiap orang agar tewujud derajat kesehatan 

yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut salah 

satu hal yang dilakukan adalah meningkatkan 

cakupan sarana air bersih. 

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 (Katiho, 2010)
 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

(2013), hasil menunjukkan bahwa jenis sumber air 

untuk seluruh kebutuhan rumah tangga di Indonesia 

pada umumnya adalah sumur gali terlindung 

(29,2%), sumur pompa (24,1%), dan PDAM 

(19,7%). Di perkotaan, lebih banyak rumah tangga 

yang menggunakan air dari sumur bor/pompa 

(32,9%) dan air ledeng/PDAM (28,6%), sedangkan 

di pedesaan lebih banyak yang menggunakan sumur 

gali terlindung (32,7%).
 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 

Palembang tahun 2016, menunjukan bahwa dari 

jumlah penduduk pangkalan benteng 46,849, yang 

menggunakan sumur gali yaitu sebanyak 420 KK, 

pengguna yang memenuhi syarat sebanyak 295 KK, 

dan yang menggunakan sarana air PDAM sebanyak 

43,039, serta yang memiliki akses air berjumlah 

92,76%. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 
Diketahuinya faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kualitas sumur gali 

berdasarkan fisik di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. 

2) Diketahunya hubungan jarak septik tank 

dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 

2018. 

3) Diketahuinya hubungan jarak SPAL dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan cincin (dinding 

sumur) dengan kualitas sumur gali 

berdasarkan fisik di Desa Pangkalan 
Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Masyrakat Desa Pangkalan Benteng 

Masyarakat di Desa Pangkalana Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

hasil penelitian ini dapat di jadikan sumber 

informasi bagi masyarakat khususnya penduduk di 

Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumur gali sebagai sumber air bersih. 

1.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah pengetahuan dan pengalaman 

sebagai bekal studi dalam penelitian permasalahan 

tentang kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Untuk menambah refrensi literatur di 

perpustakaan dan memberikan informasi yang 

berguna tentang faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng bagi mahasiswa Program Studi 

Kesehatan Masyarakat di Bina Husada. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

survei analitik dengan menggunakan desain cross 

sectional dengan pendekatan kuantitatif Populasi  

pada penelitian adalah warga di desa pangkalan 

benteng  kecamatan talang kelapa kabupaten 

banyuasin dengan jumlah sampel sebanyak 45 

responden yang di pilih dengan teknik acidental 

sampling. Analisis data menggunakan Uji Chi 

Square dengan tingkat kemaknaan p value ≤ α 

(0.05). Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 

Juni-19 Juli 2018. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.13 Hubungan Pengetahuan Dengan Kualitas 

Sumur Gali Berdasarkan Fisik 

 
Tabel 3.1 

Hubungan Pengetahuan dengan Kualitas Sumur Gali 

Berdasarkan Fisik di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel 3.1 didapatkan bahwa pada 
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Uji Statistik dengan uji Chi-Square analisis 

hubungan antara pengetahuan dengan kualitas sumur 

gali berdasarkan fisik di peroleh nilai p value = 

0,002 < 0,005. Hal ini menujukan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri 

(2017), dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

responden yang memiliki pengetahuan baik adalah 

sebanyak 43 orang (78,2%), sedangkan responden 

yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 12 

orang (21,8%). Dari hasil uji statistik didapatkan 

bahwa responden yang memiliki pengetahuan baik 

mempunyai kualitas sumur gali memenuhi syarat 

sebanyak 31 orang (72,1%).  Pengetahuan 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

kualitas sumur gali karena dari hasil uji statistik 

dengan chisquare diperoleh P value < 0,05(α) 

(p=0,014) yang artinya ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan terhadap sumur gali.
 

Pengetahuan adalah tindakan hasil “tahu”dan 

ini terjadi setelah seorang mengadakan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terhadap 

objek terjdi melalui panca indra manusia yakni 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba 

dengan sendiri, pada waktu pengindraan sampai 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh perhatian persepsi terhadap obyek, 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga ( Wawan dan Dewi, 2011).
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, teori dan 

penelitian terkait, dalam hal ini peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik. Masih banyak 

masyarakat yang  kualitas sumur gali kurang baik, 

karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

sumber air bersih yang dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Keadaan sumur gali sebagai 

sumber air bersih milik masyarakat yang ada di desa 

Pangkalan Benteng masih banyak sumur yang tidak 

tertutup, karena sumur warga tersebut digunakan 

setiap hari sebagai air minum, mandi, menyuci dan 

lain-lain. 

 

3.14 Hubungan Jarak Septik Tank Dengan 

Kualitas Sumur Gali Berdasarkan Fisik 
 

Tabel 3.2 

Hubungan Jarak Septik Tank dengan Kualitas Sumur 

Gali Berdasarkan Fisik di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel 3.2 didapatkan pada Uji 

Statistik dengan uji Chi-Square analisis hubungan 

antara jarak septik tank dengan kualitas sumur gali 

berdasarksn fisik di peroleh nilai p value = 0,029< 

0,005. Hal ini menujukan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara jarak septik tank dengan kualitas 

sumur gali berdasarkan fisik.  

Penelitian ini sejalan dengan penilitian 

Muchlis, Thamrin dan Sopyan (2017), hasil uji 

statistik dengan menggunakan chi-square pada 

variabel jarak septik tank dengan sumur gali 

terhadap jumlah E. coli memiliki p value sebesar 

0,003. Sehingga pada tingkat kemaknaan (ɑ) 5% ada 

hubungan antar jarak septik tank terhadap jumlah E. 

coli pada sumur gali.
 

Pembuatan septik tank pun sebetulnya harus 

memenuhi standar. Sudah ada Standar Nasional 

Indonesia (SNI) mengenai hal ini.Standar ini 

mencakup sistem, ukuran, dan prosedur 

pembuatannya. Dalam SNI, ukuran dimensi septik 

tank ditetapkan berdasarkan jumlah penghuni 

rumah. Untuk rumah dengan lima penghuni, 

dibutuhkan paling septik tank dengan volume ruang 

basah 1,2 m, ruang lumpur 0,45m
3
, dan ruang 

ambang batas bebas 0,4m
3
. Kalau di buat ukuran 

panjang, lebar, tingginya:1,6m,0,8m, dan 1,6m. 

Dengan volume seperti ini, septik tank bisa bertahan 

(Arpison, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, teori dan 

penelitian terkait, dalam hal ini peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara jarak septik tank dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik karena masih 

terdapat septik tank yang jaraknya berdekatan 

dengan  sumur gali milik masyarakat, ini 

dikarenakan keterbatasan lahan yang dimiliki 

masyarakat. Sehingga jarak septik tank tidak terlalu 

jauh dari sumur gali. 

 
3.15 Hubungan Jarak SPAL Dengan Kualitas 

Sumur Gali Berdasarkan Fisik 
 

Tabel 3.3 

Hubungan Jarak SPAL dengan Kualitas Sumur Gali 

Berdasarkan Fisik di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel 3.3 didapatkan pada Uji 

Statistik dengan uji Chi-Square analisis hubungan 

antara jarak SPAL dengan kualitas sumur gali 

berdasarkan fisik di peroleh nilai p value = 0,022 < 

0,005. Hal ini menujukan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara jarak SPAL dengan kualitas sumur 

gali berdasarkan fisik.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Widagdo dan Eko (2012), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden yang 

memiliki SPAL yang buruk, 17 diantaranya 

memiliki kualitas fisik air sumur yang tidak 
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memenuhi syarat, sedangkan pada 24 responden 

yang memiliki SPAL yang baik, hanya 10 yang 

memiliki kualitas fisik air sumur yang tidak 

memenuhi syarat. Setelah dilakukan uji statistic 

diperoleh p value 0,025 < 0,05, yang berarti ada 

hubungan antara kondisi SPAL dengan kualitas fisik 

air sumur.
 

Air limbah atau air buangan adalah air yang 

dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri 

maupun umum lainnya dan pada umumnya 

mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan manusia serta 

mengganggu lingkungan hidup batasan ini 

mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari 

cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah 

pemukiman, perdagangan, perkotaan dan industri 

(Budiansyah, 2016).
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, teori dan 

penelitian terkait, dalam hal ini peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara jarak SPAL dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik, masih terdapat 

SPAL milik masyarakat yang jaraknya berdekatan 

dengan sumur gali, ini dikarenakan keterbatasan 

lahan yang dimiliki masyarakat sehingga jarak 

SPAL tidak terlalu jauh dari sumur gali.
 

 

3.16 Hubungan Antara Cincin (Dinding 

Sumur) Dengan Kualitas Sumur Gali 

Berdasarkan Fisik 
 

Tabel 3.4 

Hubungan Antara Cincin (Dinding Sumur) dengan 

Kualitas Sumur Gali Berdasarkan Fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel 3.4 didapatkan pada Uji 

Statistik dengan uji Chi-Square analisis hubungan 

antara cincin (dinding sumur) dengan sumur gali 

sebagai sumber air bersih  di peroleh nilai p value = 

0,491< 0,005. Hal ini menujukan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara dengan cincin 

(dinding sumur) sumur gali sebagai sumber air 

bersih.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Khomariyatika dan Eram (2011), hasil dari uji-

chisquare menunjukan bahwa nilai p > 0,05 (1,000 

> 0,05) sehingga Ho diterima yaitu tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tinggi dinding 

sumur dengan kualitas bakteriologis air sumur gali.
 

Dari segi kesehatan penggunaan sumur gali 

ini kurang baik bila cara pembuatannya tidak benar-

benar diperhatikan, tetapi untuk memperkecil 

kemungkinan terjadinya pencemaran dapat 

diupayakan pencegahannya, pencegahan-

pencegahan ini dapat dipenuhi dengan 

memperhatikan syarat-syarat fisik dari sumur 

tersebut yang didasarkan atas kesimpulan dari 

pendapat beberapa pakar di bidang ini, diantaranya 

lokasi sumur tidak kurang dari 10 meter dari sumber 

pencemar, lantai sumur sekurang-kurang 

berdiameter 1 meter jaraknya dari dinding sumur 

dan kedap air, saluran pembuangan air limbah 

minimal 1 meter dan permanen, tinggi bibir sumur 

0,8 meter, memililki cincin (dinding) sumur minimal 

3 meter dan memiliki tutup sumur yang kuat dan 

rapat (Wulan, 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, teori dan 

penelitian terkait, dalam hal ini peneliti berpendapat 

bahwa tidak ada hubungan antara cincin (dinding 

sumur) dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik, 

karena cincin atau dinding sumur berfungsi untuk 

melindungi air di dalam sumur yang jatuh atau 

masuk kedalam sumur. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1. Ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 2018 

dengan  value = 0,002. 

4.1.2. Ada hubungan antara jarak septik tank 

dengan kualitas sumur gali berdasarkan fisik 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 

2018 dengan  value = 0,029. 

4.1.3. Ada hubungan antara jarak SPAL dengan 

kualitas sumur gali berdasarkan fisik di Desa 

Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 2018 

dengan  value = 0,022. 

4.1.4. Tidak ada hubungan antara cincin (dinding 

sumur) kualitas sumur gali berdasarkan fisik 

di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tahun 

2018 dengan  value = 0,491. 
  

4.3 Saran 

4.3.1 Bagi Masyrakat Desa Pangkalan Benteng 

 Disarankan kepada masyarakat khususnya 

penduduk di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan 

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dapat 

Meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan 

tentang kualitas sumur gali berdasarkan fisik secara 

rutin kepada masyarakat. Meingkatkan kerjasama 

lintas sektor yang melibatkan kecamatan, kelurahan, 

pustu dan berbagai intansi untuk mengadakan 

sosialisasi. Tersedianya sarana dan prasarana yang 

mendukung jalannya sosialisasi seperti media 

promosi atau leaflet, brosur. 

4.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan kepada peniliti selanjutnya untuk 

meniliti kualitas sumur gali berdasarkan fisik 

dengan desain dan metode penelitian yang berbeda 

atau dengan malakukan observasi langsung pada 

saat peniliti sehingga meniliti variabel-variabel lain 

yang belum diteliti. 
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4.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Sebagai masukan atau informasi untuk bekal 

peserta didik dimasa yang akan datang dan dapat 

menambah sumber bacaan baik buku-buku maupun 

jurnal kesehatan yang dapat digunakan untuk 

melengkapi referensi kepustakaan yang menunjang 

penelitian berikutnya. 
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ABSTRAK 

  

Status kesehatan suatu populasi sangat ditentukan oleh kondisi tempat-tempat dimana orang banyak beraktivitas setiap 

harinya dan juga ketersediaan layanan kesehatan.1 Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya 

penularan penyakit. Pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya 

hubungan faktor (kebersihan toilet, ketersediaan air, ketersediaan ventilasi, kondisi bak penampungan air, saluran 

pembuangan air limbah dan Sanitasi Toilet Di Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan dengan pendekatan Cross Sectional. Responden penelitian ini adalah seluruh staff pengurus 

pasar, masyarakat yang menggunakan fasilitas toilet, dan kepala pengurus Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang yang 

berjumlah 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2018 di Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang. 

Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan instrument kuesioner dan observasi langsung ke pasar buah 

jakabaring. Analisis data menggunakan uji statistik dengan Chi Square dengan tingkat kemaknaan p value  0,05. Hasil 

penelitian didapatkan bahwa Kebersihan Toilet (p= 0,788), Ketersediaan Air Bersih (p = 0,020), Ketersediaan Ventilasi (p = 

0,004), Kondisi Bak Penampungan Air (p = 0,004), dan Saluran Pembuangan Air Limbah (p = 0,176). Simpulan penelitian 

ini adalah ada hubungan antara ketersediaan air bersih, ketersediaan ventilasi, kondisi bak penampungan air dengan sanitasi 

toilet di pasar, dan tidak ada hubungan antara kebersihan toilet dan saluran pembuangan air limbah dengan sanitasi toilet di 

pasar. Disarankan kepada semua pengurus pasar buah jakabaring kota palembang agar selalu menjaga kebersihan toilet dan 

lingkungannya, dan bagi petugas untuk selalu memperhatikan dan meningkatkan kinerja dalam mengelolah sanitasi toilet 

pasar dan lingkungan disekitar toilet. 

 

Kata Kunci  : Kebersihan Toilet, Air Bersih, Ventilasi, SPAL, Kondisi Bak, Sanitasi Toilet Pasar. 

 

ABSTRACT 

 

The health status of a population is largely determined by the conditions of the places where people move a lot every day and 

also the availability of health services. Public places have the potential as a place for disease transmission. Environmental 

pollution or other health problems. This study aims to determine the relationship of factors (cleanliness of toilets, availability 

of water, availability of ventilation, condition of water reservoirs, sewerage channels and toilet sanitation at Jakabaring 

Fruit Market, Palembang 2018. This study was a quantitative research with Cross Sectional approach. This study was all 

staff of the market management, the community who used toilet facilities, and the head of the management of the Jakabaring 

Fruit Market, Palembang  totaling 30. This study was conducted on March-April 2018 at the Jakabaring Fruit Market, 

Palembang. The data in this study was obtained by using questionnaire and direct observation instrument to the Jababaring 

fruit market Data analysis used statistical tests with Chi Square with a significance level of p value 5 0,05 The results showed 

that the cleanliness of toilets (p = 0,788), availability of clean water (p = 0,020), availability Ventilation (p = 0.004), 

Condition B Water Reservoir (p = 0.004), and Wastewater Sewerage (p = 0.176). The conclusion of this study was that there 

was a relationship between the availability of clean water, availability of ventilation, the condition of water reservoirs with 

toilet sanitation on the market, and there was no relationship between the cleanliness of toilets and sewerage with sanitation 

toilets on the market. Suggested to all administrators of Jakabaring fruit market, palembang in order to always maintain the 

cleanliness of the toilets and the environment, and for officers to always pay attention to and improve performance in 

managing the toilet sanitation and environmental markets around the toilet. 

 

Key word   : cleanliness toilets, clean water, ventilation, SPAL, condition of water reservoir, sanitation toilet market. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Status kesehatan suatu populasi sangat 

ditentukan oleh kondisi tempat-tempat dimana orang 

banyak beraktivitas setiap harinya dan juga 

ketersediaan layanan kesehatan. (Chandra, 2012)
 

Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai 

tempat terjadinya penularan penyakit. Pencemaran 

lingkungan atau gangguan kesehatan lainnya. 

Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap 

tempat-tempat umum dilakukan untuk mewujudkan 

lingkungan tempat-tempat umum yang bersih guna 

melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan 

penularan penyakit dan kesehatan lainnya. (Chandra, 

2012) 

Toilet umum merupakan tempat dimana 

seseorang diharuskan ataupun dipaksa untuk berbagi 

dan secara bergantian dalam menggunakan. Dalam 

prosesnya penggunaan toilet secara bergantian 

berpengaruh terhadap kesehatan dari para pengguna 

toilet tersebut. Dimana kesehatan dari pengguna 

dipengaruhi oleh perlengkapan dan peralatan dari 

toilet maupun dari perilaku para pengguna toilet 

tersebut. Tidak sedikit dari perilaku para pengguna 
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toilet tersebut yang tidak memperhatikan 

kepentingan dan hak dari pengguna lain, yang 

seharusnya saling menjaga kepentingan dan 

kewajiban bersama. (Widhianto, 2015) 

Pasar adalah area tempat jual beli barang 

dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang di 

sebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 

pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun 

sebutan lainnya, Pasar memiliki posisi yang sangat 

penting untuk menyediakan pangan yang aman, dan 

pasar tersebut di pengaruhi oleh keberadaan 

produsen hulu (penyedia bahan segar), pemasok, 

penjual, konsumen, manager pasar, petugas yang 

berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Oleh 

karena itu, komitmen dan partisipasi aktif 

pemerintah dibutuhkan untuk mengembangkan 

pasar sehat. (Mei, 2017) 

Pasar sehat merupakan salah satu tatanan 

didalam pengambangan program kabupaten/kota 

sehat seperti yang tertuang dalam peraturan bersama 

menteri dalam negeri dan menteri kesehatan no. 34 

tahun 2005 dan no. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 

tentag penyelenggaraan kabupaten/kota sehat 

dimana keberadaannya merupakan salah satu faktor 

utama yang mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat di wilayah tersebut. (Kemenkes RI, 

2018) 
Di Indonesia terdapat sekitar 13.650 pasar 

tradisional dengan 12.6 juta pedagang beraktivitas 

didalamnya. Jika setiap pedagang memiliki empat 

anggota keluarga, maka lebih dari 50 juta orang atau 

hampir 25% dari populasi total Indonesia 

beraktifitas di pasar. (Hendlyana; Evi dan Wirsal 

(2012) 

Menurut data Dinas Kesehatan Kota 

Palembang Cakupan jamban sehat tertinggi di 

Kecamatan Kemuning (82.25%) dan terendah di 

Kecamatan Seberang Ulu I (65.23%). Sedangkan 

rata-rata cakupan untuk Kota Palembang sebesar 

73.28%. (Dinkes Kota Palembang, 2015) 

Menurut penelitian Sari, Nurjazuli dan 

Sulistiyani (2015) disimpulkan sebagian besar 

petugas kebersihan toilet di TTU Kota Semarang, 

memiliki pengetahuan yang buruk mengenai higiene 

dan sanitasi toilet (54,5 %), melakukan praktik 

personal hygiene yang buruk (60,6 %), dan 

membersihkan toilet dengan intensitas 3-4 kali per 

hari (60,6 %). (Sari, Nurjazuli dan Sulistiyani, 2015) 

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) 

awal yang dilakukan di pasar buah jakabaring kota 

Palembang penulis menemukan permasalahan 

kurang terawatnya kondisi toilet umum, kesediaan 

air bersih, fasilitas toilet yang kurang maka penulis 

menyimpulkan bahwa toilet dipasar buah jakabaring 

Palembang masih belum memenuhi standar toilet 

umum. 

1.2 Tujuan Penilitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Untuk menganalisis sanitasi toilet di Pasar 

Buah Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya distribusi frekuensi kebersihan 

toilet, ketersediaan air, ketersediaan ventilasi, 

kondisi bak penampungan air, saluran 

pembuangan air limbah dan Sanitasi Toilet 

Di Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang 

Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan kebersihan toilet 

dengan sanitasi toilet di Pasar Buah 

Jakabaring  Kota Palembang tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan ketersediaan air 

terhadap sanitasi toilet di Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan ketersediaan 

ventilasi dengan sanitasi toilet di Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. 

5) Diketahuinya hubungan kondisi bak 

penampung air dengan sanitasi toilet di Pasar 

Buah Jakabaring Kota Palembang tahun 

2018. 

6) Diketahuinya hubungan Saluran Pembuangan 

Air Limbah dengan sanitasi toilet di Pasar 

Buah Jakabaring Kota Palembang tahun 

2018. 

 

1.3 Manfaat penelitian 

1.3.1 Bagi Kepala Dan Staff Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang 

Memberikan manfaat secara ekonomi, sehat 

bagi masyarakat, aman bagi lingkungan,serta daya 

tanggap dalam melaksanakan kinerja yang sudah 

sesuai untuk menyikapi permasalahan yang ada 

dilapangan dan juga memberikan perhatian kepada 

masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada 

Menjadi bahan masukan dan kepustakaan 

untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan 

dalam bidang kesehatan lingkungan, terutama pada 

aspek sanitasi toilet di Pasar Buah Jakabaring. 

1.3.3  Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

terutama mata kuliah metodologi penelitian. 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif  yang  bersifat observasional analitik 

dengan  rancangan Cross Sectional. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh toilet dan seluruh staff 

pengurus pasar serta masyarakat yang menggunakan 

toilet di Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang  

dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan 
jumlah toilet yang ada di Pasar Buah Jakabaring 

Kota Palembang tahun 2018 yaitu sebanyak 10 toilet 

dan staff pengurus pasar sebanyak 30 responden. 

Data dalam penelitian ini didapat dengan 

menggunakan instrument kuesioner dan observasi 

langsung ke pasar buah jakabaring. Analisis data 

menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan 

uji statistik Chi Square (ɑ=0,05). Instrumen yang 

digunakan untuk pengumpulan data adalah 

kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05-

11 Agustus 2018 di Pasar Buah Jakabaring Kota 

Palembang. 
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3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hubungan Antara Kebersihan Toilet 

Dengan Sanitasi Toilet Di Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang Tahun 2018 

 

Tabel 3.1 

Kebersihan 

toilet  

Sanitasi toilet pasar 
Total 

P 

val

ue Ya Tidak 

n % n % N % 

0,7

88 

Memenuhi 
syarat 

1 
16,
7 

5 
83,
3  

6 100 

Tidak 

memenuhi 
syarat 

3 
12,

5  
21 

87,

5 
4 100 

Total 4 
13,

3 
26 

86,

7 
30 100 

 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 30 responden, responden 

yang menyatakan kebersihan toilet tidak memenuhi 

syarat sebanyak 87,5%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 30 responden, responden yang 

menyatakan kebersihan toilet memenuhi syarat dan 

melakukan sanitasi sebanyak 1 responden (16,7%), 

dan yang memenuhi syarat tetapi tidak melakukan 

sanitasi toilet sebanyak 5 responden (83,3%), 

sedangkan responden yang menyatakan tidak 

memenuhi syarat dan melakukan sanitasi yaitu 

sebanyak 3 responden (12,5%), dan  yang tidak 

memenuhi syarat dan tidak melakukan sanitasi toilet 

sebanyak 21 responden (87,5%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,788, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  > 0,05. Ini berarti tidak ada hubungan 

antara kebersihan toilet dengan sanitasi toilet pasar 

buah jakabaring kota Palembang tahun 2018. 

Kebersihan Toilet adalah keadaan toilet tidak 

berbau, dilakukan pengurasan bak dengan 

desinfektan dan Membersihkan setiap hari minimal 

1x sehari.
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sari, Nurjazuli dan Sulistiyani (2015) yang 

menyatakan tidak ada hubungan bermakna antara 

kebersihan toilet dengan sanitasi toilet pasar di kota 

semarang dengan p value 0,044. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sanitasi toilet tidak ada hubungannya dengan 

kebersihan toilet tersebut. Namun, kebersihan dapat 

menjadi penunjang toilet sehat dan terjamin dari 

segala bahaya penyebaran penyakit bagi masyarakat 

yang menggunakannya. Untuk itu masyarakat yang 

sering menggunakan toilet umum di pasar sebaiknya 

melakukan sanitasi hygiene guna menghindari 

penyebaran penyakit. 

 

3.2  Hubungan ketersediaan air bersih dengan 

sanitasi toilet di pasar buah jakabaring 

kota Palembang 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Ketersediaan 

air bersih 

Sanitasi toilet 

pasar Total 
P 

Va

lue 

PR 

(95

% 

CI) 
Ya Tidak 

n % n % N % 

Memenuhi 
syarat 

2 
50,
0 

2 
50,
0 

4 
10
0 

0,0

20 

136,
794 

(33,9

56-
1,45

2) 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

2 7,7 
2
4 

92,
3 

2
6 

10
0 

Total 4 
13,
3 

2
6 

86,
7 

3
0 

10
0 

  

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 30 responden, responden 

yang menyatakan ketersediaan air bersih toilet tidak 

memenuhi syarat sebanyak 92,3%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 30 responden, responden yang 

menyatakan ketersediaan air bersih memenuhi syarat 

dan melakukan sanitasi sebanyak 2 responden 

(50,0%), dan yang memenuhi syarat tetapi tidak 

melakukan sanitasi toilet sebanyak 2 responden 

(50,0%), sedangkan responden yang menyatakan 

tidak memenuhi syarat dan melakukan sanitasi yaitu 

sebanyak 2 responden (7,7%), dan  yang tidak 

memenuhi syarat dan tidak melakukan sanitasi toilet 

sebanyak 24 responden (92,3%).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,020, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  < 0,05. Ini berarti ada hubungan 

antara ketersediaan air bersih dengan sanitasi toilet 

pasar buah jakabaring kota Palembang tahun 2018. 

Dengan OR= 136,794 (OR>1) yang artinya air 

bersih tidak memenuhi syarat berpeluang sanitasi 

toilet buruk. 

Ketersediaan air bersih merupakan 

Tersedianya air bersih yang cukup yaitu 15 

liter/orang/hari. air yang sesuai standar yaitu tidak 

berasa, tidak berbau, dan tidak keruh. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Hendlyana; Evi dan Wirsal (2012) yang 

menyatakan ada hubungan bermakna antara 

kebersihan toilet dengan sanitasi toilet pasar di kota 

semarang dengan p value 0,004. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sanitasi toilet tidak ada hubungannya dengan 

ketersediaan air bersih. Namun toilet sehat ialah 

toilet yang menyediakan semua fasilitas toilet untuk 

pengguna toilet termasuk fasilitas air bersih untuk 

kebersihan diri penggunanya. 

 

3.3  Hubungan Antara Ketersediaan Ventilasi 

Dengan sanitasi toilet di pasar buah 

jakabaring kota Palembang Tahun 2018 
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Tabel 3.3 

Ketersediaan 

ventilasi   

Kejadian Rematik  
Total 

P 

Va

lue 

PR 

(95

% 

CI) 

Ya Tidak 

n % n % N % 

Memenuhi 
syarat 

2 
66,
7 

1 
33,
3 

3 
10
0 

0,0

04 

410,
865 

(42,6

25-
1,79

0) 

Tidak 

memenuhi 

syarat 

2 7,4 25 
92,
6 

2
7 

10
0 

Total 4 
13,
3 

26 
86,
7 

3
0 

10
0 

  

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 30 responden, responden 

yang menyatakan ketersediaan Ventilasi tidak 

memenuhi syarat sebanyak 92,6%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 30 responden, responden yang 

menyatakan ketersediaan ventilasi memenuhi syarat 

dan melakukan sanitasi sebanyak 2 responden 

(66,7%), dan yang memenuhi syarat tetapi tidak 

melakukan sanitasi toilet sebanyak 1 responden 

(33,3%), sedangkan responden yang menyatakan 

tidak memenuhi syarat dan melakukan sanitasi yaitu 

sebanyak 2 responden (7,4%), dan  yang tidak 

memenuhi syarat dan tidak melakukan sanitasi toilet 

sebanyak 25 responden (92,6%).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square ρ value = 0,004, yang jika 

dibandingkan dengan nilai α = 0,05, maka ρ value < 

0,05. Ini berarti ada hubungan antara ketersediaan 

ventilasi dengan sanitasi toilet pasar buah jakabaring 

kota Palembang tahun 2018. Dengan OR= 410,865 

(OR>1) yang artinya ketersediaan ventilasi 

berpeluang sanitasi toilet buruk. 

Ketersediaan ventilasi adalah Tersedianya 

lubang penghawaan/ adanya ventilasi untuk sirkulasi 

udara pada setiap toilet. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sari, Nurjazuli dan Sulistiyani (2015) yang 

menyatakan ada hubungan bermakna antara 

ketersediaan ventilasi dengan sanitasi toilet pasar di 

kota semarang dengan p value 0,003. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sanitasi toilet ada hubungannya dengan ketersediaan 

ventilasi untuk sirkulasi udara di toilet. Untuk itu 

ventilasi di toilet pasar buah jakabaring kota 

Palembang perlu di perbaiki karena belum sesuai 

standar ventilasi yang baik, lubang penghawaan 

sempit dan tertutup. 

 

3.4  Hubungan Antara kondisi bak 

penampungan air dengan sanitasi toilet 

pasar buah jakabaring Kota Palembang 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Kondisi bak 

penampungan 

air    

Sanitasi toilet 

pasar  Total 
P 

Va

lue 

PR 

(95

% 

CI) 

Ya Tidak 

n % n % N % 

Memenuhi 

syarat 
2 

66,

7 
1 

33,

3 
3 

10

0 
0,0

04 

410,

865 
(42,6

25-

1,79
0) 

Tidak 
memenuhi 

syarat 

2 7,4 
2

5 

92,

6 

2

7 

10

0 

Total 4 
13,

3 

2

6 

86,

7 

3

0 

10

0 
  

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 30 responden, responden 

yang menyatakan kondisi bak penampungan air 

tidak memenuhi syarat sebanyak 92,6%.  

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 30 responden, responden yang 

menyatakan kondisi bak penampungan air 

memenuhi syarat dan melakukan sanitasi sebanyak 2 

responden (66,7%), dan yang memenuhi syarat 

tetapi tidak melakukan sanitasi toilet sebanyak 1 

responden (33,3%), sedangkan responden yang 

menyatakan tidak memenuhi syarat dan melakukan 

sanitasi yaitu sebanyak 2 responden (7,4%), dan  

yang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan 

sanitasi toilet sebanyak 25 responden (92,6%).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,004, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value < 0,05. Ini berarti ada hubungan antara 

kondisi bak penampungan air dengan sanitasi toilet 

pasar buah jakabaring kota Palembang tahun 2018. 

Dengan OR= 410,865 (OR>1) yang artinya kondisi 

bak penampungan air berpeluang mengakibatkan 

sanitasi toilet buruk. 

Kondisi bak penampungan air merupakan 

keadaan bak penampung air tidak bocor, tidak 

berkarat, ukuran disesuaikan, terjaga kebersihannya, 

dan tidak menjadi tempat perindukan bagi nyamuk. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan sejalan 

dengan penelitian Sari, Nurjazuli dan Sulistiyani 

(2015) yang menyatakan tidak ada hubungan 

bermakna antara bak penampung air dengan sanitasi 

toilet pasar di kota semarang dengan p value 0,305. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sanitasi toilet ada hubungannya dengan kondisi bak 

penampung air. Oleh karena itu kondisi bak sangat 

penting untuk diperhatikan, karena air menjadi 

potensi cepatnya penyebaran bibit penyakit. Bak 

juga harus selalu bersih dan bebas dari perindukan 

nyamuk, tidak bocor, kran tidak berkarat, serta tidak 

ada pengendapan kotoran didalamnya. 

 

3.5  Hubungan Antara SPAL dengan Sanitasi 

Toilet Pasar Buah Jakabaring Kota 

Palembang Tahun 2018 
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Tabel 3.5 

SPAL    

Sanitasi toilet pasar  
Total 

P 

Val

ue 

Ya Tidak 

n % n % N % 

Memenuhi 
syarat 

2 
28,
6 

5 
71,
4 

7 100 

0,1

76 
Tidak 

memenuhi 

syarat 

2 8,7 21 
91,
3 

23 100 

Total 4 
13,

3 
26 

86,

7 
30 100  

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 30 responden, responden 

yang menyatakan saluran pembuangan air limbah 

tidak memenuhi syarat sebanyak 91,3%.  

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 30 responden, responden yang 

menyatakan saluran pembuangan air limbah (SPAL) 

memenuhi syarat dan melakukan sanitasi sebanyak 2 

responden (28,6%), dan yang memenuhi syarat 

tetapi tidak melakukan sanitasi toilet sebanyak 5 

responden (71,4%), sedangkan responden yang 

menyatakan tidak memenuhi syarat dan melakukan 

sanitasi yaitu sebanyak 2 responden (8,7%), dan  

yang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan 

sanitasi toilet sebanyak 21 responden (91,3%).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,176, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  0,05. Ini berarti tidak ada hubungan 

antara saluran pembuangan air limbah (SPAL) 

dengan sanitasi toilet pasar buah jakabaring kota 

Palembang tahun 2018. 

Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

adalah saluran cairan buangan yang berasal dari 

tempat umum, atau buangan air hasil kegiatan 

pembuangan kotoran manusia. 

Hasil penelitian ini sejalan sejalan dengan 

penelitian Sari, Nurjazuli dan Sulistiyani (2015) 

yang menyatakan tidak ada hubungan bermakna 

antara ketersediaan saluran air limbah dengan 

sanitasi toilet pasar di kota semarang dengan p value 

0,156. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sanitasi toilet ada hubungannya dengan saluran 

pembuangan air limbah (SPAL). Saluran 

pembuangan air limbah sangat penting bagi setiap 

industri maupun tempat umum lainnya seperti pasar. 

Kebersihan lingkungan dididasari dari 

ketersediannya saluran air limbah atau saluran 

pembuangan, oleh karena itu saluran air limbah di 

pasar harus selalu di perhatikan, karena dapat 

menjadi penyebar penyakit oleh vektor. 

 

4.   SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Tidak ada hubungan antara kebersihan 

toilet dengan Sanitasi Toilet Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. (ρ 

value  0,05= 0,788). 

4.1.2 Ada hubungan antara ketersediaan air 

bersih dengan Sanitasi Toilet Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. (ρ 

value < 0,05  = 0,020). OR=136,794 

(OR>1) 

4.1.3 Ada hubungan antara ketersediaan ventilasi 

dengan Sanitasi Toilet Pasar Buah 

Jakabaring Kota Palembang tahun 2018. (ρ 

value < 0,05 = 0,004). OR=410,865 

(OR>1) 

4.1.4 Ada hubungan antara kondisi bak 

penampungan air dengan Sanitasi Toilet 

Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang 

tahun 2018. (ρ value < 0,05 = 0,004). OR= 

410,865 (OR>1) 

4.1.5 Tidak ada hubungan antara saluran 

pembuangan air limbah (SPAL) dengan 

Sanitasi Toilet Pasar Buah Jakabaring Kota 

Palembang tahun 2018. (ρ value > 0,05 = 

0,176).  

 

4.2  Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk Pasar Buah Jakabaring Kota Palembang: 

4.2.1 Peningkatan terhadap Sistem Sanitasi 

Lingkungan. 

4.2.2 Pembentukan Tim pembersihan lingkungan 

dan toilet yang memiliki prosedur tetap dan 

deskripsi tugas yang jelas serta mudah 

dimengerti untuk para petugas pengelola 

sanitasi pasar. 

4.2.3 Perbaikan dan melengkapi fasilitas (sabun, 

tissue, kran, tempat sampah tertutup dll) 

tiap ruangan toilet agar pengelolaan sanitasi 

toilet lebih efisien. 
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ABSTRAK 

  
Limbah cair rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemar bagi lingkungan yang dapat memberi dampak negatif 

berupa gangguan terhadap kesehatan, kehidupan biotik serta gangguan terhadap keindahan sehingga harus diolah terlebih 

dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya kualitas pengolahan limbah cair di 

Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota Palembang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dengan 

pendekatan Cross Sectional. Responden penelitian ini adalah kepala/ Staff ruangan/instalasi penghasil limbah cair, dan 

sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel drainase dan outlet pada limbah cair Rumah Sakit Ar-Rasyid dengan 

waktu yang berbeda yaitu pada pagi dan siang hari di rumah sakit. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 di Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota Palembang. Analisis data menggunakan 

uji statistik dengan Chi Square dengan tingkat kemaknaan p value  0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa kandungan yang 

belum sesuai baku mutu adalah amonia (drainase 0,21 outlet 0,17 Mg/L), fosfat (drainase 3,102, outlet 2,182 Mg/L), dan 

kandungan yang sesuai standar baku mutu adalah BOD (drainase 18,9 outlet 30 Mg/L), COD (drainase 58, outlet 72 Mg/L), 

dan SPAL telah sesuai standar. Simpulan penelitian ini adalah kandungan BOD dan COD serta SPAL sudah memenuhi syarat 

sesuai baku mutu dan kandungan ammonia, fosfat belum sesuai baku mutu terhadap pengolahan limbah cair rumah sakit. 

Disarankan kepada kepala rumah sakit untuk Pembentukan Tim Pengelolaan Limbah yang memiliki prosedur tetap dan 

deskripsi tugas yang jelas serta mudah dimengerti untuk para petugas pengelola limbah dan membentuk Panitia Pengawas 

K3. 

 

Kata Kunci : Limbah cair, amonia, fosfat, BOD, COD dan SPAL 

 

 

ABSTRACT 

 

Hospital liquid waste is one of the sources of pollutants for the environment which can give a negative impact in the form of 

disturbances to health, biotic life and disruption to beauty so it must be treated first before being discharged into the 

environment. This study aims to find out the quality of wastewater treatment in Ar-Rasyid Hospital in Palembang City in 

2018. This research is a quantitative research with Cross Sectional approach. Respondents of this study were the head / staff 

of the room / installation producing liquid waste, and the sample in this study was drainage sampling and outlet in Ar-Rasyid 

Hospital wastewater with different times. This research was conducted in April 2018 at the Ar-Rasyid Hospital in Palembang 

City. Data analysis using statistical tests with Chi Square with a significance level of p value 0.05 . The results showed that 

the content that did not meet the quality standard was ammonia (0.21 outlet drainage 0.17 Mg / L), phosphate (3.102 

drainage, 2.182 Mg / L outlet), and the content that met the quality standard is BOD (drainage 18 , 9 outlets 30 Mg / L), 

COD (drainage 58, outlet 72 Mg / L), and SPAL according to standards. The conclusions of this study are that the content of 

BOD and COD and SPAL have fulfilled the requirements according to quality standards and the content of ammonia, 

phosphate has not met the quality standard for the treatment of hospital wastewater. It is recommended to the head of the 

hospital for the Formation of a Waste Management Team that has a fixed procedure and a clear and easy to understand job 

description for the waste management officers and forms a K3 Supervisory Committee. 

 

Keywords : liquid waste, ammonia, phosphate, BOD, COD and SPAL 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan rumah sakit di Indonesia 

mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Pengetahuan dan kepedulian 

masyarakat akan kesehatan menyebabkan kebutuhan 

akan layanan rumah sakit yang bermutu semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan 

bertambahnya jumlah rumah sakit di pelayanan 

kesehatan juga memungkinkan terjadinya penularan 

penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan 

kesehatan. Produksi limbah medis padat rumah sakit 

di Indonesia secara nasional diperkirakan sebesar 

376.089 ton/hari. Jumlah limbah ini berpotensi 

untuk mencemari lingkungan dan kemungkinan 

menimbulkan kecelakaan kerja serta penularan 

penyakit. (Pertiwi, 2017) 

Limbah cair rumah sakit merupakan salah 

satu sumber pencemar bagi lingkungan yang dapat 

memberi dampak negatif berupa gangguan terhadap 

kesehatan, kehidupan biotik serta gangguan terhadap 

keindahan sehingga harus diolah terlebih dahulu 

sebelum dibuang ke lingkungan. (Mulyati dan Sri, 

2014) 

Menurut kriteria Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO), pengelolaan limbah rumah sakit yang baik 
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bila persentase limbah medis 15 persen. Namun, di 

Indonesia mencapai 23,3%, melakukan pewadahan 

20,5%, pengangkutan 72,7% limbah rumah sakit. 

(Kerubun, 2013) 

Cakupan Rumah Sakit yang melakukan 

pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2015 

adalah sebesar 15,29%, persentase rumah sakit yang 

melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar 

pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,36% pada 

tahun 2016. Capaian ini telah melampaui Renstra 

2016 yaitu sebesar 15%. Provinsi dengan presentase 

tertinggi adalah Provinsi Lampung (74,67%), DI 

Yogyakarta (62,67%), dan Kalimantan Utara 

(57,14%). Sedangkan Provinsi dengan persentase 

terendah adalah Jawa timur (1,34%), Kalimantan 

Barat (2,22%), dan Sulawesi Utara (2,70%). Ada 6 

(enam) provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi 

Barat, Sulawesi Tengah, NTT, dan Bengkulu yang 

belum melakukan pengelolaan limbah medis rumah 

sakit sesuai standar. (Kemenkes RI, 2017) 

Berdasarkan laporan dari Rumah Sakit Islam 

Ar-Rasyid Kota Palembang selama 3 bulan terakhir, 

pemeriksaan outlet bulan Januari yaitu BOD5 

sebesar 24,28 mg/l, COD sebesar 60,70 mg/l, NH3N 

sebesar 3,46 mg/l. Pemeriksaan outlet pada bulan 

maret yaitu BOD5 sebesar 13,43 mg/l, COD sebesar 

33,57 mg/l, NH3N sebesar 2,24 mg/l.
(5) 

Pemeriksaan 

drainase pada bulan maret yaitu BOD5 sebesar 

28,40 mg/l, COD sebesar 86,85 mg/l, NH3N 

sebesar 37,9 mg/l. (Laporan RS, 2018) 

 

1.2 Tujuan Penilitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya parameter kualitas limbah cair 

di rumah sakit Ar-rasyid kota Palembang tahun 

2018.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya kandungan Amonia dalam 

limbah cair di rumah sakit Ar-rasyid Kota 

Palembang tahun 2018 

2) Diketahuinya kandungan Fosfat dalam 

limbah cair di rumah sakit Ar-rasyid Kota 

Palembang tahun 2018. 

3) Diketahuinya kandungan BOD dalam 

limbah cair di rumah sakit Ar-rasyid Kota 

Palembang tahun 2018. 

4) Diketahuinya kandungan COD dalam 

limbah cair di rumah sakit Ar-rasyid Kota 

Palembang tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat penelitian 

1.3.1 Bagi Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota 

Palembang 

Sebagai masukan bagi Rumah Sakit Ar-

rasyid Kota Palembang tentang sistem pengelolaan 

limbah cair, sehingga lebih dapat mensosialisasikan 

mengenai peran instansi terkait dalam mengatasi 

limbah cair rumah sakit. 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat dan menambah bahan bacaan bagi 

mahasiswa/ mahasiswi STIK Bina Husada 

Palembang khususnya dibidang Program Studi 

Kesehatan Masyarakat.  

1.3.3  Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

terutama mata kuliah metodologi penelitian. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif  yang  bersifat observasional analitik 

dengan  rancangan Cross Sectional. Responden 

penelitian ini adalah kepala/ Staff ruangan/instalasi 

penghasil limbah cair, dan sampel dalam penelitian 

ini adalah  kepala pengolahan limbah cair rumah 

sakit Ar-rasyid. Instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data adalah  kuesioner dan 

pengambilan sampel dengan cara mengambil 

langsung dari sumber limbah drainase dan outlet 

pada waktu yang berbeda yaitu pagi dan siang hari. 

Analisis data menggunakan analisis univariat dan 

bivariat dengan uji statistik Chi Square (ɑ=0,05). 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05-11 Agustus 

2018 di Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota Palembang. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Drainase 

Pada Pagi Dan Siang Hari Di Rumah Sakit Ar-

Rasyid Kota Palembang Tahun 2018 

 

No Parameter 

Batas Maksimum 

Yang 

diperbolehk

an 

Hasil 

 

KIMIA 

ANORGAN

IK 

 Drainase Pagi 

Drainase Siang 

1 

Kebutuhan oksigen 

biokimia 

(BOD5) 

30 Mg/L 21,7 Mg/L 18,9 

2 

Kebutuhan oksigen 

kimia 

(COD) 

100 Mg/L 65 Mg/L 58 

3 
Amonia bebas 

(NH3N) 
- 0,21 Mg/L 0,19 

4 Fosfat (PO4) - 3,021 Mg/L 3,102 

 
Tabel 3.2 

Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Drainase 

Pada Pagi Dan Siang Hari Di Rumah 

Sakit Ar-Rasyid Kota Palembang Tahun 

2018 

No Parameter 

Batas Maksimum 

Yang 

diperbolehkan 

Hasil 

 KIMIA ANORGANIK  Outlet Pagi Outlet Siang 

1 

Kebutuhan oksigen 

biokimia 

(BOD5) 

30 Mg/L 21,2 21,3 

2 
Kebutuhan oksigen 

kimia (COD) 
100 Mg/L 62 72 

3 Amonia bebas (NH3N) - 0,23 0,17 

4 Fosfat (PO4) - 2,192 2,182 
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Tabel 3.3 

Sumber Limbah Cair Pada Rumah Sakit Ar-

Rasyid Kota Palembang Tahun 2018 

 

3.1 Amonia (NH3N) 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa hasil uji dari Amonia (NH3N) 

berdasarkan pemeriksaan di drainase limbah cair 

rumah sakit di pagi hari yaitu 0,21 Mg/L, 

pemeriksaan drainase siang yaitu 0,19 Mg/L, hasil 

uji dari Amonia (NH3N) berdasarkan pemeriksaan 

Outlet pagi yaitu 0,23 Mg/L, pemeriksaan Outlet 

siang yaitu 0,17 Mg/L dengan baku mutu 0,1 Mg/L. 

Hal ini menunjukan bahwa kadar Amonia (NH3N) 

dalam limbah cair rumah sakit belum sesuai kadar 

maksimal baku mutu yang ditetapkan. 

Amonia (NH3N) adalah Senyawa nitrogen 

dan hydrogen yang mempunyai aroma yang 

menyengat dan aroma sangat khas. Terbentuknya 

molekul ammonia berasal dari ion nitrogen yang 

bermuatan negatif dan 3 ion hydrogen yang 

bermuatan positif. (Fauziyah, 2012) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Setyawan (2012) yang menyatakan hasil pengolahan 

IPAL limbah cair RSUD Kelet Jepara belum 

memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 

tahun 2004. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

kandungan Amonia (NH3N) dalam limbah cair 

rumah sakit masih perlu proses minimalisir zat 

kandungan tersebut. Dampak bagi lingkungan jika 

kandungan Amonia (NH3N) dalam limbah cair 

berlebihan yaitu menyebabkan kematian pada hewan 

didalam air, dan bisa menimbulkan racun pada 

pencemaran air. Sedangkan dampak bagi kesehatan 

yaitu bisa menimbulkan berbagai penyakit. 

 

3.2 Fosfat (PO4) 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa hasil uji dari Fosfat (PO4) 

berdasarkan pemeriksaan di Drainase limbah cair 

rumah sakit pada pagi hari yaitu 3,021 Mg/L, 

pemeriksaan Drainase siang yaitu 3,102 Mg/L, hasil 

uji dari Fosfat (PO4) berdasarkan pemeriksaan di 

Outlet limbah cair rumah sakit pada pagi hari yaitu 

2,192 Mg/L, pemeriksaan Outlet siang yaitu 2,182 

Mg/L dengan baku mutu 2 Mlg/L. Hal ini 

menunjukan bahwa kandungan Fosfat (PO4) belum 

sesuai kadar maksimal baku mutu limbah cair yang 

di tetapkan. 

Fosfat (PO4) adalah sumber utama unsure 

kalium dan nitrogen yang tidak larut dalam air. 

(Fauziyah, 2012) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Mulyati dan Sri (2014) yang menyatakan kadar 

fosfat (PO4) dalam limbah cair rumah sakit Rk 

Charitas Palembang masih tinggi dan tidak 

memenuhi baku mutu lingkungan (BML) dan syarat 

BML berda pada ambang batas. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

kandungan fosfat (PO4) masih perlu diolah untuk 

mengurangi kadar kandungannya dalam limbah cair. 

Keadaan fosfat yang berlebihan di badan air 

menyebabkan suatu fenomena yang disebut 

eutrofikasi (pengkayaan nutrien). Untuk mencegah 

kejadian tersebut, air limbah yang akan dibuang 

harus diolah terlebih dahulu untuk mengurangi 

kandungan fosfat pada nilai tertentu (baku mutu 

efluen 2 mg/l). dalam pengolahan air limbah, fosfat 

dapat disisihkan dengan proses fisika-kimia maupun 

biologis. Penyisihan fosfat secara presipitasi 

kimiawi dapat dilakukan dalam filter teraerasi. 

Secara biologis dengan menambahkan FeSO47H2O. 

Dampak bagi lingkungan apabila kandungan 

fosfat (PO4) berlebihan dapat mencemari 

lingkungan, yang menghambat pertumbuhan bahkan 

membuat mati berbagai organism air. Dampak bagi 

kesehatan yaitu dapat menimbulkan berbagai jenis 

penyakit akibat konsumsi hewan air yang terdapat 

kandungan fosfat (PO4) didalam tubuhya. (Mulyati 

dan Sri, 2014) 

 

3.3 BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa hasil uji dari BOD (Biochemical 

Oxygen Demand) berdasarkan pemeriksaan di 

Drainase limbah cair rumah sakit pada pagi hari 

yaitu 21,7 Mg/L, pemeriksaan Drainase siang yaitu 

18,9 Mg/L, berdasarkan pemeriksaan di Outlet 

limbah cair rumah sakit pada pagi hari yaitu 21,2 

Mg/L, pemeriksaan Outlet siang yaitu 21,3 Mg/L 

dengan baku mutu 30 Mg/L. Hal ini menunjukan 

bahwa kandungan BOD sudah sesuai dengan baku 

mutu yang ditetapkan. 

BOD (Biochemical Oxygen Demand) 

merupakan banyaknya oksigen dalam ppm atau 

milligram/liter (mg/lt) yang diperlukan untuk 

menguraikan benda organik oleh bakteri pada suhu 

20
o
C selama 5 hari. BOD hanya mengambarkan 

kebutuhan oksigen untuk penguraian bahan organic 

yang dapat didekomendasikan secara biologis 

(biodegradable). (Fauziyah, 2012) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Fauziyah (2012) yang menyatakan bahwa sistem 

pengolahan limbah cair di rumah sakit Ortopedi 

Prof. DR. R Soeharso Surakarta sudah sesuai dengan 

peraturan Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 

tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit dan hasil pengukuran parameter limbah cair 

menunjukan bahwa semua parameter yang di ukur 

Sumber 

Limbah 
Contoh 

Ruang 

Operasi 

Cucian bekas otopsi jaringan tubuh yang meliputi 

organ, anggota badan, darah, cairan tubuh. 

Laboratorium 
Air bekas cucian alat-alat laboratorium, limbah 

yang dihasilkan dari bahan kimia. 

Ruang 

Kebidanan 

Air bekas pencucian setelah melahirkan, pencucian 

alat medis. 

Ruang 

Farmasi 

Air yang terkontaminasi dengan bahan obat selama 

peracikan. 

Ruang UGD 
darah, limbah hasil penggunaan bahan kimia dari 

proses sterilisasi. 

Ruang 

Radiologi 

bahan yang terkontaminasi dari tindakan 

kedokteran nuklir. 
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termasuk kandungan BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) telah sesuai dengan baku mutu limbah cair 

berdasarkan Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku 

Mutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit. 

Dampak apabila kandungan BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) tidak sesuai standar 

baku mutu yaitu jika suatu badan air tercemar zat 

organic maka bakteri akan dapat menghabiskan 

oksigen terlarut dalam air selama proses 

biodegradable berlangsung, sehingga dapat 

mengakibatkan kematian pada biota air dan keadaan 

pada adan air dapat menjadi anaerobic yang ditandai 

dengan timbulnya bau busuk. (Fauziyah, 2012) 

 

3.4 COD (Chemical Oxygen Demand) 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa hasil uji dari COD (Chemical 

Oxygen Demand) berdasarkan pemeriksaan 

Drainase pagi yaitu 65 Mg/L, pemeriksaan Drainase 

siang yaitu 58 Mg/L, hasil uji dari COD (Chemical 

Oxygen Demand) berdasarkan pemeriksaan di Outlet 

limbah cair rumah sakit pada pagi hari yaitu 62 

Mg/L, pemeriksaan Outlet siang yaitu 72 Mg/L 

dengan baku mutu 80 Mg/L. Hal ini menunjukan 

bahwa hasil COD dalam air limbah sudah sesuai 

dengan baku mutu yang ditetapkan. 

COD (Chemical Oxygen Demand) 

merupakan nilai kebutuhan oksigen yang lebih 

tinggi dari pada uji BOD. Uji COD biasanya 

menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih 

tinggi dari pada uji BOD karena bahan-bahan yang 

stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme 

dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. (Fauziyah, 

2012) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Nur (2012) dan penelitian Prehatin Trirahayu 

Ningrum (2014), yang menyatakan hasil uji 

parameter pengolahan limbah cair rumah sakit telah 

sesuai dengan baku mutu limbah cair berdasarkan 

Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu 

Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit. 

Dampak dari kandungan COD (Chemical Oxygen 

Demand) bagi kesehatan dan lingkungan yaitu : 

menentukan kapasitas perairan untuk menerima 

beban bahan organik tanpa menyebabkan gangguan 

atau mematikan organisme hidup, secara langsung 

berpengaruh terhadap kehidupan akuatikkhususnya 

respirasi aerobic, pertumbuhan dan reproduksi. 

(Fauziyah, 2012) 

 

3.5 Sumber Limbah 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan hasil bahwa air limbah rumah sakit 

bersumber dari seluruh buangan cair yang berasal 

dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang 

meliputi: limbah domestik cair yakni buangan kamar 

mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian, limbah 

cair klinis yakni air limbah yang berasal dari 

kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas 

cucian luka, cucian darah, air limbah laboratorium, 

dan lainnya. Air limbah rumah sakit yang berasal 

dari buangan domestik maupun buangan limbah cair 

klinis umunya mengandung senyawa polutan 

organic yang cukup tinggi, dan dapat diolah dengan 

proses pengolahan secara biologis, sedangkan untuk 

air limbah rumah sakit yang berasal dari 

laboratorium tidak mengandung logam berat 

sehingga langsung dialirkan ke saluran air dan 

selanjutnya diolah dengan proses pengolahan secara 

biologis di Instalansi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL). Hal ini menunjukan bahwa saluran 

pembuangan air limbah rumah sakit (SPAL) sudah 

sesuai standar yang ditetapkan. 

Sumber Limbah adalah seluruh buangan 

limbah cair yang berasal dari hasil proses seluruh 

kegiatan rumah sakit yang meliputi: limbah 

domestic cair yakni buangan kamar mandi, dapur, 

air bekas pencucian pakaian, limbah cair klinik yaitu 

air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah 

sakit misalnya air cucian luka, cucian darah, air 

limbah laboratorium, dan lainnya. (Muchtar, 2016) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Fauziyah dan Eko (2012) dan penelitian Prehatin 

Trirahayu Ningrum (2014), yang menyatakan 

Instansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah cair 

rumah sakit telah sesuai dengan baku mutu limbah 

cair berdasarkan Kep-58/MENLH/12/1995 tentang 

Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Rumah Sakit. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Kandungan amonia dalam limbah cair 

belum sesuai baku mutu. hasil uji dari 

Amonia (NH3N) berdasarkan pemeriksaan 

drainase pagi (0,21 Mg/L), pemeriksaan 

drainase siang (0,19 Mg/L), berdasarkan 

pemeriksaan Outlet pagi (0,23 Mg/L), 

Outlet siang (0,17 Mg/L).  

4.1.2 Kandungan fosfat dalam limbah cair belum 

sesuai baku mutu limbah cair. hasil uji dari 

Fosfat (PO4) berdasarkan pemeriksaan 

Drainase pagi (3,021 Mg/L), Drainase 

siang (3,102 Mg/L), berdasarkan 

pemeriksaan Outlet pagi (2,192 Mg/L), 

Outlet siang (2,182 Mg/L).  

4.1.3 Kandungan BOD sudah sesuai baku mutu 

limbah cair rumah sakit. hasil uji dari BOD 

(Biochemical Oxygen Demand) 

berdasarkan pemeriksaan Drainase pagi 

(21,7 Mg/L), Drainase siang (18,9 Mg/L), 

berdasarkan pemeriksaan Outlet pagi (21,2 

Mg/L), Outlet siang (21,3 Mg/L) dengan 

baku mutu 30 Mg/L. 

4.1.4 Kandungan COD dalam air limbah sudah 

sesuai dengan baku mutu limbah cair 

rumah sakit. hasil uji dari COD (Chemical 

Oxygen Demand) berdasarkan pemeriksaan 

Drainase pagi (65 Mg/L), pemeriksaan 

Drainase siang (58 Mg/L), berdasarkan 

pemeriksaan Outlet pagi (62 Mg/L), 

pemeriksaan Outlet siang (72 Mg/L) 

dengan baku mutu 80 Mg/L.  

4.1.5 Saluran Pengolahan Air Limbah (SPAL) 

rumah sakit sudah sesuai standar. hasil 

bahwa air limbah rumah sakit bersumber 

dari seluruh buangan cair yang berasal dari 
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hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit 

yang meliputi: limbah domestik cair yakni 

buangan kamar mandi, dapur, air bekas 

pencucian pakaian, limbah cair klinis yakni 

air limbah yang berasal dari kegiatan klinis 

rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, 

cucian darah, air limbah laboratorium, dan 

lainnya. Air limbah rumah sakit yang 

berasal dari buangan domestik maupun 

buangan limbah cair klinis umunya 

mengandung senyawa polutan organic yang 

cukup tinggi, dan dapat diolah dengan 

proses pengolahan secara biologis, 

sedangkan untuk air limbah rumah sakit 

yang berasal dari laboratorium tidak 

mengandung logam berat sehingga 

langsung dialirkan ke saluran air dan 

selanjutnya diolah dengan proses 

pengolahan secara biologis di Instalansi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

 

4.2  Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang: 

4.2.1 Peningkatan komitmen terhadap Sistem 

Manajemen Lingkungan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit. 

4.2.2 Pembentukan Tim Pengelolaan Limbah 

yang memiliki prosedur tetap dan deskripsi 

tugas yang jelas serta mudah dimengerti 

untuk para petugas pengelola limbah dan 

membentuk Panitia Pengawas K3. 

4.2.3 Pemberian pelatihan kepada petugas 

pengelola limbah dan tenaga kesehatan 

mengenai Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja terkait pengelolaan limbah cair. 

4.2.4 Perbaikan dan melengkapi tiap ruangan 

penghasil limbah medis benda tajam 

dengan needle burner atau needle cutter 

agar pengelolaan limbah jarum suntik lebih 

efisien. 
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ABSTRAK 

 

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan minyak kelapa sawit merupakan sisa dari proses pembuatan 

minyak kelapa sawit yang berbentuk cair, air limbah hasil samping pengolahan kelapa sawit sangat banyak mengandung 

bahan organik dan dapat mencemari lingkungan bila langsung dibuang ke perairan. Kotoran atau buangan yang merupakan 

komponen pencemaran yang terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan  lagi  bagi  masyarakat. PT. SAP 

merupakan anak perusahaan dari Wilmar Corporation, yang berlokasi di Desa Perajin Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten 

Banyuasin Sumatera Selatan, perusahaan ini mengolah minyak sawit kasar (CPO) menjadi minyak goreng dan turunan dari 

CPO lainnya serta mengolah inti sawit untuk menghasilkan minyak inti sawit Palm Kernel Oil (PKO). Dalam menjalankan 

produksinya PT. SAP  menghasilkan limbah cair. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengolahan limbah 

cair yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

adalah karyawan PT. SAP berjumlah 5 orang. Informasi dalam penelitian ini di dapat dengan melakukan wawancara 

langsung kepada informan. Penelitan ini dilaksankan pada tanggal 5 Juli – 12 Juli 2018 bertempat di PT. SAP Kecamatan 

Banyuasin 1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pengolahan limbah cair di PT. SAP  di lakukan di unit WWTP 

(Waste Water Treatment Plant) yang terdiri dari Fat Trap, Fat pit, Regulation Tank, Oil Trap, Cap Tank (Cavitation Air 

Floation), SBR I dan SBR II, Sludge Tank, Feed Tank, Filter Press. 

 

Kata Kunci : Sistem pengolahan, Limbah Cair 

 

ABSTRACT 

 

The liquid waste generated from the palm oil processing industry is the remainder of the process of making palm oil in the 

form of liquid, by-product waste water processing of palm oil contains a lot of organic material and can pollute the 

environment when directly discharged into the waters. Dirt or waste which is a component of pollution which consists of 

substances or materials that have no use for the community. PT. SAP is a subsidiary of Wilmar Corporation, located at 

Perajin Village, Banyuasin 1 District, Banyuasin Regency, South Sumatra, this company processes crude palm oil (CPO) 

into cooking oil and derivatives of other CPO and processes palm kernel to produce palm kernel oil Palm Kernel Oil (PKO). 

In carrying out its production, PT. SAP produces liquid waste. This study aimed to describe the wastewater treatment system 

implemented by the company. This research was a qualitative descriptive study. The informants in this study were employees 

of PT. SAP is 5 people. Information in this study can be obtained by conducting interviews directly with informants. This 

study was conducted on 5 July - 12 July 2018 at PT. SAP of Banyuasin 1 District. The results of this study indicated that the 

process of wastewater treatment at PT. SAP was conducted in the WWTP unit (Waste Water Treatment Plant) which consists 

of Fat Trap, Fat pit, Regulation Tank, Oil Trap, Tank Cap (Cavitation Air Floation), SBR I and SBR II, Sludge Tank, Feed 

Tank, Filter Press. 

 

Keywords  : Processing system, Liquid Waste 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan 

industri pengolahan minyak kelapa sawit merupakan 

sisa dari proses pembuatan minyak kelapa sawit 

yang berbentuk cair, air limbah hasil samping 

pengolahan kelapa sawit sangat banyak mengandung 

bahan organik dan dapat mencemari lingkungan bila 

langsung dibuang ke perairan adalah kotoran atau 

buangan yang merupakan komponen pencemaran 

yang terdiri dari zat atau bahan yang tidak 

mempunyai kegunaan  lagi  bagi  masyarakat (Zoni, 

2012). 

Menurut Basaran (2013)  dalam M Nasir  dan 

Edy (2015) limbah ini merupakan sumber 

pencemaran yang potensial bagi manusia dan  

lingkungan,  sehingga  pabrik  dituntut  untuk  

mengolah  limbah melalui  pendekatan  teknologi  

pengolahan  limbah. Limbah hasil industri menjadi 

salah satu persoalan serius di era industrialisasi. 

Oleh karena itu, regulasi tentang industrialisasi 

ramah lingkungan menjadi isu penting. 

Alasan yang mendasari sebab limbah tidak 

hanya dari proses produksi tapi juga kelangsungan 

hidup. Oleh karena itu, pengolahan limbah harus 

dilakukan sedari dini ketika proses produksi terjadi. 

Artinya, pengolahan limbah harus dilakukan dari 

hulu sampai hilir karena jika ini tidak dilakukan 

maka ancaman terhadap pencemaran akan berakibat 

fatal (M Nasir dan Edy,  2015). 

Industri kelapa sawit terdiri dari beberapa 

segmen industri yaitu budidaya perkebunanan, mill 

(Pabrik Kelapa Sawit), industri pengolahan dan 

perdagangan. Umumnya industri yang banyak 

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI PT. SAP KECAMATAN 

BANYUASIN 1 KABUPATEN BANYUASIN  

TAHUN 2018 
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diusahakan di Indonesia adalah segmen perkebunan 

dan miil. Salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam beberapa segmen industri kelapa sawit adalah 

Wilmar Corporation (Widyastuti, 2009). 

PT. SAP merupakan salah satu anak 

perusahaan dari Wilmar Corporation, yang berlokasi 

di Jalan Sabar Jaya, Desa Perajin Kecamatan 

Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin Sumatera 

Selatan  perusahaan ini bergerak dalam industri yang 

mengolah minyak sawit kasar (CPO) menjadi 

minyak goreng dan turunan dari CPO lainnya serta 

mengolah inti sawit untuk menghasilkan minyak inti 

sawit Palm Kernel Oil (PKO). Dalam menjalankan 

produksinya PT. SAP menghasilkan limbah cair 

(Widyastuti, 2009). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, 

maka peneliti tertarik untuk membahas tentang 

penelitian untuk mengetahui informasi mendalam 

tentang sistem pengolahan limbah cair di PT. SAP 

Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya informasi secara mendalam 

tentang bagaimana sistem pengolahan limbah cair di 

PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya informasi secara mendalam 

tentang sumber limbah cair yang berasal dari 

aktifitas / kegiatan di PT. SAP Kecamatan 

Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin Tahun 

2018. 

2) Diketahuinya informasi secara mendalam 

tentang proses pengolahan limbah cair di PT. 

SAP Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin Tahun 2018. 

3) Diketahuinya informasi secara mendalam 

tentang kualitas limbah cair yang telah diolah 

oleh PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya 

yang berkaitan dengan sistem pengolahan limbah. 

1.3.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, khususnya untuk menambah 

referensi tentang pengolahan limbah cair dan bahan 

pustaka untuk bahan acuan penelitian yang akan 

datang dan berguna untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, proses belajar mengajar serta menambah 

wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa program 

studi kesehatan masyarakat STIK Bina Husada 

Palembang.  

1.3.3 Bagi PT SAP (Sinar Alam Permai) 

Sebagai bahan masukan bagi PT. SAP 

Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin 

dalam sistem pengolahan limbah cair. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan sistem pengolahan limbah cair 

yang diterapkan oleh perusahaan. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriftif kualitatif. Informan 

dalam penelitian ini adalah karyawan PT. SAP 

berjumlah 5 orang. Informasi dalam penelitian ini di 

dapat dengan melakukan wawancara langsung 

kepada informan. Data yang diperoleh kemudian 

dilakukan  pengolahan  dan dianalisis  dengan 

teknik kualitatif. Validitas data dilakukan dengan 

cara triangulasi sumber, metode dan data. Penelitan 

ini dilaksankan pada tanggal 5 Juli – 12 Juli 2018 

bertempat di PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Sumber Limbah Cair 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin, informasi yang di peroleh dengan cara 

wawancara mendalam (indept interview) mengenai 

sumber limbah cair  PT. SAP yaitu berasal dari 

setiap aktifitas seperti  tetesan minyak, cleaning 

tangki, kegiatan laboratorium, bekas pencucuian 

filter lift dan housekeeping. Limbah cair adalah yang 

bersumber dari pabrik yang biasanya banyak 

menggunakan air dalam sistem prosesnya Air 

berikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang 

misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu 

bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan 

kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu 

dibuang. Semua jenis perlakuan mengakibatkan 

buangan air (Suprihatin, 2013).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Pulungan, (2017)bahwa 

sumber limbah ialah berasal dari kegiatan proses 

produksi yaitu pada stasiun klarifikasi minyak, 

proses pencucian dalam suatu pabrik adalah suatu 

proses yang rutin dilakukan untuk kebersihan dan 

pemeliharaan sistem dalam lokasi pabrik dan 

dilakukan setiap suatu periode tertentu  

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

sumber limbah yang dihasilkan oleh PT. SAP  

bersumber dari kegiatan pabrik berupa tetesan 

minyak, bekas pencucian filter lift, buangan dari 

kegiatan laboratorium, pembersihan tangki yang 

menggunakan air dan housekeeping. 

 

3.2 Proses Pengolahan Limbah Cair 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin, informasi yang di peroleh dengan cara 

wawancara mendalam (indept interview) mengenai 

proes pengolahan limbah cair yang besumber dari 

setiap aktifias atau kegiatannya. Buangan limbah 

dengan kapasitas 2000 ton/ hari. Proses pengolahan 

air buangan yang dilakukan oleh PT. SAP  dimulai 

dari limbah yang masuk melalui pipa-pipa terlebih 

dahulu lalu masuk secara elevasi ke Fat Trap. Bak 

Fat Trap ini berfungsi untuk memisahkan limbah 

cair yang berasal dari kegiatan yang mengandung 

minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses 
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pengolahan limbah cair di IPAL. Sedangkan air 

hujan tidak diproses dikarenakan sudah memiliki 

saluran sendiri yang terpisah dengan saluran air 

limbah yang langsung atau air larian perlu 

diperhitungkan dalam perencanaan sistem saluran 

limbah cair, agar dapat dihindari hal-hal yang tidak 

diinginkan dari adanya air hujan, baik bagi 

lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat. 

Hal ini juga sesuai dengan yang tertera pada 

Peraturan Gubernur No. 08 Tahun 2012 bahwa 

setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan 

yang membuang air limbah ke lingkungan wajib 

membuat instalasi pengolah air limbah dan sistem 

saluran air limbah kedap air, sehingga tidak terjadi 

perembesan air limbah ke lingkungan serta 

memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan 

saluran limpasan air hujan. Berdasarkan tingkatan 

perlakuan, proses pengolahan limbah dapat 

digolongkan menjadi enam tingkatan yaitu 

pengolahan pendahuluan (pre treatment), 

pengolahan pertama (primary treatment), 

pengolahan kedua (secondary treatment), 

pengolahan ketiga (tertiary treatment), pembunuhan 

kuman (desinfection) dan pembuangan lanjut 

(ultimate disposal). Sedangkan menurut 

karakteristiknya, unit pengolahan air limbah pada 

umumnya terdiri atas kombinasi pengolahan fisika, 

kimia dan biologi (Chandra, 2012). 

Menurut penelitian Rahardjo (2005) 

menyebutkan bahwa sistem proses pengolahan 

limbah cair yang di usulkan yaitu Aerobic 

Bioreactor (Bioreaktor Aerobic) merupakan tempat 

berlangsungnya proses penguraian secara biologis 

terhadap zat-zat organik yang tersisa pada kondisi 

aerob (membutuhkan oksigen atau udara). Pada 

bagian dasar reaktor ini terdapat pipa distributor 

untuk mengalirkan udara secara homogen. Dengan 

sistem ini proses penguraian akan berlangsung 

dengan cepat. Namun peralatan pendukung unit ini 

adalah sebuah kompresor atau blower 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Winda dan Ign. Suharto, (2015) 

IPAL Sequencing Batch Reactor (SBR) merupakan 

metode pengolahan air limbah yang jauh lebih 

mudah dioperasikan di industri pangan dengan luas 

lahan jauh lebih kecil (hanya terjadi dalam satu 

reaktor) dibandingkan IPAL tradisional serta mampu 

digunakan untuk mengolah air limbah dalam jumlah 

yang banyak. Prinsip kerja SBR
 
adalah pengisian, 

pereaksian, pengendapan dan pemisahan, 

pembuangan, stabilisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

proses pengolahan limbah cair di PT. SAP adalah 

pengolahan pendahuluan (pre treatment), 

pengolahan primer (primary treatment), pengolahan 

sekunder (secondary treatment), dan pengolahan 

tersier (tertiery treatment), sebagai berikut : 

Pengolahan Pendahuluan (Pra Treatment) PT. SAP 

melakukan pengolahan pendahuluan berupa proses 

pengolahan penyaringan minyak yang masih terikut 

pada limbah. Metode penyaringan minyak pada 

limbah digunakan di unit fatpit. Limbah yang telah 

disaring kemudian disalurkan ke sludge recovery 

pond yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur 

pada imbah. Proses pengolahan pendahuluan 

termasuk pengolahan fisika. Pengolahan tersebut 

sangat penting salah satunya untuk mengurangi 

risiko rusaknya peralatan akibat adanya kebuntuan 

(clogging) pada pipa valve dan pompa yang dapat 

berpengaruh terhadap biaya operasi dan perawatan 

peralatan, Pengolahan Pertama (Primary Treatment) 

pengolahan tahap pertama bertujuan untuk 

mengurangi kandungan padatan tersuspensi melalui 

proses pengendapan (sedimentation). Pada proses 

pengendapan, partikel dibiarkan mengendap ke 

dasar tangki. Dalam unit ini, pengurangan BOD 

dapat mencapai 35%, sedangkan Suspended Solid 

berkurang sampai 60%, Pengolahan Kedua 

(Secondary Treatment) bertujuan untuk 

penghilangan senyawa organik didalam air limbah 

menggunakan metode perlakuan atau menggunakan 

tanki SBR (Sequencing Bacth Reactor)  pengolahan 

anaerobik yang melibatkan bakteri dan kolam 

aerobic dengan menggunakan bantuan aerator. 

Selama proses degradasi pada kolam limbah juga 

mengalami pengendapan, Pengolahan Ketiga 

(Tertiery Treatment) pengolahan tahap ketiga 

ataupun pengolahan tahap lanjutan untuk 

menghilangkan kontaminan tertentu ataupun 

menyiapkan limbah cair tersebut untuk pemanfaatan 

kembali. Pengolahan pada tahap ini lebih 

difungsikan sebagai upaya peningkatan kualitas 

limbah cair dari pengolahan tahap kedua agar dapat 

dibuang ke badan air penerima dan penggunaan 

kembali efluen tersebut.  

 

3.3 Kualitas Limbah Cair 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di PT. PT. SAP Kecamatan Banyuasin 1 

Kabupaten Banyuasin, informasi yang di peroleh 

dengan cara wawancara mendalam (indept 

interview) mengenai kualitas limbah cair di PT. PT. 

SAP mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan No. 08 Tahun 2012. Untuk proses 

pengecekan kualita limbah cair yang dilakukan oleh 

internal (Lab Pabrik) dan eksternal (Lab Balai 

Lingkungan Hidup).  

Menurut Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup No, 5 Tahun 2014 Setiap usaha 

dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat (1) wajib:  

a. Melakukan pemantauan kualitas air limbah 

paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya 

sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan 

dalam izin pembuangan air limbah 

b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 

(tiga) bulan sekali kepada penerbit izin 

pembuangan air limbah, dengan tembusan 

kepada Menteri dan gubernur sesuai dengan 

kewenangannya 

Pemantuan kualitas limbah cair dilakukan 

setiap hari dengan 3 shift kerja untuk lab internal, 

sementara untuk pengambilan sampel dari lab 

eksternal dilakukan sebulan sekali. Dan baku mutu 
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limbah cair di PT. SAP sudah sesuai dengan baku 

mutu yang berlaku. Untuk pembuangan air limbah 

ke sungai PT. SAP sudah memiliki izin 

pembuangan limbah cair yakni keputusan Bupati 

Banyuasin Nomor 159 Tahun 2009 dan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan No. 08 Tahun 2012 

tentang izin pembuangan air limbah pabrik minyak 

goreng, minyak inti sawit dan turunannya.  
 

4 SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Berdasarkan wawancara mendalam dengan 

informan kunci dan informan lainnya serta 

melakukan observasi pada unit WWTP 

(Waste Water Treatment Plant) didapatkan 

bahwa sumber limbah cair PT. SAP 

Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin yakni berupa tetesan minyak, 

bekas pencucian filter lift, kegiatan 

laboratorium, cleaning tanki dan 

housekeeping. 

4.1.2 Berdasarkan wawancara mendalam dengan 

informan kunci dan informan lainnya serta 

melakukan observasi pada unit WWTP 

(Waste Water Treatment Plant) didapatkan 

bahwa sistem pengolahan limbah cair PT. 

SAP Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten 

Banyuasin adalah dengan menggunakan 

Tank SBR/Sequencing Batch Reactor dengan 

tahapan atau proses pengolahan  limbah cair 

mulai dari pengolahan pendahuluan, 

pengolahan pertama, pengolahan kedua, 

pengolahan ketiga dengan menggunakan unit 

fatpit, Regulasi tank, oil trap, sequencing 

Batch Reactor, sludge tank, feed tank filter 

prees tank water,  sludge dryingdan 

memanfaatkan sludge sebagai pupuk. 

4.1.3 Berdasarkan wawancara mendalam dengan 

informan kunci dan informan lainnya serta 

melakukan observasi di PT. SAP didapatkan 

bahwa kualitas limbah cair yang dihasilkan 

oleh pabrik tersebut sudah memenuhi baku 

mutu air limbah industri sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 08 

Tahun 2012. Dan baku mutu limbah cair di 

PT. SAP sudah sesuai dengan baku mutu 

yang berlaku. Untuk pembuangan air limbah 

ke sungai PT. SAP sudah memiliki izin 

pembuangan limbah cair yakni keputusan 

Bupati Banyuasin Nomor 159 Tahnu 2009 

dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 

No. 08 Tahun 2012 tentang izin pembuangan 

air limbah pabrik minyak goreng, minyak inti 

sawit dan turunannya. 

 

4.4 Saran 

4.4.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya 

dapat lebih menggali dan mengembangkan 

penelitian ini dengan metode yang berbeda 

sehingga penelitian ini tidak berhenti dan lebih 

diperluas sehingga dapat menjadi referensi untuk 

peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan 

penelitian ini. 

 

4.4.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Peneliti berharap agar pihak STIK Bina 

Husada Palembang lebih meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan mahasiswa terutama 

mengenai metodologi penelitian khususnya dalam 

menganalisis masalah sistem pengolahan limbah 

dengan menyediakan sarana dan fasilitas serta 

literature buku bacaan mengenai Sistem 

Pengolahan Limbah Cair sehingga memudahkan 

dalam proses belajar dan mengajar bagi mahasiswa 

STIK Bina Husada Palembang. 

4.4.3 Bagi Lokasi Penelitian 

Peneliti berharap agar selanjutnya berharap 

PT. SAP  kiranya bisa mempertahankan cara  

pengolahan limbah cair dan rutin dalam melakukan 

tindakan pengolahan lingkungan hidup dan terus 

rutin melakukan pelaporan sesuai dengan SOP 

yang berlaku. 

. 
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ABSTRAK 

 

Demam berdarah adalah infeksi virus yang ditularkan nyamuk dan mengakibatkan penyakit flu berat serta komplikasi hingga 

mematikan. Penelitian ini bertujuan diketahuinya hubungan antara kesehatan lingkungan pemukiman terhadap kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 98 

responden dengan menggunakan teknik propotional random sampling. Data primer yang didapatkan dengan cara 

membagikan kuisioner, selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan Uji Chi Square dengan 

tingkat kemaknaan p value ≤ 0,05. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei- 4 Juni Tahun 2018 bertempat di wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Hasil penelitian didapatkan masing-masing variabel independen 

terhadap kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah kepadatan penduduk (p=0,000), tingkat pendidikan (p=0,000), 

pemukiman (p=0,000) dan pekerjaan (p=0,000). Simpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara kepadatan 

penduduk, tingkat pendidikan, pemukiman dan pekerjaan terhadap kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018. Disarankan pemerintah dan sektor terkait atau 

instansi-instansi terkait seperti Kelurahan Kalidoni memberikan sosialisasi dan informasi kepada semua anggota keluarga 

tentang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui TV, koran, radio, 

dan brosur kemudian masyarakat yang ekonominya lemah sebaiknya meningkatkan pendidikan melalui program beasiswa 

serta perusahaan-perusahaan dan pemerintah atau instansi terkait sebaiknya mengembangkan peluang pekerjaan agar terserap 

tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. 
 

Kata kunci : Demam Berdarah Dengue, Kesehatan Lingkungan Pemukiman 
 

 

ABSTRACT 

 

Dengue fever is a viral infection that is transmitted by mosquitoes and produces severe flu and complications to death. This 

study aims to determine the relationship between cases of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in the area of Kalidoni Sub-

district, Kalidoni district, Palembang 2018. This study was is a quantitative study using a cross sectional approach. The 

sample in this study were 98 respondents using propotional random sampling technique. Primary data obtained by 

distributing questionnaires, then the collected data was conducted by using Chi Square Test with a significance level of p 

value ≤ 0.05. This study was conducted on 15 May to 4 June 2018 located in the Kalidoni Sub-district, Kalidoni Sub-District, 

Palembang. The results of the study obtained that each variable for cases of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were 

population density (p = 0,000), level of education (p = 0,000), settlement (p = 0,000) and occupation (p = 0,000). The 

conclusions from the results of this study were the relationship among population, level of education, and cases of cases of 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in the area of Kalidoni Sub-district, Kalidoni Sub-district, Palembang 2018. It is 

suggested to the government and related sector or the related firms such as Kalidoni Sub-district to provide socialization and 

information to the all member of family about Dengue (DHF) both directly and indirectly through TV, newspapers, radio and 

abroad for people who are economically weak to improve education through scholarship programs and companies and 

government or related institutions to make a layered job. 

 

Keywords : Dengue Hemorrhagic Fever, Residential Environmental Health 

 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO tahun 2018, demam berdarah 

termasuk penyakit virus rawan di daerah miskin, 

pinggiran kota, pedesaan, lingkungan makmur 

Negara tropis, dan subtropis. Demam berdarah 

adalah infeksi virus yang ditularkan nyamukdan 

mengakibatkan penyakit flu berat serta komplikasi 

hingga mematikan. Penyakit demam berdarah 

dengue ini meningkat 30 kali lipat selama 50 tahun 

terakhir hingga 50-100 juta penduduk terinfeksi dan 

diperkirakan terjadi setiap tahun lebih dari 100 

negara endemik, sehingga hampir setengah populasi 

penduduk dunia berisiko.  

HUBUNGAN KESEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN TERHADAP KASUS 

DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KELURAHAN KALIDONI 

KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 
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Menurut WHO tahun 2014, sebelum 1970, 

hanya 9 negara yang mengalami wabah Demam 

Berdarah Dengue (DBD), sejak 2008 DBD sebagai 

penyakit endemik di Afrika, Amerika, Mediaterania 

Timur, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik Barat 

mencapai 1,2 juta kasus, 2010 lebih dari 2,3 juta 

kasus, 2013 sebanyak 2,35 juta kasus dan di 

Amerika 37.687 kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) berat. 

Berdasarkan Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia tahun 2015, prevalensi DBD 

pada 2014 sampai pertengahan bulan Desember 

tercatat penderita di 34 Provinsi di Indonesia 

sebanyak 641 kasus dan ada yang meninggal dunia. 

Jumlah kasus tersebut lebih sedikit dibandingkan 

tahun 2013 dengan jumlah penderita 112.511 orang, 

dan 871 kasus meninggal. 
 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2014, situasi demam 

berdarah Dengue di Provinsi Sumatera Selatan pada 

tahun 2013 jumlah penderita Demam Berdarah 

Dengue (DBD) sebanyak 1.450 kasus (IR sebesar 

19/100.000 penduduk) dengan kematian sebanyak 2 

orang. Pada tahun 2014 jumlah kasus mencapai 

1.506 kasus  (IR sebesar 19/100.000 penduduk) 

dengan jumlah kematian sebanyak 4 kematan (CFR 

0,27%)  dan penemuan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) terbanyak untuk tahun 2014 yaitu di 

kota Palembang sebanyak 622 kasus, Prabumulih 

226 kasus, banyuasin 136 kasus. Transportasi yang 

lancar, kota yang sangat berkembang serta 

pemukiman penduduk yang padat menyebabkan 

kota Palembang selama bertahun-tahun menjadi 

peringkat teratas dalam jumlah kasus Demam 

Berdarah Dengue.  

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 

Palembang Tahun 2014, diketahui jumlah kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2013 

menurut jenis kelamin kecamatan sebanyak 438, 

pada tahun 2014 jumlah kasus sebanyak 622, pada 

tahun 2015 jumlah kasus sebanyak 979  dan pada 

tahun 2016 jumlah kasus 930. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota 

Palembang Tahun 2014 dan Tahun 2016, jumlah 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Puskesmas Kalidoni Kota Palembang mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 

jumlah kasusnya sebanyak 7 kasus, pada tahun 2015 

jumlah kasusnya mengalami peningkatan menjadi 

20 kasus dan pada tahun 2016 jumlah kasusnya 

mengalami peningkatan lagi menjadi 25 kasus serta 

terdapat 1 orang meninggal.
 

Dari beberapa faktor lingkungan peneliti 

ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hubungan 

kesehatan lingkungan pemukiman terhadap kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang di antaranya kepadatan penduduk, 

tingkat pendidikan, pemukiman dan pekerjaan. 

Sehingga dapat membantu dalam menurunkan 

jumlah kesakitan dan kematian akibat kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) serta membantu 

masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang menyebabkan terjadinya penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD). 

 

1.2   Tujuan Penelitian 

1.2.1  Tujuan Umum 

           Diketahuinya hubungan antara kesehatan 

lingkungan Pemukiman Terhadap Kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang 

Tahun 2018 

1.2.2   Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara kepadatan 

penduduk dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue(DBD) di wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang Tahun 2018 

2) Diketahuinya hubungan anatara tingkat 

pendidikan dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang Tahun 2018 

3) Diketahuinya hubungan anatara pemukiman 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Wilayah Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tahun 

2018 

4) Diketahuinya hubungan anatara pekerjaan 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Wilayah Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tahun 

2018 

 

2.        METODE PENELITIAN 

            Penelitian ini bersifat deskritif analitik. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan menggunakan teknik propotional random 

sampling yang berjumlah 98 responden. Data primer 

yang didapatkan dengan cara mewawancarai 

responden dengan menggunakan kuisioner, 

selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis 

dengan menggunakan Uji Chi Square 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode Crossectional Study, yang 

terdiri dari 2 variabel dependen (akibat) dan variabel 

independen (sebab), dimana variabel sebab atau 

resiko dan akibat kasus yang terjadi pada objek 

penelitian diukur atau dikumpulkan secara stimulasi 

dalam waktu yang bersamaan. Analisis penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode Statistik. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei- 4 Juni Tahun 

2018 bertempat di Wilayah Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

             Pada bagian ini, dibandingkan hasil 

penelitian dengan teori-teori dan hasil penelitian 

sebelumnya, untuk selanjutnya dikemukakan 

pendapat peneliti seperti pada uraian berikut. 

 

3.1  Hubungan Antara Kepadatan Penduduk 

dengan Kasus Demam Berdarah  Dengue 
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(DBD) di Wilayah Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang 

Tahun 2018 

 

Tabe 3.1 

Hubungan Kepadatan penduduk dengan Kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni  

Kota Palembang  

Tahun 2018 
Kepadatan 

Penduduk 

Kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 

Total OR P 

Value 

DBD Tidak DBD 

N % N % N % 

Buruk 34 68,0% 16 32,0% 50 100 7,025 0,000 

Tidak 

Buruk 

2 4,2% 46 95,8% 48 100 

Total 36 36,7% 62 63,3% 98 100 

  

  Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 50  

responden  yang termasuk dalam kategori kepadatan 

penduduk kategori buruk dan yang memiliki kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) yaitu sebanyak 34 

responden. Sedangkan dari 48  responden yang 

termasuk dalam kepadatan penduduk kategori tidak 

buruk dan yang memiliki kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) ada 2 responden. Dengan α = 0,05 

hasil pengujian antara kepadatan penduduk dengan 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

menghasilkan nilai p-value sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan bermakna antara 

kepadatan penduduk yang termasuk dalam kategori 

buruk dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Wilayah Kelurahan Kalidoni Kecamatan 

Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018 dan 

kepadatan penduduk  yang termasuk dalam kategori 

tidak buruk dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni 

Kota Palembang Tahun 2018. Dari hasil pengujian 

responden yang termasuk dalam kategori kepadatan 

buruk mempunyai peluang lebih besar untuk 

mengalami kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

dibanding dengan responden yang kepadatan 

penduduk kategori tidak buruk. 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Handayani. dkk, (2017) yang 

menyatakan, tidak ada hubungan antara kepadatan 

penduduk dengan Kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) (p = 0, 360, r = 0,307). Hal ini 

memang disebabkan kepadatan penduduk bukan 

merupakan faktor kausatif terjadinya Demam 

Berdarah Dengue (DBD), tetapi dapat menjadi 

faktor resiko apabila bersama dengan faktor risiko 

lainnya seperti ketinggian tempat dengan kejadian 

Demam Berdarah Dengue (DBD)  

 Namun hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sahir,dkk (2016) 

yang mengatakan hasil analisis faktor yang paling 

berpengaruh terhadap densitas nyamuk Aedes 

aegypti, yaitu kepadatan penghuni rumah dengan 

nilai p=0,044 (p<0,05). 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

ada hubungan antara kepadatan penduduk dengan 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), responden 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

pada responden yang memiliki kepadatan penduduk 

buruk sebesar 34 responden lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang memiliki 

kepadatan pendenduduk dengan kategori tidak buruk 

yaitu 2 responden. 

 Daerah yang penduduknya buruk keadaan 

atau tempatnya tidak bersih banyaknya sampah yang 

menyebabkan air gotnya tergenang. Hal ini bisa 

menjadkan tempat sarang nyamuk sedangkan pada 

daerah yang penduduknya tidak buruk keadaannya 

lebih baik, dalam arti kebersihannya terjaga, kondisi 

gotnya kering sehingga tidak membuat potensi 

untuk nyamuk bersarang. 

 Untuk kasus ini nampak memerulukan 

perhatian khusus kepadatan penduduk ada 

kecendrungan berpotensi penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) sehingga perlu penanggulangan atau 

pencegahan secara dini terhadap potensi-potensi 

tersebut pada penduduk yang padat kategori buruk. 

Pencegahan tersebut dapat berupa pencegahan yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan menjaga tempat-

tempat yang berpotensi yang menjadi sumber 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) seperti 

saluran got yang harus kering, tidak ada air 

tergenang, tidak ada penumpukan sampah atau 

katakanlah lingkungan bersih sesuai standar 

kesehatan. Disamping itu motivasi dari pemerintah 

berupa penyuluhan, membagikan obat jentik 

nyamuk dan kegiatan-kegiatan penyuluhan 

kesehatan lainnya yang sifatnya mencegah 

timbulnya penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) 

  

3.2  Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 

dengan Kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang Tahun  2018 

Tabel 3.2 

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni  

Kota Palembang  

Tahun 2018 
Tingkat 

Pendidikan 

Kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 

Total OR P 

Value 

DBD Tidak DBD 

N % N % N %   

Tidak 

pernah 

sekolah, 

tidak tamat 

SD, SD, 

SLTP 

33 58,9

% 

23 41,1,0

% 

56 100 18,

652 

0,000 

SMA, 

Akademi/P

T 

3 7,1% 39 92,9% 42 100 

Total 36 36,7

% 

62 63,3% 98 100 

  

 Dari tabel 3.2 didapatkan hasil bahwa dari 

56 responden  yang termasuk dalam tingkat 

pendidikan kategori kategori pendidikan tidak 

pernah sekolah, tidak tamat SD, SD, SLTP dan 

memiliki kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)  

yaitu sebanyak 33 responden. Sedangkan dari 42 

responden yang termasuk dalam tingkat pendidikan 

kategori SMA, akademi/PT dan  yang memiliki 
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kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ada 3 

responden. Dengan α = 0,05 hasil pengujian antara 

tingkat pendidikan dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) menghasilkan nilai p-value sebesar 

0,000. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

bermakna antara tingkat pendidikan yang termasuk 

dalam kategori pendidikan tidak pernah sekolah, 

tidak tamat SD, SD, SLTP dengan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018 

dan tingkat pendidikan  yang termasuk dalam 

kategori SMA, akademi/PT dengan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang 

Tahun 2018. Dari hasil pengujian tersebut 

didapatkan OR = 18,652, artinya responden  yang 

termasuk dalam kategori tingkat pendidikan kategori 

pendidikan tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, 

SD, SLTP mempunyai peluang lebih besar untuk 

mengalami kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

dibanding dengan responden yang tingkat 

pendidikan kategori SMA, akademi/PT. 

   Menurut teori Notoatmodjo (2012). Tingkat 

pendidikan menentukan dalam pemahaman 

masyarakat terhadap wabah penyakit DBD di 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang karena tingkat pendidikan dengan 

penyebaran penyakit dan kematian. Kelompok 

masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung 

lebih mengetahui cara-cara mencegah penyakit. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian dari Sholiha (2014) tidak ada hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) ( p = 0,428 >α = 0,05 ) 

karena pendidikan formal tidak menjamin untuk 

pengetahuan tentang kesehatan terutama 

pengetahuan tentang DBD dan pencegahan DBD 

karena banyak bidang-bidang yang dipelajari dalam 

pendidikan. 

  Berdasarkan hasil penelitian dengan teori 

dan penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), 

responden dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) pada responden yang memiliki tingkat 

pendidikan kategori pendidikan tidak pernah 

sekolah, tidak tamat SD, SD, SLTP sebesar 33 

responden (58,9%), lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan 

kategori SMA, akademi/PT yaitu 3 responden 

(7,1%). 

  Tingginya tingkat pendidikan yang kategori 

tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, SD, SLTP 

pendidikannya akan berpengaruh dengan pola hidup 

atau gaya hidup mereka. Orang yang tingkat 

pendidikan yang kategori SMA, akademi/PT, akan 

lebih memahami bagaimana hidup yang sehat, tau 

cara mencegah penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) dibandingkan orang yang tingkat 

pendidikannya rendah, karena hidupnya kurang 

memperhatikan bagaimana cara hidup sehat dengan 

kata lain gaya hidupnya semberono disebabkan 

karena ketidaktahuannya. 

  Sebaiknya meningkatkan pendidikan 

melalui program beasiswa terhadap penduduk yang 

lemah ekonominya. 

 

3.3   Hubungan Antara Pemukiman dengan 

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Wilayah Kelurahan Kalidoni Kecamatan 

Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018     

 

Tabel 3.3 

Hubungan Pemukiman Kumuh dengan Kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni  

Kota Palembang  

Tahun 2018 
Pemukiman  Kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) 

Total OR P 

Val

ue DBD Tidak DBD 

N % N % N % 

Kumuh 29 53,7% 25 46,3% 54 100 6,1

31 

0,0

00 Tidak Kumuh 7 15,9% 37 84,1% 44 100 

Total 36 36,7% 62 63,3% 98 100 

  

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 54 

responden  yang termasuk dalam kategori 

pemukiman kategori kumuh dan yang memiliki 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yaitu 

sebanyak 29 responden (53,7%). Sedangkan dari 44 

responden yang termasuk dalam pemukiman 

kategori tidak kumuh dan yang memiliki kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) ada 7 responden 

(15,9%). Dengan α = 5% hasil pengujian antara 

pemukiman dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) menghasilkan nilai p-value sebesar 0,000. 

Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan bermakna 

antara pemukiman yang termasuk dalam kategori 

kumuh dengan kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni 

Kota Palembang Tahun 2018 dan pemukiman  yang 

termasuk dalam kategori tidak kumuh dengan kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota 

Palembang Tahun 2018. Dari hasil pengujian 

tersebut didapatkan OR = 6,131, artinya responden  

yang termasuk dalam kategori pemukiman kumuh 

mempunyai peluang 6,131 kali untuk mengalami 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dibanding 

dengan responden yang memiliki pemukiman tidak 

kumuh. 

 Kualitas pemukiman salah satu faktor yang 

dapat menimbulkan terjadinya kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD). Hal yang dapat 

mempengaruhi antara lain: jarak antar rumah, 

pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan akan 

mempengaruhi penularan. Bila di suatu rumah ada 

nyamuk yang membawa virus maka akan 

menularkan penyakit pada orang yang tinggal di 

rumah tersebut dan di rumah sekitarnya yang berada 

dalam jarak terbang nyamuk serta orang-orang yang 

berkunjung kerumah itu. 

Menurut teori Sinthary dalam Kesuma           

(2017). Peningkatan jumlah penderita untuk 

penyakit infeksi pada masyarakat yang hidup di 

dalam lingkungan yang miskin sudah luas diketahui. 

Hal ini terjadi mungkin karena lebih banyak 

menghadapi bibit penyakit. Tempat dan kondisi 
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lingkungan kita (udara, air, dan tanah) akan 

menentukan cara hidup, makanan, agen genetik, 

keadaan kesehatan, dan kemampuan kita untuk 

beradaptasi.
 
 

  Berdasarkan hasil penelitian dengan teori 

atau penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara pemukiman dengan 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), responden 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

pada responden yang memiliki pemukiman kumuh 

sebesar 29 responden (53,7%), lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang memiliki 

pemukiman tidak kumuh yaitu 7 responden (15,9%). 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pemukiman yang kumuh berkencenderungan besar 

timbulnya salah satu penyakit yang ditularkan yang 

dihawatirkan oleh masyarakat yakni penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini 

nampak muncul akibat perilaku tidak sehat yang 

dilakukan oleh masyarakat. Untuk ini sanggat 

penting pendidikan sadar kesehatan ditanamkan 

pada anak sejak usia dini seperti membuang sampah 

pada tempatnya, menguras tempat penampungan air 

secara teratur, fogging nyamuk serta instansi seperti 

Puskesmas melakukan penyuluhan. 

 

3.4 Hubungan Antara pekerjaan dengan Kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Wilayah Kelurahan Kalidoni Kecamatan 

Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018 

Tabel 3.4 

Hubungan Pekerjaan dengan Kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni  

Kota Palembang  

Tahun 2018 
Pekerjaan  Kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 

Total OR P 

Value 

DBD Tidak DBD 

N % N % N % 

Wiraswasta, 

Petani, 

Pedagang, 

Nelayan, 

Buruh 

29 55,8% 23 44,2% 52 100 18,652 0,000 

PNS, 

BUMN, 

POLRI, TNI 

7 15,9% 39 84,8% 46 100 

Total 36 36,7% 62 63,3% 98 100 

  

 Dari tabel 3.4 didapatkan hasil bahwa dari 52 

responden  yang termasuk dalam pekerjaan kategori 

wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, buruh dan 

yang memiliki kasus Demam Berdarah Dengue 

(DBD) yaitu sebanyak 29 responden. Sedangkan 

dari 46 responden yang termasuk pekerjaan kategori 

PNS, BUMN, POLRI, TNI dan yang memiliki kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) ada 7 responden. 

Dengan α = 0,05 hasil pengujian antara pekerjaan 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

menghasilkan nilai p-value sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan bermakna antara 

pekerjaan kategori wiraswasta, petani, pedagang, 

nelayan, buruh dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kelurahan Kalidoni Kecamatan 

Kalidoni Kota Palembang Tahun 2018 dan 

pekerjaan kategori PNS, BUMN, POLRI, TNI 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Wilayah Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni 

Kota Palembang Tahun 2018. Dari hasil pengujian 

responden  yang termasuk dalam kategori pekerjaan 

kategori wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, 

buruh mempunyai peluang lebih besar untuk 

mengalami kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

dibanding dengan responden yang memiliki 

pekerjaan kategori PNS, BUMN, POLRI dan TNI.  

 Menurut teori dari Noor (2008). Pekerjaan 

lebih banyak dilihat dari kemungkinan keterpaparan 

khusus dan tingkat atau derajat keterpaparan 

tersebut serta besarnya risiko menurut sifat 

pekerjaan, lingkungan kerja dan sifat sosialekonomi 

karyawan pada pekerjaan tertentu. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasyim dan  Staf  P2PL Dinas 

Kesehatan Kabupaten Mesuji (2013) yang 

mengatakan adanya hubungan yang bermakna antara 

pekerjaan dengan tindakan PSN DBD (p=0,03) ini 

dikarenakan oleh rendahnya responden melakukan 

tindakan PSN DBD sangat dipengaruhi juga oleh 

faktor kesibukan diantaranya kesibukan dalam 

pekerjaan. Sebab kesibukan dalam pekerjaan akan 

menyita waktu seseorang dalam menjaga 

kesehatannya termasuk dalam melakukan tindakan 

PSN DBD. 
 Berdasarkan hasil penelitian dengan teori 

atau penelitian terkait, maka peneliti berpendapat 

bahwa ada hubungan antara pekerjaan dengan kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD), responden 

dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

pada responden yang memiliki pekerjaan kategori 

wiraswasta, petani, pedagang, nelayan, buruh 

sebesar 29 responden, lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pekerjaan kategori 

PNS, BUMN, POLRI, TNI yaitu 7 responden. 

 Pekerjaan seseorang berpengaruh terhadap 

pengetahuan, sikap serta perilaku untuk melakukan 

suatu tindakan, karena responden yang bekerja 

formal tentu memperoleh informasi yang mendalam 

tentang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

di tempat kerjanya. Hal ini disebabkan oleh 

lingkungan pekerjaan responden juga 

mempengaruhi baik atau tidak baiknya responden 

mendapatkan informasi mengenai dampak bahaya 

apabila terkena penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD), hal ini terkait dengan organisasi yang ada di 

lingkungan pekerjaan responden yang memiliki 

pekerjaan formal akan dekat dengan media sosial 

atau internet sebagai fasilitas 

mencari informasi. Sebaiknya perusahaan-perusahaa

n mengembangkan  peluang pekerjaan agar terserap 

tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. 

 

4   SIMPULAN DAN SARAN 

4.1   Simpulan 

4.1.1  Ada hubungan bermakna (significant) antara 

kepadatan penduduk dengan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Tahun 2018 . 

(Pv= 0,000, OR = 48,875). 
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4.1.2  Ada hubungan bermakna (significant) antara 

tingkat pendidikan dengan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan 

Kalidoni Kecamatan Kalidoni Tahun 2018 . 

(Pv= 0,000, OR = 18,652). 

4.1.3  Ada hubungan bermakna (significant) antara 

pemukiman dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Tahun 2018 . (Pv= 

0,000, OR = 6,131). 

4.1.4  Ada hubungan bermakna (significant) antara 

pekerjaan dengan kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Kelurahan Kalidoni 

Kecamatan Kalidoni Tahun 2018. (Pv= 

0,000, OR = 7,025). 

4.2      Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat disarankan sebagai berikut: 

4.2.1 Pemerintah dan sektor terkait atau instansi-

instansi terkait seperti Kelurahan Kalidoni 

memberikan sosialisasi dan informasi kepada 

semua anggota keluarga tentang penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui TV, 

koran, radio, dan brosur. 

4.2.2 Masyarakat yang ekonominya lemah 

sebaiknya meningkatkan pendidikan melalui 

program beasiswa. 

4.2.3 Perusahaan-perusahaan dan pemerintah atau 

instansi terkait sebaiknya mengembangkan 

peluang pekerjaan agar terserap tenaga kerja 

sekaligus mengurangi pengangguran. 
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ABSTRAK 

 

Jumlah kasus TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Sungai Lilin Kabupaten Muba tahun 2016 sebanyak 26 kasus dan 

meningkat pada tahun 2017 sebesar 32 kasus. Kasus TB Paru masih terjadi, tidak terlepas kondisi fisik rumah yang belum 

seluruhnya memenuhi persyaratan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kondisi fisik 

rumah dengan kejadian tuberculosis paru di wilayah kerja Puskesmas Sungai Lilin kabupaten Muba tahun 2018. Rancangan 

penelitian ini menggunakan case control dengan pendekatan retrospektif. Sampel penelitian ini adalah semua pasien TB Paru 

yang terdaftar di Puskesmas Sungai Lilin kabupaten Muba tahun 2018 sebanyak 32 orang dipilih dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dan sampel control diambil dari warga sekitar yang tidak menderita TB Paru dan memiliki 

kesamaan fisik rumah dengan responden kasus sejumlah yang sama yaitu 32 orang. Data dalam penelitian ini didapat dengan 

menggunakan instrument kuisioner, selanjutnya dianalisa menggunakan chi square. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei 2018 bertempat di Puskesmas Sungai Lilin Kabupaten MUBA. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada hubungan 

antara umur (p value 0,005 OR 4,59) dengan kejadian Tb paru, jenis kelamin (p value 0,008 OR 4,33) dengan kejadian Tb 

paru, Luas Ventilasi (p value 0,024 OR 3,18) dengan kejadian Tb paru, dan Kepadatan Hunian (p value 0,021 OR 3,48) 

dengan kejadian Tb paru di wilayah kerja Puskesmas Sungai Lilin kabupaten Muba. Sebaiknya  penderita Tb paru tidak tidur 

dengan anggota keluarga yang lain, ventilasi normal minimal 10% dari luas lantai ruangan, dan meninggalkan perilaku 

merokok. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya 

yang meneliti permasalahan yang sama.  
 

 

Kata Kunci: TB Paru, Rumah Sehat, Lingkungan Rumah,Ventilasi rumah, Kepadatan Hunian  

 

 

ABSTRACT 

 

The number of cases of pulmonary TB in the working area of Sungai Lilin Public Health Center in Muba Regency in 2016 

was 26 cases and increased in 2017 by 32 cases. Pulmonary TB cases still occur, not apart from the physical condition of the 

house that has not fully met the health requirements. The purpose of this study was to determine the relationship of physical 

condition of the house with the incidence of pulmonary tuberculosis in the Sungai Lilin Health Center working area in Muba 

district in 2018. The design of this study used a case control with a retrospective approach. The sample of this study were all 

pulmonary TB patients enrolled in Sungai Lilin Public Health Center in Muba district in 2018 as many as 32 people were 

selected by using purposive sampling technique and control samples were taken from local residents who did not suffer from 

pulmonary TB and had physical similarities with the same number of respondents. namely 32 people. The data in this study 

were obtained using questionnaire instruments, then analyzed using chi square. This research was conducted in May 2018 at 

the Sungai Lilin Public Health Center, MUBA Regency. The results of this study concluded that there was a relationship 

between age (p value 0,005 OR 4,59) with the incidence of pulmonary tuberculosis, sex (p value 0,008 OR 4.33) with the 

incidence of pulmonary tuberculosis, the extent of ventilation (p value 0,024 OR 3,18) with the incidence of pulmonary 

tuberculosis , and Occupancy Density (p value 0,021 OR 3,48) with the incidence of pulmonary tuberculosis in the working 

area of Sungai Lilin Public Health Center, Muba district. It is recommended that pulmonary tuberculosis patients do not 

sleep with other family members, ventilate normally at least 10% of the floor area of the room, and leave smoking behavior. 

This research is expected to add scientific references that can be used as a reference for future researchers who examine the 

same problem. 
 

Keywords: Tuberculosis, Tb Lung, Healthy House, Ventilation Area, Place of Risk and Density of Occupancy 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Penyakit TB Paru atau yang lebih dikenal 

dengan TBC masih menjadi salah satu masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia bahkan dunia 

dimana TB paru di Indonesia menjadi penyebab 

kematian utama ketiga setelah penyakit jantung dan 

saluran pernafasan. Tuberkulosis atau TB Paru 

adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh 

basil yang disebut Mycobakterium Tuberkulosis. 

Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi 

dapat juga mengenai organ tubuh lain. Pada waktu 
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batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke 

udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei) 

dimana sekali batuk dapat menghasilkan 3000 

percikan dahak dan umumnya penularan terjadi 

dalam ruangan yang biasanya percikan dahak berada 

dan bertahan dalam waktu yang lama pada keadaan 

gelap dan lembab. Ventilasi dapat mengurangi 

jumlah percikan sementara sinar matahari langsung 

dapat membunuh kuman. Selain lingkungan fisik 

rumah faktor lain yang berisiko terjadi penularan 

adalah daya tahan tubuh yang rendah diantaranya 

disebabkan adanya infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi 

(Kemenkes RI, 2010). 

Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas 

(2013), prevalensi penduduk Indonesia yang 

didiagnosis TB Paru oleh tenaga kesehatan tahun 

2013 adalah 0.4 persen, dengan lima provinsi 

dengan TB Paru tertinggi adalah Jawa Barat (0,7 %), 

Papua (0,6 %), DKI Jakarta (0,6 %), Gorontalo (0,5 

%), Banten (0,4 %), dan Papua Barat (0,4 %). 

Proporsi penduduk dengan gejala TB Paru batuk 

lebih dari 2 minggu sebesar 3.9 % dan batuk darah 

2,8 %. Sedangkan berdasarkan Angka Notifikasi 

Kasus atau Case Notification Rate (CNR), angka 

notifikasi kasus BTA+ pada tahun 2013 di Indonesia 

sebesar 81,0 per 100.000 penduduk. Provinsi dengan 

CNR BTA+ terendah yaitu DI Yogyakarta (35,2), 

Bali (40,1), dan Jawa Tengah (60,6).Sedangkan 

provinsi yang tertinggi yaitu Sulawesi Utara (224,2), 

Sulawesi Tenggara (183,9) dan Gorontalo (177,3). 

(Najmah, 2016) 

Profil kesehatan Indonesia 2016  menyatakan 

ditemukan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA 

Positif sebanyak 156.723 kasus dimana jumlah 

kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi 

dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa 

Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kasus 

tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 44% 

dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. 

Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki 

lebih tinggi daripada perempuan yaitu 1,4 kali 

dibandingkan pada perempuan. Pada masing-masing 

provinsi di seluruh Indonesia kasus lebih banyak 

terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan 

(Kemenkes RI, 2016) 

Provinsi dengan CNR (Case Notification 

Rate/CNR) dari semua kasus tuberkulosis tertinggi 

pada tahun 2016 yaitu Sulawesi Utara (209), Papua 

(188) dan Kalimantan Utara (176), dan Maluku 

(173). Sedangkan CNR semua kasus tuberkulosis 

terendah yaitu Provinsi Bali (74), DI Yogyakarta 

(79) dan Jambi (83). Bila dibandingkan dengan 

CNR semua kasus TB tahun 2015 terdapat 24 

provinsi (71%) yang mengalami kenaikan CNR dan 

10 provinsi (29%) yang mengalami penurunan 

CNR.( Kemenkes RI, 2016) 

Penyebaran Penyakit Tuberkulosis di 

Kabupaten Musi Banyuasin masih mengkhawatikan. 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan tahun 2017 Kabupaten Musi 

Banyuasin menempati peringkat ke 5 dalam 

peningkatan penemuan Kasus Baru Tuberkulosis 

yaitu sebesar 363 kasus dari 28 Puskesmas yang 

tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana 

jumlah pasien yang ditemukan adalah seluruh pasien 

yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut 

termasuk semua pasien yang ditemukan di Rumah 

Sakit, Lembaga permasyarakatan, Dokter praktek 

swasta, Klinik dll. Angka kejadian keseluruhan TB 

Paru BTA Positif Kabupaten MUBA pada Tahun 

2017 menunjukkan angka sebesar 632 kasus, dimana 

terjadi kenaikan penderita TB Paru Positif sebanyak 

363  kasus atau 52.07 %  dibandingkan pada tahun 

2016. 

Puskesmas Sungai Lilin adalah salah satu 

Puskesmas yang berada di wilayah MUBA dengan 

peningkatan jumlah penderita TB Paru dengan BTA 

+ berkisar pada angka 20 – 30 %  pada 4 tahun 

terakhir. Di Puskesmas Sungai Lilin pada tahun 

2014 mulai dari 1 Januari sampai 30 Desember  

ditemukan  penderita TB Paru BTA + sebanyak  19  

kasus, pada tahun 2015 ditemukan 24 kasus 

penderita TB Paru BTA +, pada tahun 2016 

ditemukan penderita TB Paru BTA + sebesar  31 

kasus dan pada tahun  2017 ditemukan 32 kasus  

baru penderita TB PAru dengan BTA +  dan terakhir 

pada tahun 2018 terhitung mulai januari – maret 

ditemukan 12 penderita TB Paru dengan BTA+. 
 

Lingkungan rumah yang dapat 

mempengaruhi tingginya kejadian Tuberkulosis paru 

adalah lingkungan rumah yang kurang sehat 

misalnya kurang adanya fasilitas ventilasi yang baik, 

pencahayaan yang buruk di dalam ruangan, 

kepadatan hunian dalam rumah dan bahan bangunan 

didalam rumah. Selain lingkungan rumah yang 

mempengaruhi kejadian tuberkulosis keadaan 

lingkungan fisik, lingkungan biologis dan 

lingkungan sosial yang kurang baik juga akan dapat 

merugikan kesehatan dan dapat mempengaruhi 

penyakit tuberkulosis dan pada akhirnya 

mempengaruhi tingginya kejadian 

tuberkulosis.(Darliana,2014) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Rumah Sehat Dengan Penderita 

TB Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Kabupaten MUBA Tahun 2018”. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum  

Diketahuinya Hubungan Rumah Sehat 

Dengan Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Kabupaten MUBA Tahun 

2018. 

1.2.2 Tujuan khusus 
1) Diketahuinya hubungan umur responden 

dengan kejadian tuberkulosis paru.  

2) Diketahuinya  hubungan jenis kelamin 

responden dengan kejadian tuberkulosis paru.  

3) Diketahuinya hubungan dan besar risiko 

kepadatan hunian rumah dengan kejadian 

tuberkulosis paru.  
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4) Diketahuinya  hubungan dan besar risiko luas 

ventilasi dalam rumah dengan kejadian 

tuberculosis paru. 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Puskesmas Sungai Lilin Muba 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh 

puskesmas Sungai Lilin sebagai referensi untuk 

mengatasi kejadian TB Paru yang ada kaitannya 

dengan Kondisi Rumah.  

1.5.2 Bagi STIK BinaHusada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi yang sangat berguna, baik sebagai 

referensi atau penambah wawasan mengenai 

hubungan rumah sehat terhadap penyakit 

tuberkulosis paru. 

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya peneliti yang berasal dari 

institusi STIK Bina Husada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah studi observasional 

dengan menggunakan pendekatan case control, 

Populasi penelitian ini adalah semua penderita 

Tuberkulosa BTA+  yang tercatat di puskesmas 

Sungai Lilin Kabupaten MUBA terhitung mulai dari 

bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 

yang berjumlah 32 orang dan responden control 

sejumlah 32 orang, sehingga total sampel untuk 

penelitian ini adalah 64 responden. Sampel 

penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Kriteria sampel adalah 

responden berusia diatas 15 tahun, tercatat sebagai 

pasien Tb Paru dengan BTA+ di Puskesmas Sungai 

Lilin dan bertempat tinggal di wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Kabupaten MUBA. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuisioner yang 

dianalisis dengan analisa chi square yang kemudian 

dilanjutkan dengan analisa Odd Ratio. Lokasi 

Penelitian dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Lilin Muba. Penelitian ini dilakukan pada 

tanggal 1 -14 Mei 2018.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Umur dengan Penderita TB 

Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai 

Lilin Muba Tahun 2018 
Tabel 3.1 

Hubungan Umur dengan Penderita TB Paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin Muba Tahun 

2018 

 

 
 

Umur 
Penyakit TB Paru  

P 

Value 

 
OR 

 
95%CI 

BTA 

(+) 

BTA 

(-) 

Total 

15-45 
tahun 

25 14 39 0.005 4.59 1.542- 
1.671 

> 45 

tahun 

7 18 25 

Jumlah 32 32 64 

 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah 

dilakukan pada 64 responden menunjukkan bahwa 

usia produktif 15-45th sebanyak 39 orang dan 25 

orang berusia > 45th  
Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,005 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara umur responden 

terhadap penyakit tuberkulosis. Dari hasil analisis 

diperoleh pula nilai OR= 4,59, yang artinya 

responden dalam usia produktif berisiko sebesar 4,5 

kali untuk tertular TB paru jika dibandingkan 

dengan responden usia tidak produktif. Hasil ini 

sejalan dengan teori Kemenkes RI 2010 dalam buku 

Pedoman  Penangggulangan TBC dimana penderita 

TB Paru di Indonesia sebagian besar menyerang 

kelompok usia produktif (15-45 tahun). Penelitian 

terkait yang mendukung hasil penelitian ini adalah 

penelitian Simbolon (2006) yang menyatakan risiko 

kejadian TB Paru BTA positif lebih tinggi pada usia 

produktif yaitu sebesar 4,9 kali dibandingkan pada 

kelompok usia tidak produktif dan Begitu juga hasil 

penelitian  Hariputria (2005) dimana hasil penelitian 

diperoleh umur penderita TB Paru BTA positif rata-

rata pada usia produktif (15-50 tahun) sebesar 165 

responden (82,5%). Tingginya aktifitas dan 

mobilitas pada usia produktif warga di wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Lilin dikarenakan tuntutan 

pemenuhan kebutuhan hidup dan aktifitas 

bermasyarakat lainnya memberikan peluang 

terhadap kemungkinan kontak dengan orang lain 

yang mempunyai berbagai paparan atau risiko 

semakin besar salah satunya penyakit TB Paru ini. 

Hal ini juga didukung oleh faktor ekonomi 

masyarakat desa Sungai Lilin dimana sebagian besar 

adalah menengah ke bawah yang mempengaruhi 

kesanggupan untuk memenuhi asupan makanan atau 

gizi yang baik karena terbatasnya penghasilan yang 

diperoleh akan tambah mempercepat risiko menjadi 

sakit TB Paru. 
 

3.2 Hubungan Jenis Kelamin dengan 

Penderita TB Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Muba Tahun 2018 
Tabel 3.2 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Penderita TB Paru 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Muba Tahun 2018 

 
 

Jenis 

Kelamin 

Penyakit TB Paru  
P 

Value 

 
OR 

95%CI 

BTA 

(+) 

BTA 

(-) 

Total 

Laki-Laki 26 16 42 0.008 4.33  
1.405 - 

1.363 Perempuan 6 16 22 

Jumlah 32 32 64 

 

Hasil Uji Statistik menunjukan bahwa 

responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 

orang dan perempuan berjumlah 22 orang.  

Hasil Uji Chi-square menunjukkan adanya 

hubungan jenis kelamin terhadap tb paru yang 

dengan diperoleh nilai p value = 0,008 dan OR 4,33  

dan 95%CI = 1,405 – 1,363 menunjukkan bahwa 



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

Hubungan Rumah Sehat Dengan Penderita TB Paru Di Wilayah Kerja  ..……Flora Febriyanti, Amar Muntaha 

 72 
 

kelompok Laki-Laki beresiko sebesar 4,33 kali 

dibanding kelompok perempuan. 

Tuberkulosis tidak menyerang penderita 

dengan jenis kelamin tertentu, tetapi dari penelitian 

yang ada menunjukkan bahwa laki- laki lebih 

banyak menderita TB dibandingkan dengan 

perempuan.  Menurut  Hiswani yang dikutip dari 

WHO hal ini disebabkan karena laki-laki banyak 

keluar rumah untuk mencari  nafkah dan banyak 

berinteraksi dengan orang lain yang mungkin salah 

satunya terinfeksi kuman TB serta perilaku merokok 

dan minum  alkohol sehingga dapat menurunkan 

system pertahanan tubuh, sehingga lebih mudah 

terpapar dengan agent penyebab TB Paru. 

(Kemenkes RI,2010) 

Pada hasil penelitian didapatkan bahwa laki – 

laki mempunyai resiko yang lebih besar daripada 

perempuan. Hal ini disebabkan laki – laki menjadi 

tulang punggung keluarga dan menjadikan mereka 

sering keluar rumah dan kontak dengan banyak 

orang. Secara epidemiologi dibuktikan terdapat 

perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam 

hal penyakit infeksi, progresifitas penyakit, insiden 

dan kematian akibat TB Paru. Penelitian yang 

dilakukan Pertiwi (2012) tentang praktik hygiene 

sanitasi lingkungan dengan angka kejadian 

tuberkulosa, ditemukan 56,7% kasus TB Paru terjadi 

pada laki-laki, dan 43,3 % kasus TB Paru terjadi 

pada perempuan. Hal ini dikarenakan responden 

laki-laki cenderung yang menularkan resiko TB 

Paru pada keluarga mengingat bahwa laki-laki yang 

terpapar pajanan dilingkungan tempat pekerjaan. 

Di wilayah desa Sungai Lilin sebagian besar 

laki-laki bertindak sebagai pencari nafkah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Laki-laki sebagai 

kepala keluarga dengan mobilitas tinggi dan selalu 

kontak dengan orang lain memiliki resiko lebih 

besar untuk terpapar kuman TB Paru. 

 

3.3 Hubungan Luas Ventilasi dengan 

Penderita TB Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Muba Tahun 2018 
Tabel 3.3 

Hubungan Luas Ventilasi dengan Penderita TB Paru 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Muba Tahun 2018 

 
 

Luas 

Ventilasi 

Penyakit TB Paru  
P 

Value 

 
OR 

95%CI 

BTA 

(+) 

BTA 

(-) 

Total 

Tidak 
memenuhi 

syarat  

20 15 35 0,024 3,18  
1.145 – 

8.841 

Memenuhi 
Syarat  

11 17 28 

Jumlah 32 32 64 

 

Melihat tabel 3.3 Rumah dengan ventilasi 

yang tidak memenuhi syarat berjumlah 35 rumah 

dan rumah dengan ventilasi yang memenuhi syarat 

berjumlah 28 rumah. Hasil Uji Chi-square 

menunjukkan adanya hubungan luas ventilasi  

rumah terhadap TB paru dengan diperoleh nilai p 

value = 0,024 dan OR 3,18 dan 95%CI = 1,145 – 

8,841 menunjukkan bahwa rumah dengan luas 

ventilasi yang tidak memenuhi syarat beresiko 

sebesar 3,18 kali dibandingkan dengan penghuni 

dengan ventilasi rumah yang memenuhi syarat.  

Hasil ini sesuai dengan teori yang 

menyatakan kepadatan hunian ditentukan oleh luas 

lantai rumah yang dibandingkan dengan jumlah 

penghuninya. Luas lantai rumah sebagai bagian dari 

bangunan fisik rumah yang diharapkan sesuai 

dengan syarat kesehatan tidak begitu saja mudah 

diperoleh karena erat kaitannya dengan tingkat 

ekonomi seseorang, tingkat ekonomi ini sendiri akan 

baik jika memiliki pekerjaan yang baik pula 

(mapan/tetap). Tanpa itu semua tidak mungkin dapat 

menciptakan bangunan rumah yang memenuhi 

syarat kesehatan. (Kemenkes RI,2010) 

Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Adnani dan Mahastuti (2007) tentang 

kondisi rumah dan penyakit TB paru menunjukkan 

bahwa kepadatan hunian berhubungan dengan 

kejadian Tb paru dengan nilai OR sebesar 1,55 

dengan 95% CI : 0,61-16,50. Kondisi fisik rumah 

yang memenuhi syarat kesehatan berarti juga secara 

langsung memperhatikan komposisi luas tempat 

tinggal dengan jumlah penghuninya begitu juga 

dengan jumlah kamar yang disesuaikan dengan 

jumlah penghuni rumah sehingga hunian rumah 

sesuai dengan standar kesehatan, tidak terdapat 

hunian yang padat. 

Sebagian besar rumah di desa Sungai Lilin 

terbuat dari bahan kayu dan papan dengan luas 

ventilasi yang tidak sama, luas ventilasi yang kurang 

memadai akan meningkatkan kadar kelembapan 

didalam ruma. luas ventilasi yang memenuhi syarat 

kesehatan akan memperkecil risiko penularan 

penyakit yang ditularkan melalui udara seperti 

penyakit TB Paru ini karena tidak terjadi 

peningkatan kadar uap air, suhu mapun CO2 di 

dalam rumah yang merupakan media yang baik bagi 

pertumbuhan bakteri tuberkulosis.  

 

3.4  Hubungan Kepadatan Hunian dengan 

Penderita TB Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Muba Tahun 2018 
Tabel 3.4 

Hubungan Kepadatan Hunian dengan Penderita TB 

Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Muba Tahun 2018 

 
Kepadatan 

Hunian 

Penyakit TB Paru  

P 

Value 

 

OR 

95%CI 

BTA 
(+) 

BTA 
(-) 

Tota
l 

Tidak 

memenuhi 
syarat  

17 8 25 0,021 3,48  

1.179 
– 

9.808 Memenuhi 

Syarat  

15 24 39 

Jumlah 32 32 64 

 

Hasil penelitian menunjukan rumah dengan 

kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat 

berjumlah 25 rumah dan yang memenuhi syarat 

berjumlah 39 rumah. Hasil Uji Chi-square 

menunjukkan adanya hubungan antara kepadatan  
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hunian  rumah terhadap TB Paru dengan diperoleh 

nilai p value = 0,021 dan OR 3,48 dan 95%CI = 

1,179 – 9,808 menunjukkan bahwa rumah dengan 

kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat 

beresiko sebesar 3,48 kali dibandingkan dengan 

kepadatan hunian rumah yang memenuhi syarat. 

Adanya hubungan yang bermakna antara 

kepadatan hunian dengan kejadian TB Paru BTA 

positif dikuatkan oleh teori Suyono (1985) bahwa 

Kepadatan sangat bermakna pengaruhnya terhadap 

kesehatan, karena kepadatan sangat menentukan 

insidensi penyakit menular seperti penyakit 

pernafasan dalam hal ini termasuk penyakit TB 

Paru. Jumlah kamar dan pengaturannya disesuaikan 

dengan umur dan jenis kelamin. Kamar yang dihuni 

banyak orang akan menimbulkan dampak buruk 

untuk kesehatan dan akan menjadi sumber potensial 

pada penyakit infeksi, disamping itu juga dapat 

menuntut fasilitas sanitasi dan penyediaan udara 

yang lebih banyak. (Yusuf, 2005 ) 

Berbagai penelitian yang mendukung adanya 

hubungan yang sangat bermakna antara kepadatan 

hunian dengan terjadinya penyakit kejadian TB Paru 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Adnani 

dan Mahastuti (2007) tentang kondisi rumah dan 

penyakit Tb paru menunjukkan bahwa kepadatan 

hubian berhubungan dengan kejadian Tb paru 

dengan nilai OR sebesar 1,55 dengan 95% CI : 0,61- 

16,50. Selanjutnya Ratnasari (2005) yang 

melaksanakan penelitian di Kota Semarang 

menemukan bahwa kepadatan hunian berhubungan 

dengan kejadian Tb paru dengan nilai OR = 2,4 dan 

95% CI: 1,09-5,47. Kepadatan hunian akan 

memudahkan terjadinya penularan penyakit Tb paru 

di dalam rumah tangga. 

Sebagian besar warga di desa Sungai Lilin 

terdiri dari beberapa keluarga dalam satu rumah, jika 

dalam satu rumah tangga terdapat satu orang 

penderita Tb paru aktif dan tidak diobati secara 

benar maka akan menginfeksi anggota keluarga 

terutama kelompok yang rentan seperti bayi dan 

balita, semakin padat hunian suatu rumah tangga 

maka semakin besar risiko penularan.  

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.     Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan antara Umur terhadap 

penyakit tuberkulosis paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Palembang tahun 

2018 diperoleh nilai (P value=0,005) dengan 

OR=4,59. 

4.1.2 Ada hubungan antara jenis kelamin terhadap 

penyakit tuberkulosis paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Lilin Palembang tahun 

2018 diperoleh nilai (P value=0,008) dengan 

OR=4,33. 

4.1.3 Ada hubungan antara Luas ventilasi rumah 

terhadap penyakit tuberkulosis paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Palembang tahun 2018 diperoleh nilai (P 

value=0,024) dengan OR=3,18. 

4.1.4 Ada hubungan antara Kepadatan hnian 

terhadap penyakit tuberkulosis paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Lilin 

Palembang tahun 2018 diperoleh nilai (P 

value=0,021) dengan OR=3,48. 

 

4.2  Saran 

4.2.2 Bagi Puskesmas Sungai Lilin Muba 

Disarankan khususnya pemegang program 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

bagaimana menerapkan PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) dalam kehidupan sehari-hari 

untuk mencegah timbulnya penyakit khususnya 

penyakit tuberkulosis. 

4.2.2  Bagi STIK BinaHusada Palembang 

Disarankan sebagai literatur di Perpustakaan 

STIK Bina Husada Palembang, untuk menambah 

wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam 

menganalisa masalah kesehatan khususnya dalam 

bidang kesehatan lingkungan. 

4.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti 

yang berasal dari institusi STIK Bina Husada agar 

dapat melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

penyakit thypus abdominalis dengan menambah 

variabel lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Masalah lingkungan paling dekat dengan kehidupan manusia, salah satu masalah lingkungan sering dijumpai dalam 

kehidupan sehari hari manusia adalah masalah sampah. Seperti diungkapkan dalam UU RI No 18 Tahun 2008 Tentang 

Pengelolaan Sampah, sisa dari pembuangan yang dihasilkan baik berbentuk cairan, padat yang dihasilkan rumah tangga 

maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya Faktor yang Berhubungan dengan Kebiasaan Masyarakat dalam 

Membuang Sampah Rumah Tangga di Trotoar sebagai Tempat Pembuangan Sementara di Jalan KH Wahid Hasyim Rt 40 

dan 49 Rw 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Tahun 2018. Desain penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berjumlah 100 sampel yang dipilih, 

dengan menggunakan teknik total sampling. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara membagikan kuesioner, 

selanjutnya data yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan uji chi-square ( = 0,05). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus tahun 2018 bertempat di Rt 40 dan 49 Rw 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang 

Ulu 1 Palembang. Hasil penelitian ini didapatkan masing-masing variabel independen terhadap membuang sampah adalah 

pengetahuan (p= 0,000), sikap (p= 0,000), ketersediaan bak sampah (p = 0,000), mobil pengangkut sampah (p = 0,000), dan 

lama tinggal (p= 0,387). Simpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan, sikap, ketersediaan bak 

sampah, mobil pengangkut sampah, dan tidak ada hubungan antara lama tinggal dengan kebiasaan membuang sampah. 

Disarankan kepada masyarakat sampah rumah tangga yang dikumpulkan jika sudah menumpuk baiknya membayar iyuran 

perbulan untuk membuang sampah ke TPA kepada pengurus kebersihan sampah disekitar. 

 

Kata Kunci  : Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Bak Sampah, Mobil Pengangkut Sampah, dan Lama Tinggal 

 

 

ABSTRACT 

 

Environmental problems closest to human life, one of the environmental problems often encountered in everyday human life 

is the waste problem. As disclosed in Law No. 18 of 2008 on Waste Management, the remainder of the disposal produced 

either liquid, solid form produced by households and agencies. This study aims to determine the Factors Associated with 

Community Habits in Removing Household Garbage on the sidewalk as a temporary disposal place at KH Wahid Hasyim 

street RT 40 and 49 RW 12, 3-4 Ulu sub-destreet, Seberang Ulu 1 destreet Palembang 2018. The design of this study useed 

quantitative method with cross sectional design, the sample in this study was a community of 100 samples that selected by, 

using total sampling technique. In this study was obtained by distributing questionnaires, then the collected data were 

analyzed using the chi-square test (= 0.05). The study was conducted on July - August of 2018 at RT 40 and 49 RW 12, 3-4 

Ulu sub-destreed, Ulu 1 destreet Palembang. The results of this study obtained that each of the independent variables on 

disposing of waste were knowledge (p = 0,000), attitude (p = 0,000), availability of garbage bins (p = 0,000), garbage car 

transporter (p = 0,000), and length of stay (p = 0.387). The conclusions from the results of this study were that there was a 

relationship among knowledge, attitudes, availability of trash cans, garbage transport cars, and there was no relationship 

between the length of stay and the habit of disposing of garbage. It is suggested to the household garbage community that it 

is collected if it has accumulated the good to pay monthly fees to dispose of garbage to the landfill to the surrounding 

garbage cleaners.           

   

Keywords : Knowledge, Attitude, Availability Of Trash Bin, Garbage Car, and Duration Of Stay  

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Data dalam laporan berjudul What a Waste: 

A Global Review of Solid Waste Management 

disebutkan bahwa total sampah yang dihasilkan di 

seluruh dunia pada tahun 2012 mencapai sekitar 1,3 

miliar ton per tahun. Pada tahun 2025 mendatang, 

volume sampah dunia diprediksi bisa mencapai 

hampir dua kali lipat atau sebanyak 2,2 miliar ton. 

Sebuah studi yang dikeluarkan Bank Dunia 

memperkirakan biaya pengelolaan sampah di 

seluruh muka bumi dalam kurun waktu 13 tahun 

mendatang bakal meningkat dari US$205 miliar (Rp 

1.845 triliun) pada tahun 2012 menjadi US$376 
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49 RW 12 KELURAHAN 3-4 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU 1 

PALEMBANG 2018 

 
Oleh  

Fransiska Suci Oktavianti
1
, Akhmad Dwi Priyatno

2 

1
Mahasiswa S-1 Program Studi SarjanaKesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 

Email : Fransiskaoktavianti07@gmail.com 
2
Dosen Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 

Email : akhmad.dwi88@gmail.com 

 

mailto:Khalimatusbinhus@gmail.com


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

Faktor yang Berhubungan dengan Kebiasaan Masya…...................................…Fransiska Suci Oktavianti dan 

Akhmad Dwi Priyatno  76 
 

miliar (Rp.3.375 triliun) pada tahun 2025. (Zulkifli, 

2014)  

Berdasarkan data di Indonesia sampah 

merupakan peringkat ke dua di dunia setelah 

Tiongkok dalam penghasil sampah plastik ke laut. 

Dari data terakhir pada 2015, Indonesia 

menghasilkan sampah plastik mencapai 187,2 ton. 

Angka pencapaian ini hanya kalah dari China yang 

menghasilkan 262,9 juta ton. Di bawah Indonesia 

ada Filipina (83,4 juta ton), Vietnam (55,9 juta ton), 

dan Sri Lanka (14,6 juta ton). (Hendrawati, 2015) 

Pasalnya setiap hari data Provinsi Sumsel 

menghasilkan sampah sebanyak 4000 ton yang 

didominasi oleh sampah rumah tangga. Setiap hari, 

satu orang menghasilkan setengah kilo sampah dan 

jumlah penduduk di Sumsel mencapai 8 juta orang, 

artinya 4000 ton sampah yang kita hasilkan per hari, 

oleh karena itu persoalan sampah juga bisa menjadi 

prioritas bagi pemerintah Provinsi Sumsel. 

(Lukitariati, 2016) 

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kebersihan Kota (DLHKK) Kota Palembang 

dalam sehari Kota Palembang menghasilkan 600-

700 ton sampah. Bahkan saat weekend bisa 

mencapai 900 ton per hari. Sungguh jumlah yang 

fantastis yang jika dibiarkan akan menjadi ancaman 

bagi kota ini. Mengingat dampaknya yang sangat 

serius bagi kesehatan dan lingkungan. Wahana 

Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel menyoroti 

persoalan ini lantaran telah menjadi salah satu 

ancaman bencana ekologis di Kota Palembang. 

Sebab, dampak yang akan terjadi berupa kerusakan 

dan menurunkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. “Pihak yang paling dirugikan 

adalah masyarakat dan lingkungan hidup”. (Jatmiko, 

2015) 

Berbagai aktivitas dilakukan oleh manusia 

untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan 

memproduksi makanan minuman dan barang lain 

dari sumber daya alam. Selain menghasilkan barang-

barang yang akan dikonsumsi, aktivitas tersebut juga 

menghasilkan bahan buangan yang sudah tidak 

dibutuhkan oleh manusia. Bahan buangan makin 

hari makin bertambah banyak. Hal ini erat 

hubungannya dengan makin bertambahnya jumlah 

penduduk di satu pihak, dan di pihak lain dengan 

ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap. 

(Chandra, 2012) 

Produksi sampah tidak sebanding dengan 

sistem pengangkutan dan pengelolaannya selama ini 

sehingga terjadi penumpukan sampah dimana-mana. 

Mengenai pengelolaan sampah yang hingga kini 

masih menjadi permasalahan kota, apabila sampah 

tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan 

menimbulkan masalah. Timbunan sampah yang tak 

terkendali akibat aktivitas manusia akan berdampak 

pada permasalahan lingkungan seperti menurunnya 

keindahan kota, timbulnya bau dari pembusukan 

sampah, terjadinya pencemaran udara akibat 

pembakaran sampah yang mengganggu kesehatan 

masyarakat dan menjadi sumber penyakit bagi 

kesehatan manusia. Timbunan sampah di TPA 

dengan jumlah yang besar akan melepas gas 

methana (CH4) sehingga berpotensi meningkat 

emisi gas rumah kaca. Pencemaran sumur dan air 

tanah akan terjadi apabila cairan yang dikeluarkan 

oleh sampah tersebut (air lindi) meresap ke tanah 

serta terjadinya pendangkalan sungai akibat 

pembuangan sampah ke sungai atau badan air. 

(Aswadi dan Hendra, 2011) 

Permasalahan sampah di suatu kawasan 

meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian 

masyarakat yang masih rendah sehingga suka 

berperilaku membuang sampah sembarangan, 

keengganan untuk membuang sampah pada 

tempatnya yang sudah disediakan. Perilaku yang 

buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim 

hujan karena darainase tersumbat sampah sehinnga 

terjadi banjir. (Hardiatmi, 2011) 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kebiasaan Masyarakat Dalam 

Membuang Sampah Rumah Tangga Di Trotoar 

Sebagai Tempat Pembuangan Sementara Di Jl. KH 

Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 Kelurahan 3-4 

Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

Tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum  

Diketahuinya faktor yang berhubungan 

dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai tempat 

pembuangan sementara di Jl. KH Wahid Hasyim RT 

40 & 49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 1 Palembang tahun 2018 

1.2.2   Tujuan khusus  

1) Diketahuinya distribusi frekuensi 

karakteristik pengetahuan, sikap, 

ketersediaan bak sampah, mobil 

pengangkut sampah, dan lama tinggal 

dengan masyarakat yang membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai 

tempat pembuangan sementara di Jl. KH 

Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang 

Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan pengetahuan 

dengan kebiasaan masyarakat dalam 

membuang sampah rumah tangga di trotoar 

sebagai tempat pembuangan sementara di 

Jl. KH Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang Tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan sikap dengan 

kebiasaan masyarakat dalam membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai 

tempat pembuangan sementara di Jl. KH 

Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang Tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan ketersediaan bak 

sampah dengan kebiasaan masyarakat 

dalam membuang sampah rumah tangga di 
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trotoar sebagai tempat pembuangan 

sementara di Jl. KH Wahid Hasyim RT 40 

& 49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Seberang 

Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2018. 

5) Diketahuinya hubungan mobil pengangkut 

sampah dengan kebiasaan masyarakat 

dalam membuang sampah rumah tangga di 

trotoar sebagai tempat pembuangan 

sementara di Jl. KH Wahid Hasyim RT 40 

& 49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Seberang 

Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2018. 

6) Diketahuinya hubungan lama tinggal 

dengan kebiasaan masyarakat dalam 

membuang sampah rumah tangga di trotoar 

sebagai tempat pembuangan sementara di 

Jl. KH Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang Tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman 

penelitian dalam bidang Kesehatan Lingkungan, 

khususnya mengenai faktor yang berhubungan 

dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai tempat 

pembuangan sementara di Jl. KH Wahid Hasyim RT 

40 & 49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 1 Palembang Tahun 2018. 

1.3.2   Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Menjadi bahan masukan dan kepustakaan 

untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan 

dalam bidang Kesehatan Lingkungan, terutama pada 

aspek faktor yang berhubungan dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga oleh 

masyarakat 

1.3.3 Bagi Masyarakat 
Dengan diketahuinya faktor yang 

berhubungan dengan kebiasaan masyarakat dalam 

membuang sampah rumah tangga di trotoar sebagai 

tempat pembuangan sementara di Jl. KH Wahid 

Hasyim RT 40 & 49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Tahun 2018. 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan 

khususnya masyarakat yang membuang sampah 

rumah tangga di trotoar sebagai tempat pembuangan 
sementara, sehingga dapat memperbaiki dalam hal 

untuk membuang sampah pada tempatnya.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan Cross Sectional. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik Sampling Total. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 

kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lain sampel total adalah sensus, dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

berjumlah 100 sampel yang dipilih analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

univariat dan bivariat dengan menggunakan Chi-

Square dengan kemaknaan ( = 0,05). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2018 

bertempat di Jl. KH Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 

12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 

Palembang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Pengetahuan dengan 

Kebiasaan Membuang Sampah 
 

Tabel 3.1 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

pengetahuan dengan kebiasaan membuang sampah 

didapatkan hasil dari 100 responden diperoleh 

bahwa responden dengan kebiasaan membuang 

sampah yang baik sebanyak 31 responden dan yang 

memilki pengetahuan yang baik (51,7%). Sedangkan 

untuk responden dengan kebiasaan membuang 

sampah yang buruk sebanyak 29 responden dan 

yang memiliki pengetahuan yang kurang baik 

(48,3%). Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p = 

0,000 < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan kebiasaan membuang sampah.  

Adapun pendapat lain menurut penelitian 

Mohammad (2011), sebenarnya permasalahan 

masyarakat yang membuang sampah sembarangan 

merupakan masalah budaya yang berlangsung 

selama bertahun-tahun dan memang perlu diubah 

sedari dini serta perlu pendidikan menyeluruh ke 

semua level masyarakat dan harus komprehensif 

penanganannya. 

Sejalan dengan hasil penelitian Isthofiyani, 

Andreas, dan Retno (2016) dari hasil analisis di 

Desa Waleri yang tinggal di bantaran sungai Damar. 

Analisis data diketahui bahwa persepsi masyarakat 

bantaran sungai Damar terhadap sampah cenderung 

rendah, pengetahuan masyarakat tentang sampah 

terbatas sehingga hanya menilai sampah sebagai 

sesuatu yang tidak memiliki guna dan harus 

dibuang.
 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi pada 

masyarakat tentang akan pengetahuan mereka dalam 

membuang sampah rumah tangga secara 

sembarangan masih tetap dilakukan walaupun  

untuk pengetahuan cukup baik dalam membuang 

sampah tidak patut dilakukan secara sembarangan 

tapi tidak berlaku pada kebiasaan yang sering 

membuang atau menaruh sampah rumah tangga di 

trotoar  

 

3.2 Hubungan antara Sikap dengan 

Kebiasaan Membuang Sampah  

No Pengetahuan 

Kebiasaan Membuang Sampah 
Total P 

Value 
Baik  Buruk  

n % n % n % 

1 Baik 31 51,7 29 48,3 60 100 

0,000 2 Kurang Baik  0 0,0 40 100,0 40 100 

Jumlah 31 31,0 69 69,0 100 100 
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Tabel 3.2 

 

 
 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

sikap dengan kebiasaan membuang sampah 

didapatkan hasil dari 100 responden diperoleh 

bahwa responden dengan kebiasaan membuang 

sampah yang baik sebanyak 31 responden dan yang 

memiliki sikap yang baik (45,6%). Sedangkan untuk 

responden dengan kebiasaan membuang sampah 

yang buruk sebanyak 37 responden dan yang 

memiliki sikap yang buruk (54,4%). Hasil uji Chi-

Square diperoleh nilai p = 0,000 < α (0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara sikap dengan kebiasaan membuang 

sampah 

Permasalahan sampah di suatu kawasan 

meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian 

masyarakat yang masih rendah sehingga suka 

berperilaku membuang sampah sembarangan, 

keengganan untuk membuang sampah pada 

tempatnya yang sudah disediakan. Perilaku yang 

buruk ini seringkali menyebabkan bencana di musim 

hujan karena daerah sekitar tersumbat sampah 

sehingga terjadi banjir. (Hardiatmi, 2011) 

Sejalan dengan hasil penelitian Liana, dkk 

(2012) di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar 

Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data diketahui 

tingkat perilaku atau sikap masyarakat di 

desa/kelurahan yang terletak di bantaran sungai 

Martapura diperoleh skor rata-rata 9,40 termasuk 

dalam kategori “sedang”, berarti akumulasi 

perilaku/sikap masyarakat dari skor pengetahuan, 

sikap dan tindakan diperoleh persentase 40% - 75%.  

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi bahwa 

kurangnya kesadaran dalam menyikapi pentingnya 

membuang sampah rumah tangga untuk pada 

tempatnya dan dengan sikap yang percaya diri untuk 

terus terusan membuang sampah rumah tangga di 

trotoar tanpa menyadari akan membuat lingkungan 

disekitar menjadi kumuh dan jorok. 

 

3.3 Hubungan antara Ketersediaan Bak 

Sampah  dengan Kebiasaan Membuang 

Sampah 
Tabel 3.3 

 

 

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

ketersediaan bak sampah dengan kebiasaan 

membuang sampah didapatkan hasil dari 100 

responden diperoleh bahwa responden dengan 

kebiasaan membuang sampah yang baik sebanyak 

31 responden dan  yang setuju dengan ketersediaan 

bak sampah (45,6%). Sedangkan untuk responden 

dengan kebiasaan membuang sampah yang buruk 

sebanyak 37 responden dan  yang tidak setuju 

dengan ketersediaan bak sampah (54,4%). Hasil uji 

Chi-Square diperoleh nilai p = 0,000 < α (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara ketersediaan bak sampah dengan 

kebiasaan membuang sampah 

Problematika persampahan di Indonesia pada 

umumnya adalah masalah yang belum terselesaikan 

secara tuntas. Pihak yang berwenang diperkirakan 

hanya mengangkut 60 -70% total sampah ke TPA. 

Sebagian besar sampah yang tidak tertangani 

biasanya dibakar atau dibuang ke sungai dan hanya 

sebagian kecil yang ditangani oleh pemulung. 

(Damanhuri, 2009) 

Sejalan dengan hasil penelitian Putra, 

Sidharta, dan Ellyn (2016) di Kelurahan Basirih 

Kecamatan Banjarmasin Barat. Analisis data 

diketahui mencakup identitas faktor responden 

faktor yang berhubungan dengan sikap masyarakat 

dan faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat 

dalam aktivitas membuang sampah di bantaran 

sungai, perilaku masyarakat masih banyak yang 

membuang sampah tidak pada tempatnya dengan 

alasan ketersediaan sarana yang masih kurang dan 

juga karena telah menjadi kebiasaan.  

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi selain 

pengetahuan, sikap dan perlunya bak sampah untuk 

sistem pembuangan sampah yang efektif dan baik 

maka dari adanya ketersediaan bak sampah di 

sekitar  masyarakat akan dapat mengubah cara 

berperilaku untuk terus terusan membuang sampah 

secara sembarangan maka dapat berkurang jumlah 

kebiasaan masyarakat untuk membuang sampah  di 

trotoar  

 

3.4 Hubungan antara Mobil Pengangkut 

Sampah dengan Kebiasaan Membuang 

Sampah 

Tabel 3.4 

 

 
Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

mobil pengangkut sampah dengan kebiasaan 

membuang sampah didapatkan hasil hasil 100 

responden diperoleh bahwa responden dengan 

kebiasaan membuang sampah yang baik sebanyak 

No Sikap 

Kebiasaan Membuang Sampah 
Total P 

Value 
Baik  Buruk  

n % n % n % 

1 Baik  31 45,6 37 54,4 68 100 

0,000 2 Kurang Baik  0 0,0 32 100,0 32 100 

Jumlah 31 31,0 69 69,0 100 100 

 

No 
Ketersediaan 

Bak Sampah 

Kebiasaan Membuang Sampah 

Total P 

Value 
Baik  Buruk  

n % n % n % 

1 Setuju  31 45,6 37 54,4 68 100 

0,000 2 Tidak setuju 0 0,0 32 100,0 32 100 

Jumlah 31 31,0 69 69,0 100 100 

 

No 

Mobil 

Pengangkut 

Sampah 

Kebiasaan Membuang Sampah 

Total P 

Value 
Baik  Buruk  

n % n % n % 

1 Setuju  31 44,9 38 55,1 69 100 

0,000 2 Tidak setuju 0 0,0 31 100,0 31 100 

Jumlah 31 31,0 69 69,0 100 100 
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31 responden dan  yang setuju dengan ketersediaan 

bak sampah (45,6%). Sedangkan untuk responden 

dengan kebiasaan membuang sampah yang buruk 

sebanyak 37 responden dan  yang tidak setuju 

dengan ketersediaan bak sampah (54,4%). Hasil uji 

Chi-Square diperoleh nilai p = 0,000 < α (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara mobil pengangkut sampah dengan 

kebiasaan membuang sampah Produksi 

sampah tidak sebanding dengan sistem 

pengangkutan dan pengelolaannya selama ini 

sehingga terjadi penumpukan sampah dimana-mana. 

Mengenai pengelolaan sampah yang hingga kini 

masih menjadi permasalahan kota, apabila sampah 

tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan 

menimbulkan masalah. Timbunan sampah yang tak 

terkendali akibat aktivitas manusia akan berdampak 

pada permasalahan lingkungan seperti menurunnya 

keindahan kota, timbulnya bau dari pembusukan 

sampah, terjadinya pencemaran udara akibat 

pembakaran sampah yang mengganggu kesehatan 

masyarakat dan menjadi sumber penyakit bagi 

kesehatan manusia. Timbunan sampah di TPA 

dengan jumlah yang besar akan melepas gas 

methana (CH4) sehingga berpotensi meningkat 

emisi gas rumah kaca. Pencemaran sumur dan air 

tanah akan terjadi apabila cairan yang dikeluarkan 

oleh sampah tersebut (air lindi) meresap ke tanah 

serta terjadinya pendangkalan sungai akibat 

pembuangan sampah ke sungai atau badan air. 

(Suwerda, 2012) 

Sejalan dengan hasil penelitian Aji, (2016) di 

Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, 

Bengkulu. Analisis data diketahui semakin 

meningkatnya laju pertumbuhan penduduk ekonomi 

dan pembangunan yang terjadi saat ini telah 

menyebabkan semakin meningkatnya timbulan 

sampah yang dihasilkan, berdasarkan data yang 

diperoleh oleh peneliti dan Badan Lingkungan 

Hidup, Kebersihan dan pertamanan Rejang Lebong, 

timbulan sampah yang dihasilkan di daerah yang 

terjangkau oleh pelayanan kebersihan yaitu 

sebanyak 2.815 m
3
/bulan dengan jumlah sampah 

terangkut sekitar 2693, 75 m
3
/bulan.  

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi dengan adanya 

mobil pengangkut sampah yang datang setiap hari di 

waktu pagi mereka akan membersihkan didaerah 

tersebut karena mereka sudah mengetahui letak dan 

adanya sampah sampah yang dihasilkan dari rumah 

tangga lalu di buang ke trotoar karena masyarakat 

setempat menyadari akan ada petugas kebersihan 

yang akan selalu membersihkan trotoar tersebut dan 

datang setiap hari jadi mereka tak perlu lagi untuk 

membuang sampah pada tempatnya dikarenakan 

sarana bak sampah yang tidak ada  

 

3.5 Hubungan antara Lama Tinggal dengan 

Kebiasaan Membuang Sampah 

 

 

 

Tabel 3.5 

 

 
 

 Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

lama tinggal dengan kebiasaan membuang sampah 

didapatkan hasil 100 responden diperoleh bahwa 

responden dengan kebiasaan membuang sampah 

yang baik sebanyak 13 responden dan yang sudah 

lama tinggal sebanyak (26,0%), dan 18 responden 

(36,0%) yang baru tinggal. Sedangkan untuk 

responden dengan kebiasaan membuang sampah 

yang buruk sebanyak 37 responden dan yang sudah 

lama tinggal (74,0%). Hasil uji Chi-Square 

diperoleh nilai p = 0,387 > α (0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara lama tinggal dengan kebiasaan 

membuang sampah 

 Permasalahan sampah dimulai sejak 

meningkatnya jumlah manusia dan hewan penghasil 

sampah, dengan semakin padatnya populasi 

penduduk di suatu area. Untuk daerah pedesaan 

yang jumlah penduduknya masih relatif sedikit, 

permasalahan sampah tidak begitu terasa karena 

sampah yang dihasilkan masih dapat ditanggulangi 

dengan cara sederhana misalnya dibakar, ditimbun 

atau dibiarkan mengering sendiri. Untuk daerah 

dengan penduduk padat (pemukiman, perkotaan) 

yang area terbukanya tinggal sedikit, dirasakan 

bahwa sampah menjadi problem tersendiri. (Suyono 

dan Budiman, 2010) 

Adapun pendapat lain sebenarnya 

permasalahan masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan merupakan masalah budaya yang 

berlangsung selama bertahun-tahun dan memang 

perlu diubah sedari dini serta perlu pendidikan 

menyeluruh ke semua level masyarakat dan harus 

komprehensif penanganannya. (Mohammad Berkah, 

2011) 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi dengan baru 

atau lamanya tinggal pada masyarakat tidak 

berpengaruh pada kebiasaan membuang sampah 

secara sembarangan bahkan yang menjadi faktor 

utama bisa terjadi pada ingin coba coba atau meniru 

kebiasaan masyarakat sebelumnya dan pada 

akhirnya untuk melakukan kebiasaan membuang 

sampah di trotoar atau secara sembarangan 

dikarenakan ada contoh kebiasaan tersebut yang 

diterapkan setiap saat 

 

4.      SIMPULAN DAN SARAN  

4.1    Simpulan 

4.1.1  Ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kebiasaan membuang sampah rumah tangga 

No Lama tinggal 

Kebiasaan Membuang Sampah 

Total P 

Value 
Baik  Buruk  

n % n % n % 

1 Lama  13 26,0 37 74,0 50 100 

0,387 2 Baru  18 36,0 32 64,0 50 100 

Jumlah 31 31,0 69 69,0 100 100 
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di trotoar sebagai tempat pembuangan 

sementara di JL.KH Wahid Hasyim RT 40 & 

49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 1 Palembang 2018 

4.1.2 Ada hubungan antara sikap dengan kebiasaan 

membuang sampah rumah tangga di trotoar 

sebagai tempat pembuangan sementara di 

JL.KH Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

1 Palembang 2018 

4.1.3 Ada hubungan antara ketersediaan bak 

sampah dengan kebiasaan membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai 

tempat pembuangan sementara di JL.KH 

Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

1 Palembang 2018 

4.1.4 Ada hubungan antara mobil pengangkut 

sampah dengan kebiasaan membuang 

sampah rumah tangga di trotoar sebagai 

tempat pembuangan sementara di JL.KH 

Wahid Hasyim RT 40 & 49 RW 12 

Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 

1 Palembang 2018 

4.1.5  Tidak ada hubungan antara lama tinggal 

dengan kebiasaan membuang sampah rumah 

tangga di trotoar sebagai tempat pembuangan 

sementara di JL.KH Wahid Hasyim RT 40 & 

49 RW 12 Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan 

Seberang Ulu 1 Palembang 2018 

 

4.2      Saran 

4.2.1   Bagi Dinas Kebersihan  

Memberikan manfaat secara ekonomi, sehat 

bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta daya 

tanggap dari dinas kebersihan, baik dalam 

pelaksanaan kinerja sudah sesuai, untuk menyikapi 

permasalahan yang ada di lapangan sudah baik dan 

juga memberikan perhatian kepada masyarakat akan 

pentingnya kebersihan lingkungan. 

4.2.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang 
Penelitian mengenai kesehatan Lingkungan 

merupakan bagian penting dari Ilmu Kesehatan 

Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

kepada institusi pendidikan, dalam hal ini STIK 

Bina Husada Palembang, disaranakan agar lebih 

memfasilitasi (misalnya memperbanyak referensi 

atau literatur yang berkaitan dengan penelitian) dan 

memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk 

melakukan penelitian demi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang Kesehatan 

Lingkungan 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dimasa yang akan datang dapat 

digunakan sebagai litelatur untuk penelitian 

selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, 

jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang 

berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap 

berhubungan dengan bidang Kesehatan Lingkungan. 
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ABSTRAK 

 

Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. 

Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun, 98% nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas. 

Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak dan orang lanjut usia, terutama di negara-negara dengan pendapatan 

per kapita rendah dan menengah. Karateristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun 

(25,8%). Menurut jenis kelamin, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penyakit ini lebih banyak dialami kelompok 

penduduk dengan indeks kepemilikan terbawah dan menengah bawah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan Cross Sectional sampel penelitian ini adalah masyarakat di desa pangkalan benteng berjumlah 87 orang yang 

dipilih dengan menggunakan tehnikpropotional random sampling. Data dalam penelitian ini di dapat dengan menggunakan 

Instrument Check List. Selanjutnya di analisis dengan menggunakan uji Chi Square. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Mei-Juni 2018 bertempat di desa Pangkalan Benteng Kecamatan Banyuasin.Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

komponen rumah dengan penyakit ISPA dengan (p= 0,001< α 0,05 dan OR = 0.188). Tidak ada hubungan sarana sanitasi 

dengan penyakit ISPA dengan (p= 0,588< α 0,05. Ada hubungan perilaku penghuni dengan penyakit ISPA dengan (p= 

0,001< nilai α 0,05 dan OR = 0,193). Disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang Kondisi 

rumah sehat dengan penyakit ISPA secara rutin kepada masyarakat. Meingkatkan kerjasama lintas sektor yang melibatkan 

kecmatan, kelurahan, pustu dan berbagai intansi untuk mengadakan sosialisasi. 

 

Kata Kunci : Penyakit, ISPA, Rumah, Sehat 

 

ABSTRACT 

 

Upper Respiratory Tract Infection (ARI) is a major cause of morbidity and mortality of infectious diseases in the world. 

Nearly four million people die from ARI every year, 98% of which are caused by lower respiratory tract infections. Mortality 

rates are very high in infants, children and the elderly, especially in countries with low and middle income per capita. The 

highest population characteristics with ARI occur in the 1-4 years age group (25.8%). By sex, it is not different between men 

and women. This disease is more experienced by population groups with the lowest and lower middle ownership indices. This 

research was a quantitative research with Cross Sectional approach, the sample of this research is 87 people in Pangkalan 

Benteng Village who were selected using proportional random sampling technique. The data in was research were obtained 

by using the Instrument Check List. Then the data was analyzed using the Chi Square test. This research was conducted in 

May-June 2018 located in the village of Pangkalan Benteng, Banyuasin regency. The results showed that there was a 

relationship between home components and ARI with (p = 0.001 <α 0.05 and OR = 0.188). There was no relationship 

between sanitation facilities and ARI with (p = 0.588 <α 0.05. There was a relationship between the behavior of residents 

with ARI with (p = 0.001 <α value 0.05 and OR = 0.193). It is suggested to increase socialization or counseling activities. 

about the condition of a healthy home with ARI on a regular basis to the community Increasing cross-sector cooperation 

involving kecmatan, kelurahan, pustu and various institutions to conduct socialization 

 

Keywords  : Disease, ARI, House, Healthy 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas penyakit menular di dunia.Hampir empat 

juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun, 98% 

nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan 

bawah. Tingkat mortalitas sangat tinggi pada bayi, 

anak-anak dan orang lanjut usia, terutama di negara-

negara dengan pendapatan per kapita rendah dan 

menengah. (WHO, 2014) 

Karateristik penduduk dengan ISPA yang 

tertinggi terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun 

(25,8%). Menurut jenis kelamin, tidak berbeda 

antara laki-laki dan perempuan.Penyakit ini lebih 

banyak dialami kelompok penduduk dengan indeks 

kepemilikan terbawah dan menengah bawah.(Riset  

kesehatan dasar, 2013)  

Infeksi pernapasan akut disebabkan oleh 

virus atau bakteri. Penyakit ini diawali dengan panas 

disertai, tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek 

batuk kering atau berhadak.ISPA selalu menduduki 

peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyak di 

Indonesia. (Kemenkes RI, 2014) 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan menunjukan tingkatan kejadian 

ISPA di Sumatera Selatan dari tahun 2012 sampai 

HUBUNGAN KONDISI RUMAH SEHAT DENGAN PENYAKIT INFEKSI 

SALURAN PERNAPASAN ATAS (ISPA) DI DESA PANGKALAN BENTENG 

KECAMATAN BANYUASIN TAHUN 2018 
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tahun 2014 yaitu pada tahun 2012 kejadian ISPA 

sebesar 632.938 kasus, pada tahun 2013 kejadian 

sebesar 610.919 kasus. Kasus ISPA tertinggi terjadi 

di kota Palembang dengan jumlah kasus 234.885 

kasus, kabupaten Banyuasin sebesar 70,569 kasus 

dan Kabupaten Muaraenim sebesar 54.286 kasus. 

 Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kota 

Palembang menunjukan bahwa kejadian ISPA 

berfluktuatif selama tiga tahun terakhir pada tahun 

2014 angka kejadian ISPA sebesar 45,82 % kasus, 

pada tahun 2015 sebesar 107,38 % dan pada tahun 

2016 angka kejadian ISPA sebesar 89,87 kasus. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banyuasin ditemukan angka kejadian 

penyakit ISPA pada tahun 2015 ditemukan kasus 

ISPA sebesar 17,3% dan pada tahun 2016 sebesar 

9,3%, salah satu penyebab terjadinya ISPA yaitu 

dilingkungan rumah yang tidak sehat. 

Berdasarkan profil Puskesmas Sukajadi tahun 

2017 studipendahuluan diketahui dari Pustu 

(Puskesmas Pembantu) Desa Pangkalan Benteng, 

dari 10 jenis penyakit menular didapatkan kejadian 

ISPA yang masih tinggi dan masih banyak 

mengeluhkan penyakit ISPA berdasarkan diagnosa 

dari laporan Pustu Pangkalan Benteng. Di 

Puskesmas Sukajadi Kabupaten Banyuasin 

menunjukan bahwa angka kejadian penyakit ISPA 

pada tahun 2015 sebesar 3.427 kasus dan pada tahun 

2016 sebesar 3.880 kasus.
 

Berdasarkan data sekunder kesehatan 

masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa STIK 

Bina Husada di Desa Pangkalan Benteng tahun 2018 

menunjukan bahwa tingginya kejadian ISPA dengan 

jumlah 145 kasus atau 38,1%. 

Berdasarkan latar belakang di atas masih 

tingginya angka penyakit ISPA maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

Hubungan Kondisi rumah sehat dengan penyakit 

ISPA di desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang 

Kelapa Kabupaten Banyuasin. 

 

1.2 TujuanPenelitian 

1.2.1 TujuanUmum 

Diketahuinya hubungan komponen rumah, 

sarana sanitasi dan perilaku penghuni dengan 

penyakit ISPA di Desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin 

Tahun 2018. 

1.2.2 TujuanKhusus 

1) Diketahunya hubungan komponen rumah  

dengan penyakit ISPA di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

2)  Diketahunya hubungan sarana sanitasi 

dengan penyakit ISPA di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

3) Diketahunya hubungan perilaku penghuni 

dengan penyakit ISPA di Desa Pangkalan 

Benteng Kecamatan Talang Kelapa 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

 

1.3 ManfaatPenelitian 

1.3.1  Manfaat Bagi Desa Pangkalan Benteng  

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya 

menjadi acuan untuk terus meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat Desa Pangkalan Benteng 

dalam pencegahan penyakit ISPA dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan rumah (rumah 

sehat), sehingga kejadian penyakit ISPA dapat 

berkurang. 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

refrensi kepustakaan sehingga diharapkan 

memberikan informasi dalam penelitian Hubungan 

kondisi rumah sehat dengan penyakit ISPA di desa 

pangkalan benteng tahun 2018. 

1.3.3  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian iini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan 

penulis dan sebagai sarana dalam menerapkan teori 

yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

serta hasil penelitian ini juga sebagai pengalaman 

meneliti. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional 

sampel penelitian ini adalah masyarakat di desa 

pangkalan benteng berjumlah 87 orang yang dipilih 

dengan menggunakan tehnik Accidental Sampling. 

Sampel penelitian ini di ambil  pada 9 RT di desa 

pangkalan benteng. Data dalam penelitian ini di 

dapat dengan menggunakan Instrument Check List. 

Selanjutnya di analisis dengan menggunakan uji Chi 

Square. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-

Juni 2018 bertempat di desa Pangkalan Benteng 

Kecamatan Banyuasin 

 

3. HASIL DANPEMBAHASAN 

3.1  Hubungan Komponen Rumah Dengan 

 Penyakit ISPA di Desa Pangkalan Benteng 

 Tahun 2018 

Tabel 3.1 

No 

Kompo

nen 

Rumah 

Penyakit ISPA 
Total O

R 

P 

Val

ue 

Ya  Tidak 

n % n % n % 

1 Memen

uhi 

syarat 

16 48,5 17 51,5 33 100 

0,188 0,001 2 Tidak 

memenu

hi syarat 

45 83,3 9 16,7 54 100 

Jumlah 61 70,1 26 29,9 87 100 

Berdasarkan tabel 3.1 hasil analisis hubungan 

antara komponen rumah  dengan penyakit ISPA di 9 

Rt Desa Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 87 

responden diperoleh bahwa sebanyak 16 (48,5%) 

rumah dengan kepadatan hunian yang memenuhi 

syarat masih menderita penyakit ISPA dan 17 

(51,5%) rumah dengan kepadatan hunian yang 

memenuhi syarat tidak menderita penyakit ISPA. 

Sedangkan untuk rumah dengan kepadatan hunian 

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 45 (83,3%) 

rumah menderita penyakit ISPA dan sebanyak 9 

(16,7%) rumah tidak menderita penyakit ISPA. 
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Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,000 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara Komponen rumah 

dengan penyakit ISPA. Dari hasil analisis diperoleh 

pula nilai OR= 0,188 artinya rumah dengan 

komponen rumah yang tidak memenuhi syarat 

mempunyai peluang/kesempatan 0,188 kali lebih 

besar untuk menderita penyakit ISPA dibandingkan  

rumah dengan komponen rumah yang memenuhi 

syarat.   

 Komponen rumah merupakan salah satu 

contoh dari faktor lingkungan fisik. Lingkungan 

fisik yang nampak ini akan berpengaruh jika 

memang dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga 

sebisa mungkin tetap dalam kondisi sehat. 

Komponen rumah yang memenuhi syarat kesehatan 

diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan 

dapat menjaga kesehatan para penghuninya karena 

dengan demikian penghuni dapat terhindar dari 

suatu penyakit sehingga dapat bekerja secara 

produktif dan menghasilkan sesuatu yang 

berarti.(Norihwadziyah 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Norihwadziyah dan Keman (2013) diperoleh 

hasil analisis statistik Chi-Square, p value sebesar 

0,002 < α = 0,05 artinya, terdapat hubungan yang 

signifikan dari variabel komponen rumah dengan 

kejadian ISPA pada anak balita. 

Menurut hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait peneliti berasumsi bahwa ada hubungan 

antara komponen rumah dengan penyakit ISPA 

dikarenakan komponenen rumah berperan penting 

terhadap terjadinya penyakit ISPA jika salah satu 

dari komponen rumah tidak memenuhi syarat maka 

akan menyebabkan terjadinya penyakit ISPA. 

 

3.2.Hubungan Sarana Sanitasi dengan Penyakit 

ISPA di Desa Pangkalan Benteng Tahun 2018 

 

Tabel 3.2 

No 
Sarana 

Sanitasi 

Penyakit ISPA 
Total 

OR 

P 

Valu

e 

Ya  Tidak 

n % n % n % 

1 Memenuhi 

syarat 

41 68,3 19 31,7 60 100 

0,775 0,588 
2 Tidak 

memenuhi 

syarat 

20 74,1 7 25,9 27 100 

Jumlah 61 70,1 26 29,9 87 100 

Berdasarkan tabel 3.6 hasil analisis hubungan 

antara sarana sanitas dengan penyakit ISPA di 9 Rt 

Desa Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 87 

responden diperoleh bahwa sebanyak 41 (68,3%) 

rumah dengan sarana sanitasi yang memenuhi syarat 

masih menderita penyakit ISPA dan 19 (31,7%) 

rumah dengan sarana sanitas yang memenuhi syarat 

tidak menderita penyakit ISPA. Sedangkan untuk 

rumah dengan sarana sanitasi yang tidak memenuhi 

syarat sebanyak 20 (74,1%) rumah yang  menderita 

penyakit ISPA dan sebanyak 7 (25,9%) rumah tidak 

menderita penyakit ISPA. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,588 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara sarana sanitasi   

dengan penyakit ISPA. 

 Pada sarana pembuangan air limbah 

(SPAL) ada sebagian responden yang membuang 

airlimbahnya dialirkan ke selokan depan rumah atau 

terkadang dialirkan langsung ke sungai dekat rumah 

tanpa dibuatkan saluran khusus. Hal ini dapat 

menjadi penyebab penularan penyakit. 

(Norihwadziyah dan Keman 2013) 

 Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Norihwadziyah dan Keman 

(2013) diperoleh hasil analisis statistik Chi-Square, 

p value sebesar sarana sanitasi dengan kejadian 

ISPA pada anak balita. Jadi di simpulkan dari 

penelitian terkait dengan penelitian saya teliti saling 

bertolak belakang atau tidak sejalan dengan 

penelitian diatas. 

 Menurut hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti beramsumsi bahwa tidak 

ada hubungan antara sanitasi dengan penyakit ISPA 

dikarenakan mayoritas di Desa Pangkalan Benteng 

rata-rata sarana sanitasinya sudah memenuhi syarat. 

 

3.3 Hubungan Perilaku penghuni dengan 

Penyakit ISPA di Desa Pangkalan Benteng 

Tahun 2018 

 

Tabel 3.3 

No 
Perilaku 

Penghuni 

Penyakit ISPA 
Total 

OR 

P 

Val

ue 
Ya  Tidak 

n % n % n % 

1 Memenuhi 

syarat 

21 52,5 19 47,5 40 100 

0,193 0,001 
2 Tidak 

memenuhi 

syarat 

40 85,1 7 14,9 47 100 

Jumlah 61 70,1 26 29,9 87 100 

Berdasarkan table 3.2 hasil analisis hubungan 

antara perilaku penghuni dengan penyakit ISPA di 9 

Rt Desa Pangkalan Benteng Tahun 2018 dari 87 

responden diperoleh bahwa sebanyak 21 (52,5%) 

rumah dengan perilaku penghuni yang memenuhi 

syarat masih menderita penyakit ISPA dan 19 

(47,5%) rumah dengan perilaku penghuni yang 

memenuhi syarat tidak menderita penyakit ISPA. 

Sedangkan untuk rumah dengan perilaku penghuni 

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 40 (85,1%) 

rumah yang  menderita penyakit ISPA dan sebanyak 

7 (14,9%) rumah tidak menderita penyakit ISPA. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,001 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara perilaku penghuni 

dengan penyakit ISPA. Dari hasil analisis diperoleh 

pula nilai OR= 0,193 artinya rumah dengan perilaku 

penghuni yang tidak memenuhi syarat mempunyai 

peluang/kesempatan 0,193 kali lebih besar untuk 

tidak menderita penyakit ISPA dibandingkan  rumah 

dengan perilaku penghuni yang memenuhi syarat.   

 Rumah yang semakin bervariasi bentuk, 

secara keseluruhan dari tiap komponen rumah harus 

memenuhi syarat kesehatan sehingga para 
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penghuninya tidak sampai menderita atau mengidap 

satu penyakit (Norihwadziyah dan Keman 2013). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan Norihwadziyah dan Keman (2013) 

diperoleh hasil analisis statistik Chi-Square,p value 

sebesar 0,000 < α = 0,05 artinya, terdapat hubungan 

yang signifikan dari variabel perilaku penghuni 

dengan kejadian ISPA pada anak balita. 

 Menurut hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti bersasumsi bahwa ada 

hubungan antara perilaku penghuni dengan penyakit 

ISPA dikarenakan perilaku penghuni sangat 

mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA, jika 

masyarakat kurang menerapkan perilaku dan 

kebiasaan sehat seperti membuka jendela, 

membersihkan halaman rumah dan membuang 

sampah ke tempat sampah. 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Simpulan  

4.1.1 Ada hubungan yang bermakna antara 

komponen rumah dengan penyakit ISPA di 

Desa Pangkalan Benteng Palembang tahun 

2018 p value 0.001. 

4.1.2 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

sarana sanitasi dengan penyakit ISPA di Desa 

Pangkalan Benteng Palembang tahun 2018 p 

value 0.588. 

4.1.3 Ada hubungan yang bermakna antara 

perilaku penghuni dengan penyakit ISPA di 

Desa Pangkalan Benteng Palembang tahun 

2018 p value 0.001. 

 

4.2 Saran 

4.2.1  Bagi Desa Pangkalan Benteng 

 Meningkatkan kegiatan sosialisasi atau 

penyuluhan tentang Kondisi rumah sehat 

dengan penyakit ISPA secara rutin kepada 

masyarakat.Meingkatkan kerjasama lintas 

sektor yang melibatkan kecmatan, kelurahan, 

pustu dan berbagai intansi untuk mengadakan 

sosialisasi. Tersedianya sarana dan prasarana 

yang mendukung jalannya sosialisasi seperti 

media promosi atau leaflet, brosur.  

4.2.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang 

 Bagi kampus tercinta diharapkan kedepannya 

bisa menemukan penelitian-penelitian yang 

lebih menarik lagi, sehingga bisa menambah 

refrensi literatur diperpustakaan. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin 

meneliti tentang judul saya, diharapkan lebih 

dalam lagi untuk menggali apakah ada 

hubungan lainnya yang berhubungan dengan 

penyakit ISPA 
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ABSTRAK 

 

Sampah padat yang tidak dikelola sebagaimana mestinya terbukti sering menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan 

pada manusia. Antara lain dari masalah estetik, tersumbatnya saluran air yang dapat menyebabkan banjir, bahaya kebakaran, 

terjadinya pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor. Oleh karena itu, 

masalah pengelolaan sampah padat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Di Indonesia dewasa ini, 

sedang diupayakan pengelolaan sampah padat dalam rangka menanggulangi pencemaran, mengendalikan penyakit, maupun 

menciptakan kota bersih dan nyaman. Namun diperlukan usaha yang lebih optimal mengingat hasilnya hingga saat ini belum 

cukup memuaskan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 90 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Data dalam 

penelitian ini didapatkan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan Uji Chi 

Square.  Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei - 26 Juni 2018 bertempat di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu-ibu di Kelurahan 23 Ilir Palembang sudah mempunyai pengetahuan yang baik 

sebanyak 74%, namun sikap ibu rumah tangga 62% masih kurang baik dalam mengelola sampah, sebanyak 57% sarana 

tempat pembuangan sampah yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 98% ibu rumah tangga membuang sampah di TPS, jenis 

sampah organik sebanyak 56%, pengelolaan sampah padat rumah tangga yang kurang baik sebanyak 58%. Diharapkan bagi 

pemerintah setempat lebih memperhatikan mengenai permasalahan sampah. Peraturan yang tegas dari pemeritah sangat 

diharapkan namun harus disertai dengan sarana prasarana yang mendukung. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Pengelolaan, Sampah, Rumah Tangga. 

 

 

ABSTRACT 

 

Solid waste that is not managed properly should often cause environmental and health problems in humans. Among other 

things from aesthetic problems, clogged waterways that can cause flooding, fire hazards, environmental pollution, to the 

increase of diseases transmitted through vectors. Therefore, the problem of solid waste management is a very important thing 

to be resolved. In Indonesia today, efforts are being made to manage solid waste in order to overcome pollution, control 

diseases, and create a clean and comfortable city. But a more optimal effort is needed considering the results to date have 

not been satisfactory. This research was a quantitative research with cross sectional design. The sample in this research 

amounted to 90 people who were selected using the proportionate stratified random sampling technique. Data in this 

research were obtained using a questionnaire instrument. Furthermore, it was analyzed using Chi Square Test. This research 

was conducted on May 26 - June 26, 2018 located in 23 Ilir Sub-District, Palembang. The results showed that mothers in 23 

Ilir Sub-district Palembang had 74% of good knowledge, but the attitude of housewives 62% was still not good in managing 

waste, were 57% of facilities that did not meet the requirements of landfills were 98% housewives dispose of trash in TPS, 

56% of organic waste, poor household solid waste management were 58%. It is expected that the local government will pay 

more attention to waste issues. Firm regulations from the government are expected but must be accompanied by supporting 

infrastructure 

 

Keywords : Knowledge, Attitude, Management, Trash, Household. 

 

 

1.        PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut definisi World Health Organization 

(WHO) dalam Chandra (2012), sampah adalah 

sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak 

disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal 

dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya. 

Data permasalahan sampah berdasarkan 

jumlah sampah padat di kota-kota dunia akan terus 

naik sebesar 70% hingga tahun 2025. Dari 1,3 miliar 

ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun. 

Mayoritas kenaikan terjadi di kota-kota di negara 

berkembang. Biaya tahunan untuk mengelola 

sampah dunia diperkirakan naik dari US$205 miliar 

per tahun menjadi US$375 miliar per tahun, dengan 

kenaikan terbesar terjadi di negara berpendapatan 

rendah. (Edison dan Nindrea, 2016). 

Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan total 

penduduk sebanyak 237 juta. Diperkirakan jumlah 

penduduk ini akan bertambah menjadi 270 juta 

pada tahun 2025. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak itu, diperkirakan akan dihasilkan sampah 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH PADAT 

RUMAH TANGGA OLEH IBU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN 23 ILIR 

KECAMATAN BUKIT KECIL KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 
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sebanyak 130.000 ton/hari. Ini merupakan potensi 

yang besar sebagai sumber daya, tetapi saat ini 

sebagian besar masih menjadi sumber penyebab 

polusi. Secara keseluruhan penduduk Indonesia 

yang hidup dengan kondisi sanitasi buruk mencapai 

72.500.000 jiwa. Kementerian Kesehatan 

menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 240 kota 

menghadapi masalah pengelolaan sampah. (Edison 

dan Nindrea, 2016). 

Berdasarkan data Jambeck (2015) dalam 

Wahyuni (2016), Indonesia berada di peringkat 

kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang 

mencapai sebesar 187,2 juta ton setelah Cina yang 

mencapai 262,9 juta ton. Menurut dirjen 

pengelolaan sampah, limbah, dan B3 (bahan 

berbahaya dan beracun), Kementerian lingkungan 

hidup dan kehutanan Republik Indonesia, Tuti 

Hendrawati Mintarsih, menyebut total jumlah 

sampah Indonesia di 2019 akan mencapai 68 juta 

ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 

9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang 

ada.  

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota 

Palembang dalam Savitri (2016), setiap hari, 800 

ton sampah harus mereka pindahkan ke Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). Volume tersebut terus 

meningkat terutama di hari-hari tertentu seperti 

perayaan hari besar agama, tahun baru dan 

sebagainya. 

 

1.2      Tujuan Penelitian 

1.2.1   Tujuan Umum 

Diketahuinya Faktor yang Berhubungan 

dengan Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga 

Oleh Ibu Rumah Tangga di Kelurahan 23 Ilir 

Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Tahun 

2018. 

1.2.2   Tujuan Khusus 

1. Diketahuinya distribusi frekuensi pendidikan, 

pekerjaan, pengetahuan, sikap, ketersediaan 

sarana tempat pembuangan sampah, TPS, 

jenis sampah dan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga oleh ibu rumah tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil 

Kota Palembang Tahun 2018. 

2. Diketahuinya hubungan antara pengetahuan 

ibu rumah tangga dengan pengelolaan 

sampah padat rumah tangga di Kelurahan 23 

Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 

Tahun 2018. 

3. Diketahuinya hubungan antara sikap ibu 

rumah tangga dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir 

Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 

Tahun 2018. 

4. Diketahuinya hubungan antara ketersediaan 

sarana tempat pembuangan sampah dengan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit Kecil 

Kota Palembang Tahun 2018. 

5. Diketahuinya hubungan antara Tempat 

Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 

dengan pengelolaan sampah padat rumah 

tangga di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit 

Kecil Kota Palembang Tahun 2018. 

6. Diketahuinya hubungan antara Jenis sampah 

dengan pengelolaan sampah padat rumah 

tangga di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Bukit 

Kecil Kota Palembang Tahun 2018. 

 

1.3       Manfaat Penelitian 

1.3.1   Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman 

penelitiaan dalam bidang Kesehatan Lingkungan, 

khususnya mengenai Faktor yang Berhubungan 

dengan Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga 

Oleh Ibu Rumah Tangga. 

1.3.2   Bagi STIK Bina Husada 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dan kepustakaan untuk 

mengembangkan keilmuan dan keterampilan dalam 

bidang Kesehatan Lingkungan, terutama pada aspek 

tentang faktor yang berhubungan dengan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga oleh ibu 

rumah tangga. 

1.3.3 Bagi Masyarakat Kelurahan 23 Ilir           

Kecamatan Bukit Kecil Palembang 

Dengan diketahuinya Faktor yang 

Berhubungan dengan Pengelolaan Sampah Padat 

Rumah Tangga Oleh Ibu Rumah Tangga, 

diharapkan  dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan 

khususnya dalam hal pengelolaan sampah padat 

rumah tangga. 

 

2.        METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 90 orang yang dipilih 

dengan menggunakan teknik proportionate stratified 

random sampling. Data dalam penelitian ini 

didapatkan dengan menggunakan instrumen 

kuesioner. Selanjutnya, dianalisis dengan 

menggunakan Uji Chi Square.  Kriteria dalam 

penelitian ini adalah seluruh Ibu rumah tangga yang 

berdomisili di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang 

Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 26 Mei - 26 Juni 2018 bertempat di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang. 

 

3.        HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1   Distribusi Frekuensi Pendidikan, Pekerjaan, 

Pengetahuan, Sikap, Ketersediaan Sarana, 

           TPS, Jenis Sampah dan Pengelolaan    

Sampah Padat Rumah Tangga 
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Berdasarkan tabel 3.1 didapatkan hasil 

distribusi frekuensi variabel pendidikan ibu rumah 

tangga, yang menunjukkan bahwa dari 90 responden 

yang berpendidikan tinggi berjumlah 80 responden 

(88.9%). Lebih banyak dibandingkan responden 

yang berpendidikan rendah berjumlah 10 responden 

(11.1%).  

Distribusi frekuensi variabel pekerjaan yang 

menunjukkan bahwa dari 90 responden yang bekerja 

berjumlah 26 responden (28.9%). Lebih kecil 

dibandingkan responden yang tidak bekerja 

berjumlah 64 responden (71.1%).  

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

dari 90 responden yang berpengetahuan baik 

berjumlah 67 responden (74.4%) lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang 

berpengetahuan kurang baik berjumlah 23 

responden (25.6%). 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

dari 90 responden yang mempunyai sarana tempat 

pembuangan sampah yang memenuhi syarat 

berjumlah 39 responden (43.3%) lebih sedikit 

dibandingkan dengan responden yang mempunyai 

sarana tempat pembuangan sampah yang tidak 

memenuhi syarat berjumlah 51 responden (56.7%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa dari 90 responden yang 

membuang sampah di TPS berjumlah 88 responden 

(97.8%) lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang membuang sampah di sembarang 

tempat berjumlah 2 responden (2.2%). 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 90 responden yang menghasilkan 

sampah organik (basah) berjumlah 50 responden 

(55.6%) lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang menghasilkan sampah an-organik 

(kering) berjumlah 40 responden (44.4%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa dari 90 responden yang 

memiliki sikap baik berjumlah 34 responden 

(37.8%) lebih sedikit dibandingkan dengan 

responden yang memiliki sikap kurang baik 

berjumlah 56 responden (62.2%). 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi 

variabel pengelolaan sampah padat rumah tangga, 

yang menunjukkan bahwa dari 90 responden yang 

melakukan pengelolaan sampah padat rumah tangga 

kategori kurang baik berjumlah 52 responden 

(57.8%). 

Menurut Permenkes RI Nomor 3 tentang 

sanitasi total berbasis masyarakat (2014: 21). 

Pengamanan sampah yang aman adalah 

pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-

ulangan atau pembuangan dari material sampah 

dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan 

masyarakat dan lingkungan. 

Masyarakat yang tinggal di Kelurahan 23 Ilir 

Kota Palembang mayoritas belum melakukan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga yang baik 

dan benar dikarenakan kebanyakan dari responden 

hanya sebatas mengumpulan sampah dari 

sumbernya (rumah) lalu dibuang ke TPS (tempat 

pembuangan sampah) terdekat tanpa melakukan 

pemilahan sampah dan tidak memanfaatkan barang 

bekas yang bisa didaur ulang. Kesadaran masyarakat 

untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 

memamng belum sesuai dengan teknik pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana 

diatur dalam UU RI no 18 tahun 2008 tentang 

pengelolaan sampah, sehingga dapat menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan 

lingkungan. Karena sampah erat kaitannya dengan 

kesehatan masyarakat, yang dapat menyebabkan 

penyakit jika tidak ditangani dengan baik dan benar, 

tumpukan sampah dapat menimbulkan sarang 

penyakit, menjadi tempat binatang serangga 

penyebar penyakit sebagai tempat berkembang biak.  

 

3.2   Hubungan Pengetahuan dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga. 

 

Tabel 3.2 

Hubungan Pengetahuan dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga di Kelurahan 23 Ilir  

Kota Palembang Tahun 2018 
 

N

o  

 

Pengetahua

n 

Pengelolaan Sampah 

Padat RT 

 

Jumlah 

P 

Valu

e 

OR 

Baik Kurang 

Baik 

n % n % n % 

1 Baik 3

3 

49.

3 

3

4 

50.

7 

6

7 

10

0 

0.039 3.49

4 

2 Kurang Baik 5 9.7 1

8 

13.

3 

2

3 

10

0 

Jumlah  3

8 

42.

2 

5

2 

57.

8 

9

0 

10

0 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

yang menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan baik dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga kategori baik sebanyak 33 (49.3%) 

dari 67 responden, lebih kecil dibandingkan 

responden yang berpengetahuan baik dengan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga kategori 

kurang baik sebanyak 34 (50.7%) responden. 

Dengan hasil analisis bivariat nilai p value = 0.039, 

No Variabel F % 

1 Pendidikan 

Tinggi 

Rendah 

Jumlah 

 

80 

10 

90 

 

88.9 

11.1 

100.0 

2 Pekerjaan 

Bekerja 

Tidak bekerja 

Jumlah 

 

26 

64 

90 

 

28.9 

71.1 

100.0 

3 Pengetahuan 

Baik 

Kurang Baik 

Jumlah 

 

67 

23 

90 

 

74.4 

25.6 

100.0 

3 Sikap 

Baik 

Kurang Baik 

Jumlah 

 

34 

56 

90 

 

37.8 

62.2 

100.0 

4 Ketersediaan Sarana Tempat 

Sampah 

Memenuhi syarat 

Tidak memenuhi syarat 

Jumlah 

 

 

39 

51 

90 

 

 

43.3 

56.7 

100.0 

5 TPS 

Dibuang ke TPS 

Dibuang sembarang tempat 

Jumlah 

 

88 

2 

90 

 

97.8 

2.2 

100.0 

6 Jenis sampah 

Sampah organik 

Sampah an-organik 

Jumlah 

 

50 

40 

90 

 

55.6 

44.4 

100.0 

7 Pengelolaan Sampah 

Baik 

Kurang Baik 

Jumlah 

 

38 

52 

90 

 

42.2 

57.8 

100.0 
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yang menunjukkan ada hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan ibu rumah tangga dengan 

Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

Notoatmodjo (2012) mengatakan 

pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek 

tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra 

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (overt behavior). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Edison dan Nindrea (2016), bahwa 

terdapat hubungan bermakna antara tingkat 

pengetahuan (p = 0,002), dengan penerapan 3 R 

pada sampah rumah tangga. 

Dari hasil penelitian yang ada dan penelitian 

terkait, maka peneliti menyimpulkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

 

3.3 Hubungan Sikap dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga 
 

Tabel 3.3 

Hubungan Sikap dengan Pengelolaan Sampah Padat 

Rumah Tangga di Kelurahan 23 Ilir 

 Kota Palembang Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

yang menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

sikap baik dengan pengelolaan sampah padat rumah 

tangga kategori baik sebanyak 14 (41.2%) dari 34 

responden, lebih kecil dibandingkan responden yang 

memiliki sikap baik dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga kategori kurang baik sebanyak 

20 (58.8%) responden. Dengan hasil analisis bivariat 

nilai p value = 1000, ini berarti tidak ada hubungan 

yang bermakna antara sikap ibu rumah tangga 

dengan Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga 

di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

Menurut Notoatmodjo (2010) sikap 

merupakan respons tertutup seseorang terhadap 

stimulus atau objek tertentu. Yang sudah melibatkan 

faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan 

(senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak 

baik, dan sebagainya. Newcomb, salah seorang ahli 

psikologi sosial menyatakan bahwa sikap 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, 

dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. 

Dalam kata lain, fungsi sikap belum merupakan 

tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi perilaku (tindakan) atau 

reaksi tertutup. Tindakan atau Praktikum (Practice) 

seperti telah disebutkan di atas bahwa sikap adalah 

kecenderungan untuk bertindak (praktik). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Edison dan Nindrea (2016), 

yang menyatakan lebih dari separuh responden 

(55,2%) memiliki sikap yang negatif mengenai 

penerapan 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle).  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Saputra dan Mulasari (2017), 

hasil uji Chi-square menunjukkan tidak ada 

hubungan antara sikap dengan perilaku pengelolaan 

sampah pada karyawan kampus X Yogyakarta 

berdasarkan nilai p-value lebih besar dari nilai alpha 

(0,547>0,05).  

Dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara sikap ibu rumah tangga dengan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

 

3.4 Hubungan Ketersediaan Sarana Tempat 

Sampah dengan Pengelolaan Sampah 

Padat Rumah Tangga. 

 

Tabel 3.4 

Hubungan Ketersediaan Sarana Tempat Sampah 

dengan Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga 

Di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang  

Tahun 2018 

 
 

No  

 

Sarana 

Tempat 

Sampah 

Pengelolaan Sampah 

Padat RT 

 

Jumlah 

P 

Value 

OR 

Baik Kurang 

Baik 

n % n % n % 

1 Memenuhi 

Syarat 

22 56.4 17 43.6 39 100 0.030 2.831 

2 Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

16 31.4 35 68.6 51 100 

Jumlah  38 42.2 52 57.8 90 100 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil 

yang menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

ketersediaan sarana tempat pembuangan sampah 

yang memenuhi syarat dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga kategori baik sebanyak 22 

(56.4%) dari 39 responden, lebih besar 

dibandingkan responden yang memiliki 

ketersediaan sarana tempat pembuangan sampah 

yang memenuhi syarat dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga kategori kurang baik sebanyak 

17 (43.6%) responden. Dengan hasil analisis 

bivariat nilai p value = 0.030, ini berarti ada 

hubungan yang bermakna antara ketersediaan 

sarana tempat pembuangan sampah dengan 

Pengelolaan Sampah Padat Rumah Tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

 

No  

 

Sikap 

Pengelolaan Sampah Padat RT  

Jumlah 

P 

Value 
Baik Kurang Baik 

n % n % n % 

1 Baik 14 41.2 20 58.8 34 100 1000 

2 Kurang 

Baik 

24 42.9 32 57.1 56 100 

Jumlah  38 42.2 52 57.8 90 100 
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Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 

dalam penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga (2013). 

Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut 

sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan 

dalam kegiatan penanganan sampah. Prasarana 

Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana 

adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang 

terlaksananya kegiatan penanganan sampah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ramon dan Afriyanto (2015), 

dengan hasil penelitian diketahui bahwa dalam 

upaya pengurangan dan penanganan sampah di 

Kota Bengkulu terbiasa dengan menumpuk sampah 

pada suatu tempat seperti dipinggir jalan ataupun di 

lahan-lahan kosong, pada tempat tersebut memang 

tersedia container sampah, namun seiring waktu 

hingga sekarang kontrainer tersebut rusak dan tidak 

dapat digunakan lagi. Tidak tersedianya sarana 

penampungan awal sampah ini tentulah proses 

selanjutnya dalam pengurangan dan penanganan 

sampah akan semakin sulit.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa upaya pengurangan 

dan penanganan sampah juga diperlukan sarana dan 

prasarana yang mendukung dan memenuhi syarat 

agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan 

baik. Peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara ketersediaan sarana tempat 

pembuangan sampah dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang Tahun 2018. 

 

3.5 Hubungan TPS dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga. 

 

Tabel 3.5 

Hubungan TPS dengan Pengelolaan Sampah Padat 

Rumah Tangga Di Kelurahan 23 Ilir  

Kota Palembang Tahun 2018 

 
 

No  

 

Tempat 

Pembuangan 

Sampah 

Pengelolaan Sampah Padat 

RT 

 

Jumlah 

P 

Value 

Baik Kurang Baik 

n % n % n % 

1 Sembarang 

Tempat 

1 50 1 50 2 100 1000 

2 TPS 37 42.0 51 58.0 88 100 

Jumlah  38 42.2 52 57.8 90 100 

Berdasarkan hasil peneltian yang 

menunjukkan bahwa responden yang membuang 

sampah di TPS dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga kategori baik sebanyak 37 (42.0%) 

dari 88 responden, lebih kecil dibandingkan 

responden yang membuang sampah di TPS dengan 

pengelolaan sampah padat rumah tangga kategori 

kurang baik sebanyak 51 (58.0%) responden. 

Dengan hasil bivariat nilai p value = 1000, ini 

berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara 

TPS dengan Pengelolaan Sampah Padat Rumah 

Tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 

2018. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 TPS harus 

memenuhi kriteria teknis yaitu, luas TPS sampai 

dengan 200 m2, tersedia sarana untuk 

mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 

(lima) jenis sampah, jenis pembangunan penampung 

sampah sementara bukan merupakan wadah 

permanen, luas lokasi dan kapasitas sesuai 

kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak 

mencemari lingkungan, penempatan tidak 

mengganggu estetika lalu lintas, dan memiliki 

jadwal pengumpulan dan pengangkutan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rahman (2013), dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar 47% atau 14 

responden menyatakan terbiasa membuang sampah 

ke TPS yang dibangun oleh Pemerintah. Sebanyak 

23% membuang sampah di tong sampah di depan 

rumah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang saya lakukan di Kelurahan 23 Ilir 

Kota Palembang tahun 2018, bahwa jumlah 

responden yang membuang sampah ke TPS lebih 

banyak dibandingkan responden yang membuang 

sampah di sembarang tempat. 

 

3.6 Hubungan Jenis Sampah dengan   

Pengelolaan Sampah Padat Rumah 

Tangga. 

 

Tabel 3.6 

Hubungan Jenis Sampah dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga Di Kelurahan 23 Ilir  

Kota Palembang Tahun 2018 
 

No  

 

Jenis 

Sampah 

Pengelolaan Sampah Padat 

RT 

 

Jumlah 

P 

Value 

OR 

Baik Kurang 

Baik 

n % n % n % 

1 Sampah 

Organik 

27 54.0 23 46.0 50 100 0.021 3.095 

2 Sampah 

An-

Organik 

11 27.5 29 72.5 40 100 

Jumlah  38 42.2 52 57.8 90 100 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dari 90 responden yang menghasilkan 

sampah organik (basah) berjumlah 50 responden 

(55.6%) lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang menghasilkan sampah an-organik 

(kering) berjumlah 40 responden (44.4%). 

Menurut Sumantri (2005) sampah disuatu 

pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau 

beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu 

bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di 

kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa 

makanan dan bahan sisa proses pengolahan 

makanan atau sampah basah (garbage), sampah 

kering (rubbish), abu, atau sampah sisa tumbuhan. 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

menunjukkan bahwa responden yang menghasilkan 

jenis sampah organik dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga kategori baik sebanyak 27 

(54.0%) dari 50 responden, lebih besar 

dibandingkan responden yang menghasilkan sampah 

organik dengan pengelolaan sampah padat rumah 
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tangga kategori kurang baik sebanyak 23 (46.0%) 

responden. Dengan hasil  uji statistik didapatkan p 

value = 0.021, ini berarti ada hubungan yang 

bermakna antara jenis sampah dengan Pengelolaan 

Sampah Padat Rumah Tangga di Kelurahan 23 Ilir 

Kota Palembang Tahun 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Rahman (2013), bahwa pengelolaan sampah di 

rumah masing-masing dan ketika menaruhnya di 

TPS sesuai dengan jenis sampah yang tertulis di 

TPS, hasilnya menunjukan bahwa masyarakat yang 

melakukan pemilhan sampah sebanyak 40% artinya 

lebih sedikit daripada yang tidak melakukan 

pemilahan sampah dengan persentase 60%. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang saya lakukan di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018, bahwa jumlah responden 

yang melakukan pengelolaan sampah berdasarkan 

jenis sampah sedikit. 

Di kelurahan 23 Ilir Kota Palembang tahun 

2018 rata-rata sampah yang dihasilkan lebih banyak 

sampah organik, sampah tersebut berasal dari 

sampah dapur berupa sisa-sisa sayuran, buah-

buahan, dll. Sampah tersebut langsung dibuang ke 

TPS tanpa dilakukan pemanfaatan sampah basah 

yang dapat dijadikan sebagai kompos. Masyarakat 

yang tinggal di kelurahan 23 Ilir Kota Palembang 

rata-rata belum memanfaatkan sampah basah yang 

bisa dijadikan kompos untuk dijadikan sebagai 

pupuk tanaman. Sampah berupa sisa makanan yang 

dihasilkan sehari-sehari selain dapat dimanfaatkan 

sebagai kompos, dapat juga dimanfaatkan sebagai 

makanan ternak. Masyarakat tersebut hanya sebatas 

pengumpulan sampah dan dibuang ke TPS setempat 

tanpa melakukan pemilahan antara sampah basah 

(organik) dan sampah kering (an-organik). Sampah 

organik yang dihasilkan sebaiknya dilakukan 

pemanfaatan agar dapat mengurangi timbulan 

sampah di TPS, sehingga masalah persampahan di 

Kota Palembang dapat berkurang karena kesadaran 

dari masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah. 

Jenis sampah yang dihasilkan mayoritas sampah 

organik karena rata-rata masyarakat sebagai 

pedagang makanan yang setiap hari menghasilkan 

sampah sisa-sisa makanan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara jenis sampah yang dihasilkan 

dengan pengelolaan sampah padat rumah tangga di 

Kelurahan 23 Ilir Kota Palembang Tahun 2018. 

 

4.        SIMPULAN DAN SARAN 

4.1      Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, didapatkan simpulan sebagai berikut : 

4.1.1 Distribusi frekuensi berdasarkan hasil 

univariat dari 90, responden yang 

berpengetahuan baik sebanyak 67 responden 

(74.4%), responden yang bersikap baik 

sebanyak 34 responden (37.8%), reponden 

yang mempunyai sarana tempat pembuangan 

sampah yang memenuhi syarat sebanyak 39 

responden (43.3%), responden yang 

membuang sampah di TPS sebanyak 88 

responden (97.8%), rsponden yang 

menghasilkan jenis sampah basah (organik) 

sebanyak 50 responden (55,6%), sedangkan 

responden yang melakukan pengelolaan 

sampah padat rumah tangga kategori baik 

sebanyak 38 responden (42.2%). 

4.1.2 Ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan pengelolaan sampah 

padat rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018 p value 0.039. 

4.1.3 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

sikap dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018 p value 1000. 

4.1.4 Ada hubungan yang bermakna antara 

ketersediaan sarana tempat pembuangan 

sampah dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018 p value 0.030. 

4.1.5 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

TPS dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018 p value 1000. 

4.1.6 Ada hubungan yang bermakna antara jenis 

sampah dengan pengelolaan sampah padat 

rumah tangga di Kelurahan 23 Ilir Kota 

Palembang tahun 2018 p value 0.021. 

 

4.2      Saran 

Berdasarkan simpulan yang ada, maka saran 

dari peneliti sebagai berikut : 

4.2.1   Bagi Institusi Terkait 

Diharapkan bagi pemerintah setempat lebih 

memperhatikan mengenai permasalahan sampah. 

Peraturan yang tegas dari pemeritah sangat 

diharapkan namun harus disertai dengan sarana 

prasarana yang mendukung, konsep pengelolaan 

sampah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak 

didukung oleh departemen-departemen yang ada di 

dalam pemerintahan. Pada tahap pemilahan dari 

sumber sampah berdasarkan jenis di TPS perlu 

disediakan sarana dan prasarana sampah seperti TPS 

(Tempat Penampungan Sampah Sementara) yang 

disediakan terpilah antara sampah basah dan sampah 

kering dengan waktu pengangkutan yang berbeda, 

sehingga masyarakat ikut serta dalam penerapan 

pemilahan sampah mulai dari rumah masing-

masing. Serta dapat memanfaatkan sampah organik 

(sampah basah) untuk dijadikan sebagai kompos. 

4.2.2   Bagi STIK Bina Husada 

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat 

lebih memberikan informasi dan mempublikasikan 

hasil penelitian ini kepada masyarakat. Agar 

masyarakat mengetahui dan termotivasi untuk 

melakukan pengelolaan sampah padat rumah tangga 

yang baik dan benar. 

4.2.3   Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini sehingga mencakup 

penelitian yang lebih luas dan variabel yang berbeda 

dan tempat yang berbeda, sehingga mendapatkan 

hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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ABSTRAK 

  
Limbah rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah hasil proses kegiatan yang terjadi dilingkungan rumah sakit, yang sangat 

berpotensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit.1 Limbah padat rumah sakit mengandung bahan berbahaya (bersifat 

infeksius, toksik dan radioaktif) jika tidak dikelola dengan benar maka dapat mencemari lingkungan dan dianggap sebagai 

mata rantai penyebaran penyakit menular. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya hubungan faktor (tenaga pengolah 

limbah, tingkat pendidikan, lama kerja, sumber limbah dan pengolahan limbah medis padat di rumah sakit ar-rasyid kota 

palembang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi 

dalam penelitian ini yaitu semua pegawai rumah sakit ar-rasyid kota Palembang dari bulan januari-maret tahun 2018 yang 

berjumlah 301 orang. Yang berjumlah 40 responden. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2018 di Rumah Sakit 

Ar-Rasyid Kota Palembang. Analisis data menggunakan uji statistik dengan Chi Square dengan tingkat kemaknaan p value  

0,05. Hasil penelitian didapatkan bahwa tenaga pengolah limbah (p= 0,800), Tingkat pendidikan (p = 0,819), Lama Kerja (p 

= 0,769), Sumber limbah (p = 0,023). Simpulan penelitian ini adalah ada hubungan antara Sumber Limbah dengan pengolah 

limbah medis padat rumah sakit, dan tidak ada hubungan antara tenaga pengolah limbah, tingkat pendidikan, dan lama kerja 

dengan pengolahan limbah medis padat rumah sakit. Disarankan kepada kepala rumah sakit untuk Perbaikan dan melengkapi 

tiap ruangan penghasil limbah medis benda tajam dengan needle burner atau needle cutter agar pengelolaan limbah jarum 

suntik lebih efisien. 

 
Kata Kunci : Limbah medis padat, tingkat pendidikan, lama kerja, sumber limbah. 

 

 

ABSTRACT 

 

Hospital waste is a form of waste resulting from the process activities that occur in the hospital, which can potentially 

transmit various diseases. Solid hospital waste contains hazardous (infectious, toxic and radioactive) material if it is not 

managed properly it can pollute the environment and considered as a chain of spread of infectious diseases. This study aims 

to find out the relationship of factors (waste processing staff, level of education, length of work, sources of waste and 

processing of solid medical waste at ar-rasyid hospital Palembang 2018. This study was is a quantitative research with Cross 

Sectional approach. The population in this study were all  employees  of ar-rasyid hospital from January to March 2018, 

amounting to 301 people. And the number of samples  40 respondents. This research was conducted April 2018 at the Ar-

Rasyid Hospital Palembang. Data analysis using statistical tests with Chi Square with a significance level of p value 0.05.. 

The results showed that the waste processing power (p = 0,800), education level (p = 0,819), duration of work (p = 0,769), 

source of waste (p = 0,023). The conclusions of this study was that there was a relationship between the source of waste and 

solid hospital medical waste treatment, and there was no relationship among palembang waste processing personnel, 

education level, and length of work with hospital medical solid waste treatment. It is suggested to the head of the hospital to 

repair and equip each room producing medical waste of sharp objects with a needle burner or needle cutter so that the 

management of syringe waste is more efficient. 

 

Keywords : Solid medical waste, level of education, length of work, source of waste. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan merupakan bagian sumber daya 

kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung 

penyelenggaraan upaya kesehatan. Selain membawa 

dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga 

berpotensi membawa dampak negative terhadap 

lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak 

negatifnya tersebut dapat berupa pencemaran dari 

suatu proses kegiatan, yaitu bila limbah yang 

dihasilkan tidak dikelolah dengan baik. Limbah 

rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah hasil 

proses kegiatan yang terjadi dilingkungan rumah 

sakit, yang sangat berpotensial dapat menularkan 

berbagai bibit penyakit. Untuk itu limbah rumah 

sakit pun harus dikelolah secara serius dan cermat, 

agar segala jenis kuman penyakit yang dikandung 

didalamnya tidak mengakibatkan pencemaran bagi 

lingkungan. (Muchtar, Abdul dan Noraida 2016) 

Limbah padat rumah sakit mengandung 

bahan berbahaya (bersifat infeksius, toksik dan 

radioaktif) jika tidak dikelola dengan benar maka 

dapat mencemari lingkungan dan dianggap sebagai 

mata rantai penyebaran penyakit menular. (Yunizar, 

dan Akhmad, 2014) 

World Health Organization (WHO), 

menjelaskan rata-rata produksi limbah rumah sakit 
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di negara-negara berkembang sekitar 1-3 kg/TT.hari, 

sementara di negara-negara maju (Eropa, Amerika) 

mencapai 5-8 kg/TT.hari. (Saghita, 2017) 

Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia 

masih dalam kategori belum baik. Berdasarkan 

kriteria WHO, pengelolaan limbah rumah sakit yang 

baik bila presentase limbah medis 15%, namun 

kenyataannya di Indonesia mencapai 23,3%, 

melakukan pewadahan 20,5% dan pengangkutan 

72,7%. Rumah sakit yang sudah melakukan 

pengelolaan limbah cair sebesar 53,4% dan 51,1% 

melakukan pengelolaan dengan instalasi IPAL atau 

septic tanc. (Sumisih, 2010) 

Indonesia diperkirakan memproduksi limbah 

padat rumah sakit sebesar 376.089 ton/hari dan 

produksi limbah cair 48.985,70 ton/hari. 

Pengelolaan limbah medis dan non medis rumah 

sakit sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan 

kebersihan rumah sakit karena dapat memutuskan 

mata rantai penyebaran penyakit menular, terutama 

infeksi nosokomial. (UU RI No. 44 tahun 2009 

Tentang Rumah Sakit) 

Cakupan Rumah Sakit yang melakukan 

pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2015 

adalah sebesar 15,29%, menunjukkan persentase 

rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah 

medis sesuai standar pada tahun 2016 meningkat 

menjadi 17,36% pada tahun 2016. Capaian ini telah 

melampaui Renstra 2016 yaitu sebesar 15%. 

Provinsi dengan presentase tertinggi adalah Provinsi 

Lampung (74,67%), DI Yogyakarta (62,67%), dan 

Kalimantan Utara (57,14%). Sedangkan Provinsi 

dengan persentase terendah adalah Jawa timur 

(1,34%), Kalimantan Barat (2,22%), dan Sulawesi 

Utara (2,70%). Ada 6 (enam) provinsi yaitu Papua, 

Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, 

NTT, dan Bengkulu yang belum melakukan 

pengelolaan limbah medis rumah sakit sesuai 

standar. (Kemenkes RI. 2017) 

Berdasarkan data laporan rumah sakit islam 

Ar-Rasyid Kota Palembang pada 3 bulan terakhir 

yaitu bulan januari berjumlah sebanyak 282 kg, 

bulan februari meningkat menjadi 308,67, dan pada 

bulan maret berjumlah sebanyak 252 kg. (Laporan 

Triwulan IPAL Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang, 

2018) 

 

1.2 Tujuan Penilitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya analisis pengelolaan limbah 

medis padat di rumah sakit islam Ar-rasyid kota 

Palembang tahun 2018.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya distribusi frekuensi tenaga 

pengolah limbah, tingkat pendidikan, lama 

kerja, sumber limbah, proses operasional 

dengan Pengolahan Limbah Medis Padat Di 

Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota Palembang 

tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan tenaga pengolah 

limbah medis padat dengan pengelolaan 

limbah medis padat rumah sakit di rumah 

sakit islam Ar-Rasyid Kota Palembang tahun 

2018. 

3) Diketahuinya hubungan tingkat pendidikan 

petugas pengelolah limbah medis padat di 

rumah sakit islam Ar-Rasyid Kota 

Palembang tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan lama kerja tenaga 

pengolah limbah medis padat dengan 

pengelolaan limbah medis padat di rumah 

sakit islam Ar-Rasyid Kota Palembang tahun 

2018. 

5) Diketahuinya hubungan sumber limbah 

medis padat rumah sakit dengan pengelolaan 

limbah medis padat di rumah sakit islam Ar-

Rasyid Kota Palembang tahun 2018. 

6) Diketahuinya hubungan proses operasional 

limbah medis padat yang meliputi 

pewadahan, pengumpulan, dan pemilahan 

pengangkutan, dan pembuangan/ 

pemusnahan dengan pengelolaan limbah 

medis padat di rumah sakit islam Ar-Rasyid 

Palembang tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat penelitian 

1.3.1 Bagi Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota 

Palembang 

Sebagai masukan bagi Rumah Sakit Ar-

rasyid Kota Palembang tentang sistem pengelolaan 

limbah medis padat, sehingga lebih dapat 

mensosialisasikan mengenai peran instansi terkait 

dalam mengatasi limbah medis padat rumah sakit. 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat dan menambah bahan bacaan bagi 

mahasiswa/ mahasiswi STIK Bina Husada 

Palembang khususnya dibidang Program Studi 

Kesehatan Masyarakat.  

1.3.3  Bagi Peneliti 

Bagi peneliti sendiri untuk menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan 

terutama mata kuliah metodologi penelitian. 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif  yang  bersifat observasional analitik 

dengan  rancangan Cross Sectional. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu semua pegawai rumah sakit ar-

rasyid kota Palembang dari bulan januari-maret 

tahun 2018 yang berjumlah 301 orang. Sampel 

dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus 

slovin dan didapat jumlah sampel yaitu berjumlah 

40 responden. Data dalam penelitian ini didapat 

dengan menggunakan instrumen kuesioner dan 

observasi secara langsung di rumah sakit. Analisis 

data menggunakan analisis univariat dan bivariat 

dengan uji statistik Chi Square (ɑ=0,05). Instrumen 

yang digunakan untuk pengumpulan data adalah 

kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 05-

11 Agustus 2018 di Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota 

Palembang. 
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3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Hubungan Antara Tenaga Pengolah 

Limbah Dengan Pengolahan Limbah 

Medis Padat Rumah Sakit Ar-Rasyid Kota 

Palembang Tahun 2018 

 

Tabel 3.1 

Tenaga 

pengolah 

limbah  

Pengolah limbah medis 

padat Total 

P 

val

ue Ya Tidak 

n % n % N % 

0,8

00 

Memenuhi 
syarat 

9 
36,
0 

16 
64,
0  

25 100 

Tidak 

memenuhi 
syarat 

6 
40,

0  
9 

60,

0 
15 100 

Total 15 
37,

5 
25 

62,

5 
40 100 

 

 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

didapatkan bahwa dari 40 responden, tenaga 

pengolahan limbah medis padat yang memenuhi 

syarat yaitu sebanyak 62,5%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa tenaga pengolah limbah medis padat yang 

memenuhi syarat dan melakukan pengolahan limbah 

yaitu sebanyak 9 responden (36,0%), memenuhi 

syarat dan tidak melakukan pengolahan limbah yaitu 

16 responden (64,0%), serta yang tidak memenuhi 

syarat tetapi melakukan pengolahan sebanyak 6 

responden (40,0%), dan yang tidak memenuhi syarat 

dan tidak melakukan pengolahan sebanyak 9 

responden (60,0%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,800, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  0,05. Ini berarti tidak ada hubungan 

antara tenaga pengolahan limbah dengan pengolahan 

limbah medis padat rumah sakit ar-rasyid kota 

Palembang tahun 2018. 

Tenaga pengolah limbah adalah Staff yang 

berperan dan bertanggung jawab terhadap 

pengolahan limbah medis padat. Orang yang 

mengolah limbah medis padat dari penyimpanan 

sementara sampai pemusnahan. (Asmarhany, 2014) 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Yunizar dan Akhmad (2014) yang menyatakan 

Pengelolaan limbah padat di RS Dr. H. Moch. 

Ansari Saleh Banjarmasin tidak ada hubungan 

dengan SDM rumah sakit yang bertugas mengelola 

limbah, yaitu masih tidak adanya pemisahan limbah 

padat medis, kurangnya pewadahan sampah, dan 

alat pengangkutan tidak memenuhi standar. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

suatu rumah sakit dipengaruhi oleh keberadaan 

limbahnya. tenaga pengolah limbah berhubungan 

dengan sistem pengolahan limbah medis padat 

rumah sakit mulai dari penyimpanan sementara, 

pemisahan, pengangkutan, dan pemusnahan. Oleh 

karena itu, tenaga pengolah limbah harus mampu 

mempelajari, mengerti serta tahu akibat yang 

ditimbulkan apabila limbah medis padat tidak 

dikelola dengan baik. 

 

3.2  Hubungan tingkat pendidikan dengan 

pengolahan limbah medis padat rumah 

sakit ar-rasyid  kota Palembang 

 

Tabel 3.2 

Tingkat 

pendidikan 

Pengolahan limbah 

medis padat Total 
P 

Val

ue Ya Tidak 

n % n % N % 

D3 13 
86,
7 

2 
13,
3 

15 100 

0,8

19 
S1 21 

84,

0 
4 

16,

0 
25 100 

Total 34 
85,
0 

6 
15,
0 

40 100  

 

Berdasarkan hasil analisis univariat dapat 

diketahui bahwa dari 40 responden, tingkat 

pendidikan rata-rata pegawai atau staff rumah sakit 

yaitu D3 sebanyak 85,0%, dan S1 sebanyak 15,0%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 40 responden yang berpendidikan D3 

dan melakukan pengolahan limbah yaitu sebanyak 

13 responden (86,7%), pendidikan D3 dan tidak 

melakukan pengolahan limbah yaitu 2 responden 

(13,3%), serta yang berpendidikan S1 tetapi 

melakukan pengolahan sebanyak 21 responden 

(84,0%), dan yang pendidikan S1 dan tidak 

melakukan pengolahan sebanyak 4 responden 

(16,0%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,819, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  0,05. Ini berarti tidak ada hubungan 

antara tingkat pendidikan dengan pengolahan limbah 

medis padat rumah sakit ar-rasyid kota Palembang 

tahun 2018. 

Tingkat pendidikan adalah Pendidikan formal 

yang pernah diperoleh oleh seluruh staff rumah 

sakit. Pendidikan terakhir bagi seluruh tenaga atau 

staff yang bekerja di rumah sakit, khususnya bagi 

pengolah limbah medis padat rumah sakit. 

(Asmarhany, 2014) 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang menyatakan tidak ada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan Pengolahan limbah padat medis 

Rumah Sakit Swasta Kota Jogja kurang efektif 

dikarenakan belum mempunyai Insinerator, serta 

menyerahkan proses pembakarannya limbah 

infeksius oleh pihak ke-tiga PT Jasa medivest, 

sedangkan limbah B3 oleh pihak ke-tiga (PT Arah). 

(Pratiwi dan Chatila, 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

suatu rumah sakit memerlukan banyak pengetahuan 

tentang bagaiamana mengelolah limbah medis padat 

dan non medis dengan membandingkan pendidikan 

terakhir tenaga staffnya. Karena apabila limbah 

medis padat tidak diolah dengan baik maka dapat 

dapat menimbulkan berbagai penyakit dan 

ketidaknyamanan pengunjung yang datang untuk 
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berobat. 

 

3.3  Hubungan Antara lama kerja dengan 

pengolahan limbah medis padat rumah 

sakit ar-rasyid kota Palembang  

 
Tabel 3.3 

Lama 

kerja   

Pengolahan limbah 

medis padat rumah sakit  Total 
P 

Val

ue 

Ya Tidak 

n % n % N % 

> 3 bulan 
 

12 
38,

7 
19 

61,

3 
31 100 

0,7
69 

 3 bulan 3 
33,

3 
6 

66,

7 
9 100 

Total 15 
37,

5 
25 

62,

5 
40 100  

 

Berdasarkan hasil analisis univariat dapat 

diketahui bahwa dari 40 responden, responden yang 

bekerja >3 bulan yaitu sebanyak 77,5%. 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 40 responden yang masa kerjanya > 3 

bulan dan melakukan pengolahan limbah yaitu 

sebanyak 12 responden (38,7%), masa kerja > 3 

bulan dan tidak melakukan pengolahan limbah yaitu 

19 responden (61,3%), serta yang masa kerja  3 

bulan tetapi melakukan pengolahan sebanyak 3 

responden (37,5%), dan masa kerja  3 bulan dan 

tidak melakukan pengolahan sebanyak 6 responden 

(66,7%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,769, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value  0,05. Ini berarti tidak ada hubungan 

antara lama kerja dengan pengolahan limbah medis 

padat rumah sakit ar-rasyid kota Palembang tahun 

2018. 

Lama kerja adalah waktu yang sudah dijalani 

oleh responden sebagai petugas pengelolah limbah 

di rumah sakit. Masa kerja yang dimiliki oleh staff 

rumah sakit. (Asmarhany, 2014) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang menyatakan tidak ada hubungan antara masa 

kerja dengan pengolahan limbah medis padat yaitu 

didapatkan hasil bahwa SDM rumah sakit masih 

belum memadai, sarana dan prasarana sudah 

memadai, dana sudah teralokasi dengan baik, pada 

tahap pemilahan masih terdapat pencampuran 

limbah medis dan non medis, pada tahap 

pengumpulan sudah sesuai standar, pada tahap 

penampungan sudah sesuai standar, pada tahap 

pengangkutan sudah sesuai standar, dan pada tahap 

pemusnahan tidak sesuai dengan standar. (Yulianto, 

2017 dalam To`biri, 2015) 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

staff yang bekerja di rumah sakit memerlukan 

penseleksian agar bekerja sesuai kemampuan. 

Perlunya evaluasi demi menciptakan pekerjaan yang 

sesuai dengan kemampuan masing-masing tenaga 

karyawan. 

3.4   Hubungan Antara sumber limbah dengan 

pengolahan limbah medis padat rumah 

sakit ar-rasyid kota palembang 

Tabel 3.4 

 

Sumber 

limbah    

Pengolahan limbah 

medis padat rumah 

sakit  
Total 

P 

Va

lue 

PR 

(95

% 

CI) 

Ya Tidak 

n % n % N % 

LAB 4 
57,

1 
3 

42,

9 
7 

10

0 

0,0
23 

3,14

8, 

(2,02
5-

1,77

1) 

R. 

Operasi 
5 8,3 22 

91,

7 
24 

10

0 

R. 

Kebidana

n 

3 
27,

3 
8 

72,

7 
11 

10

0 

R. 
farmasi 

1 
20,
0 

4 
80,
0 

5 
10
0 

R. UGD 1 
25,

0 
3 

75,

0 
4 

10

0 

R. 

Keperaw

atan 

1 
12,
5 

7 
87,
5 

8 
10
0 

Total 15 
37,
5 

25 
62,
5 

40 
10
0 

 

Berdasarkan hasil analisis univariat dapat 

diketahui bahwa dari 40 responden, dapat diketahui 

bahwa dari 40 responden, dari variabel sumber 

limbah rumah sakit yaitu laboratorium sebanyak 7 

responden (17,5%), ruang operasi 5 responden 

(12,5%), Ruang Kebidanan sebanyak 11 responden 

(27,5%), ruang farmasi sebanyak 5 responden 

(12,5%), ruang UGD sebanyak 4 responden 

(10,0%), dan ruang keperawatan 8 responden 

(20,0%). 

Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan 

bahwa dari 40 responden yang berasal dari berbagai 

ruangan penghasil limbah padat medis yang 

melakukan pengolahan dapat diketahui bahwa ruang  

laboratorium 4 responden (57,1%), ruang operasi 5 

responden (8,3%), ruang kebidanan 3 responden 

(27,3%), ruang farmasi 1 responden (20,0%), ruang 

UGD 1 responden (25,0%), ruang keperawatan 1 

responden (12,5%), dan ruangan penghasil limbah 

padat medis yang tidak melakukan pengolahan dapat 

diketahui bahwa ruang  laboratorium 3 responden 

(42,9%), ruang operasi 22 responden (91,7%), ruang 

kebidanan 8 responden (72,7%), ruang farmasi 4 

responden (80,0%), ruang UGD 3 responden 

(75,0%), ruang keperawatan 7 responden (87,5%). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

menggunakan chi square didapatkan ρ value = 

0,023, yang jika dibandingkan dengan nilai α = 0,05, 

maka ρ value < 0,05. Ini berarti ada hubungan antara 

Sumber limbah dengan pengolahan limbah medis 

padat rumah sakit ar-rasyid kota Palembang tahun 

2018 dengan OR= 3,148 (OR>1) yang artinya 

sumber limbah 3,148 kali lebih berpeluang 

menghasilkan limbah medis padat rumah sakit. 

Sumber limbah adalah sumber limbah, atau 

tempat asal keluarnya limbah. Sumber limbah 

limbah rumah sakit dapat berasal dari berbagai 
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ruangan penghasil limbah, baik limbah medis 

maupun limbah non medis. Limbah medis padat bisa 

berasal dari ruangan laboratorium, ruang operasi, 

ruang kebidanan, keperawatan, ruang UGD, dan 

lainnya. (Asmarhany, 2014) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Agnes Fitria Widiyanto, dkk (2014) dalam sumisih 

(2010). yang menyatakan ada hubungan antara 

sumber limbah dan pengolahan limbah medis padat, 

hasil bahwa Sistem pengelolaan limbah klinis tajam 

di RSUD Kabupaten Cilacap sudah baik di dukung 

oleh SDM, dana, metode, material, peraturan 

perundangan dan juklak/juknis. Perilaku petugas 

pengolah limbah sudah sesuai dengan prosedur 

kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa 

limbah medis padat berasal dari berbagai ruangan 

yang menghasilkan limbah medis padat seperti 

jarum suntik, botol obat dan lainnya, limbah medis 

padat dapat berupa benda tajam dan benda beracun, 

oleh sebab itu limbah medis padat harus di tangani 

dengan tepat agar tidak menimbulkan masalah 

kesehatan seperti penyebaran penyakit dan masalah 

lingkungan seperti ketidaknyamanan pengunjung 

atau pasien rumah sakit. 

 

4.   SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Tidak ada hubungan antara tenaga 

pengolahan limbah dengan pengolahan 

limbah medis padat rumah sakit ar-rasyid 

kota Palembang tahun 2018. (ρ value  

0,05= 0,800). 

4.1.2 Tidak ada hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan pengolahan limbah 

medis padat rumah sakit ar-rasyid kota 

Palembang tahun 2018. (ρ value  0,05  = 

0,819). 

4.1.3 Tidak ada hubungan antara lama kerja 

dengan pengolahan limbah medis padat 

rumah sakit ar-rasyid kota Palembang 

tahun 2018 (ρ value  0,05 = 0,769). 

4.1.4 Ada hubungan antara Sumber limbah 

dengan pengolahan limbah medis padat 

rumah sakit ar-rasyid kota Palembang 

tahun 2018 (ρ value < 0,05 = 0,023) dengan 

OR= 3,148 (OR>1). 

 

4.2  Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk Rumah Sakit Ar-Rasyid Palembang: 

4.2.1 Peningkatan komitmen terhadap Sistem 

Manajemen Lingkungan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit. 

4.2.2 Pembentukan Tim Pengelolaan Limbah 

yang memiliki prosedur tetap dan deskripsi 

tugas yang jelas serta mudah dimengerti 

untuk para petugas pengelola limbah dan 

membentuk Panitia Pengawas K3. 

4.2.3 Perbaikan dan melengkapi tiap ruangan 

penghasil limbah medis benda tajam 

dengan needle burner atau needle cutter 

agar pengelolaan limbah jarum suntik lebih 

efisien. 
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ABSTRAK 

 

Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi 

sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengendalian sampah di permukiman padat di Kelurahan 26 Ilir 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif survey 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan 26 Ilir Palembang 

berjumlah 64 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik acidental sampling. Data dalam penelitian ini didapat dengan 

menggunakan instrumen kuesioner, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 10 April - 20 Agustus 2018 bertempat di wilayah Kelurahan 26 Ilir Palembang. Hasil penelitian yang di 

dapatkan umur ( p = 0,033 ), pendidikan ( p = 0,510 ), penghasilan ( p =  0,436 ), jarak ( p = 0,036 ), dan tetangga (p = 

0,002). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara, jarak dan tetangga dengan pengendalian sampah di 

kelurahan 26 Ilir Palembang. Tidak ada hubunganan antara pendidikan dan penghasilan dengan pengendalian sampah di 

kelurahan 26 Ilir Palembang. Disarankan masyarakat dengan usia tua agar memberikan contoh yang baik, jarak jauh agar 

mengusahakan untuk membuang sampah pada tempatnya dan tetangga jauh agar lebih mencontoh padat tetangga dekat yang 

membuang sampah pada tempatnya.  

 

Kata Kunci  : Umur, Pendidikan, Penghasilan, Jarak, dan Tetangga 

 

 

ABSTRACT 

 

Garbage is an item that is considered to be unused and disposed  by the previous owner / user, but for some people it can still 

be used if managed with the right procedure. This research aims to determine the control of waste in dense settlements at 

Urban Village 26 Ilir of Palembang 2018. This research was conducted on 10 April until 20 August 2018. Analytic survey, 

the type of research is cross sectional, the population in this study is all 26 Ilir people. The sample in this study were 64 

respondents. The data collection technique was used an analytic survey with the statistical test was used  the chi square test. 

This research was conducted on  10 April until 20 August 2018 and the data analysis used in this research  were univariate 

and bivariate. The results of the research obtained age (p = 0.033), education (p = 0.510), income (p = 0.436), distance (p = 

0.036), and neighbors (p = 0.002). The conclusion of this study there were relationship between age, distance and neighbors 

by controlling waste at Uban Village 26 Ilir of Palembang 2018. There were no relationship between education and income 

by controlling waste at the Urban Village 26 Ilir of Palembang 2018. It was recommended to the peoples with old age give 

good examples habit, long-distance  in order to try to dispose of garbage the raigh place and far away neighbors so they 

were more imitated with the close neighbors who throw garbage in right place. 

.     

Keywords : Age, Education, Income, Distance, Neighbor 

 

 

          1.      PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

menyebutkan bahwa pertambahan penduduk dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan 

bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik 

sampah yang semakin beragam. (Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008) 

Dengan peningkatan jumlah penduduk 

tersebut      menyebabkan aktivitas penduduk kota 

ikut meningkat. Peningkatan aktivitas penduduk 

menimbulkan peningkatan jumlah timbulansampah 

sebagai sisa dari aktivitas penduduk. Sampah 

menjadi masalah besar perkotaan di indonesia. 

Sampah yang berasal dari permukiman penduduk 

(sampah rumah tangga) adalah salah satu 

penyumbang terbesar sampah perkotaan. 

(Darmawan, 2014) 

Permasalahan sampah selalu meresahkan. 

Kota-kota di dunia menghasilkan sampah hingga 1,3 

miliar ton setiap tahunnya. bank Dunia 

mernperkirakan pada 2025, diperkirakan produksi 

sampah dunia akan meningkat drastis menjadi 2.2 

miliar ton. Jumlah timbunan sampah perhari 

diperkirakan 175.000 s.d 176.000 ton/hari atau 64 

juta ton/tahun (2014). Jumlah tersebut akan 

meningkal seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk. Dengan jumlah itu, sekilar 14% nya 

adalah sampah plastik atau mencapai 9 ton per 

tahun. Sampah plastik ini menambah kompleks 

permasalahan sampah karena juga sangat berpotensi 

mencemari lautan termasuk ekosistem di dalamnya. 

(Kementerian LHK, 2015) 

Permasalahan sampah di suatu kawasan 

meliputi tingginya laju timbulan sampah, kepedulian 

PENGENDALIAN SAMPAH PENDUDUK DI PERMUKIMAN PADAT  

DI KELURAHAN 26 ILIR PALEMBANG 2018 
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masyarakat yang masih rendah sehingga suka 

berperilaku membuang sampah sembarangan, 

keengganan untuk membuang sampah pada tempat 

yang sudah disediakan. Perilaku yang buruk ini 

seringkali menyebabkan bencana di musim hujan 

karena darainase tersumbat sampah sehingga terjadi 

banjir. (Wibisono dan Dewi, 2014) 

Menurut Prof. Dr. Ir. Ign. Suhatro dalam 

buku Limbah Kimia (2011) mengatakan pemerintah 

belum begitu serius dalam memikirkan masalah 

sampah ini. Meski pemerintah sudah melakukan 

beberapa terobosan namun di beberapa tempat 

pembuangan sementara (TPS) gunungan sampah 

masih sangat mengganggu masyarakat dan masih       

menjadi perhatian. 

Penumpukan sampah disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah volume sampah 

yang sangat besar sehingga malebihi kapasitas daya 

tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA). 

Pengelolaan sampah yang terjadi selama ini 

dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada 
lingkungan, dan kuranganya dukungan kebijakan 

dari pemerintah. Permasalahan sampah merupakan 

hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat 

diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan karena 

dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan, 

terutama di kota besar. Mengutip dari buku Panduan 

Membuat Pupuk Organik Cair
, 
setiap harinya sekitar 

6000 ton sampah dihasilkan dikota Jakarta. Oleh 

sebab itu bila tidak ditangani secara benar,maka 

akan menimbulkan dampak seperti pencemaran 

air,udara, dan tanah yang mengakibatkan sumber 

penyakit. (Nugroho, 2013) 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Pengendalian 

Sampah Penduduk dipermukiman Padat di 

Kelurahan 26 Ilir Palembang Tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan Masyarakat Membuang 

Sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

di Kelurahan 26 Ilir Palembang tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1)   Diketahuinya hubungan antara umur dengan   

pengendalian sampah di permukiman padat 

penduduk di Kelurahan 26 Ilir Palembang 

tahun 2018 

2)   Diketahuinya hubungan antara pendidikan   

dengan pengendalian sampah di permukiman 

padat penduduk di Kelurahan 26 Ilir 

Palembang tahun 2018 

3)   Diketahuinya hubungan antara penghasilan 

dengan pengendalian sampah di permukiman 

padat penduduk di Kelurahan 26 Ilir 

Palembang tahun 2018 

4)  Diketahuinya hubungan antara jarak dengan    

pengendalian sampah di permukiman padat 

penduduk di Kelurahan 26 Ilir Palembang 

tahun 2018 

5)      Diketahuinya hubungan antara tetangga 

dengan pengendalian sampah di permukiman 

padat penduduk di Kelurahan 26 Ilir 

Palembang tahun 2018 

1.3      Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti 

Agar dapat memahami keadaan di sekitar 

lingkungan kita dan dapat menjadi pemikiran untuk 

kedepannya agar memberi contoh yang baik untuk 

tidak membuang sampah secara sembarangan 

1.3.2   Bagi STIK Bina Husada Palembang 
Menjadi bahan masukan dan kepustakaan 

untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan 

dalam bidang Kesehatan Lingkungan, terutama pada 

aspek faktor yang berhubungan dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga oleh 

masyarakat 

1.3.4 Bagi Masyarakat 
Sebagai refrensi dalam upaya peningkatan 

dan pengembangan dalam pengelolaan sampah 

sehingga masyarakat dapat membuang sampah pada 

tempatnya. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain penelitian survey analitik, 

jenis penelitiannya cross sectional (Studi potong 

lintang), dimana untuk mengetahui hubungan 

variabel independen dan dependen yang 

pengukurannya dilaksanakan pada waktu yang sama 

(serentak). Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Kelurahan 26 Ilir Palembang berjumlah 

64 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik 

acakdental sampling. Data dalam penelitian ini 

didapat dengan menggunakan instrumen kuesioner, 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji chi-

square. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 

April - 20 Agustus 2018 bertempat di wilayah 

Kelurahan 26 Ilir Palembang
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Umur dengan Pengendalian 

Sampah di Permukiman Padat Penduduk 
 

Tabel 3.1 

 

 
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

64 responden yang ada di kelurahan 26 ilir 

Palembang yang ikut pengendalian sampah padat 

berdasarkan umur tua terdapat 21 responden (51,2%) 

sedangkan responden umur muda yang tidak ikut 

pengendalian sampah padat terdapat 5 responden ( 

21,7% ). Dari hasil uji statistk didapatkan hasil P 

Value 0,033 yang artinya ada hubungan antara umur 

dengan pengendalian sampah padat di kelurahan 26 

ilir palembang.  

Dengan peningkatan jumlah penduduk 

 

 

Umur 

Pengendalian Sampah 

Padat 

 

 

Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value Tidak Ya 

n % n % n  0,033 

Tua 21 51,2% 20 48,8% 41 100% 

Muda 5 21,7% 18 78,3% 23 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
 

 

 

Umur 
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Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value Tidak Ya 

n % n % n  0,033 

Tua 21 51,2% 20 48,8% 41 100% 

Muda 5 21,7% 18 78,3% 23 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
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tersebut menyebabkan aktivitas penduduk kota ikut 

meningkat. Peningkatan aktivitas penduduk 

menimbulkan peningkatan jumlah timbulansampah 

sebagai sisa dari aktivitas penduduk. Sampah 

menjadi masalah besar perkotaan di indonesia. 

Sampah yang berasal dari permukiman penduduk 

(sampah rumah tangga) adalah salah satu 

penyumbang terbesar sampah perkotaan. 

(Darmawan, 2014) 

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa 

pertambahan penduduk dan perubahan pola 

konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya 

volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam
1
Dari hasil penelitian, teori dan 

penelitian yang terkait maka peneliti berasumsi pada 

rumah ideal, sisa-sisa makanan dan air buangan 

dapur dipisahkan 

 

3.2 Hubungan antara Pendidikan dengan 

Pengendalian Sampah di Permukiman 

Padat Penduduk 
 

Tabel 3.2 

 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

64 responden yang ada di kelurahan 26 ilir 

Palembang yang ikut pengendalian sampah padat 

berdasarkan pendidikan tinggi terdapat 23 responden 

(42,4%) sedangkan responden pendidikan rendah 

yang tidak ikut pengendalian sampah padat terdapat 

3 responden ( 30,0% ). Dari hasil uji statistk 

didapatkan hasil P Value 0,510 yang artinya tidak 

ada hubungan antara pendidikan dengan 

pengendalian sampah padat di kelurahan 26 ilir 

palembang. 

Kebiasaan membuang sampah sembarangan 

dilakukan hampir di semua kalanganmasyarakat, 

tidak hanya warga miskin, bahkan mereka yang 

berpendidikan tinggi jugamelakukannya. Ini sangat 

menyedihkan karena minimnya pengetahuan tentang 

sampah dandampaknya. Perilaku buruk ini semakin 

menjadi karena minimnya sarana kebersihan 

yangmudah dijangkau oleh masyarakat di tempat 

umum. (Wibisono dan Dewi, 2014) 

Sejalan dengan hasil penelitian, permasalahan 

sampah selalu meresahkan. Kota-kota di dunia 

menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap 

tahunnya. bank Dunia mernperkirakan pada 2025, 

diperkirakan produksi sampah dunia akan meningkat 

drastis menjadi 2.2 miliar ton. Jumlah timbunan 

sampah perhari diperkirakan 175.000 s.d 176.000 

ton/hari atau 64 juta ton/tahun (2014). Jumlah 

tersebut akan meningkal seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk. Dengan jumlah itu, 

sekilar 14% nya adalah sampah plastik atau 

mencapai 9 ton per tahun. Sampah plastik ini 

menambah kompleks permasalahan sampah karena 

juga sangat berpotensi mencemari lautan termasuk 

ekosistem di dalamnya. (Kementerian LHK, 2015)
 

 

3.3 Hubungan antara Penghasilan dengan 

Pengendalian Sampah di Permukiman 

Padat Penduduk 

 

Tabel 3.3 

 

 
 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

64 responden yang ada di kelurahan 26 ilir 

Palembang yang ikut pengendalian sampah padat 

berdasarkan pendapatan rendah terdapat 12 

responden ( 48,0%) sedangkan responden 

pendidikan tinggi yang tidak ikut pengendalian 

sampah padat terdapat 14 responden ( 35,9% ). Dari 

hasil uji statistk didapatkan hasil P Value 0,436 yang 

artinya tidak ada hubungan antara pendidikan 

dengan pengendalian sampah padat di kelurahan 26 

ilir palembang. 

Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah 

satu faktor penting yang menentukan tinggi 

rendahnya resiko bencana di suatu kawasan negara-

negara kepulauan seperti Indonesia. World Risk 

Report mencatat sepanjang 2002 hingga 2011, telah 

terjadi 4.130 bencana diseluruh dunia yang 

mengakibatkan lebih dari 1 juta meninggal dunia 

dan kerugian material mencapai US$ 1,195 triliun. 

Laporan resiko dunia ini juga membuat World Risk 

Index (indeks risiko dunia) yang memeringkatkan 

173 negara berdasarkan risiko menjadi korban 

bencana sebagai akibat dari bencana alam. (Ashidiqy 

dan Rahman, 2009) 

Pengolahan sampah erat kaitannya dengan 

masyarakat karena dari sampah tersebut akan hidup 

mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri, 

pathogen, jadi sampah harus betul-betul dapat diolah 

agar tidak menimbulkan masalah. Menurut berbagai 

cara yangdapat mengurangi efek negatif dari 

sampah. (Angela, 2016) 

 

3.4 Hubungan antara Jarak dengan 

Pengendalian Sampah di Permukiman 

Padat penduduk 

 
Tabel 3.4 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

 

Pendidikan 

 

Pengendalian sampah 

padat 

 

 

Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value  Tidak Ya 

n % n % n  0,510 

Tinggi 23 42,6% 31 57,4% 54 100% 

Rendah 3 30,0% 7 70,0% 10 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
 

 

Penghasilan 

 

Pengendalian sampah 

padat 

 

 

Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value  Tidak Ya 

n % n % n  0,436 

Rendah 12 48,0% 13 52,0% 25 100% 

Tinggi 14 35,9% 25 64,1% 39 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
 

 

 

Jarak 

Pengendalian sampah 

padat 

 

 

Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value  Tidak Ya 

n % n % n  0,036 

Dekat 12 30,0% 28 70,0% 40 100% 

Jauh 14 58,3% 10 41,7% 24 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
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Tinggi 14 35,9% 25 64,1% 39 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
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Rendah 3 30,0% 7 70,0% 10 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
 

 

 

Jarak 

Pengendalian sampah 

padat 

 

 

Jumlah 

 

 

Persentase 

 

 

Value  Tidak Ya 

n % n % n  0,036 

Dekat 12 30,0% 28 70,0% 40 100% 

Jauh 14 58,3% 10 41,7% 24 100% 

Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
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64 responden yang ada di kelurahan 26 ilir 

Palembang yang ikut pengendalian sampah padat 

berdasarkan jarak dekat terdapat 12 responden ( 

30,0%) sedangkan responden jarak jauh yang tidak 

ikut pengendalian sampah padat terdapat 14 

responden ( 58,3% ). Dari hasil uji statistk 

didapatkan hasil P Value 0,036 yang artinya ada 

hubungan antara jarak dengan pengendalian sampah 

padat di kelurahan 26 ilir palembang. 

Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak 

mudah membusuk, seperti plastik wadah 

pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol 

dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. 

Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau 

sampah yanglaku dijual untuk dijadikan produk 

laiannya. Beberapa sampah anorganik yang dapat 

dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, 

botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan 

kertas. (Budiman, 2011) 

Sejalan dengan hasil penelitian Pengelolaan 

sampah diantaranya dapat dimanfaatkan menjadi 

kompos organik yang didalamnya terkandung 

unsurhara yang dibutuhkan tanaman, perbaikan 

struktur tanah dan zat yang dapat mengurangibakteri 

yang merugikan dalam tanah. Pupuk organik 

biasanya tidak meninggalkan residu / sisa dalam 

tanaman sehingga hasil tanaman akan aman bila di 

konsumsi. (Angela, 2016) 
 

3.5 Hubungan antara Tetangga dengan 

Pengendalian Sampah di Permukiman 

Padat Penduduk 

 

Tabel 3.5 

 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 

64 responden yang ada di kelurahan 26 ilir 

Palembang yang ikut pengendalian sampah padat 

berdasarkan tetangga dekat terdapat 16 responden  

(30,8%) sedangkan responden tetangga jauh yang tidak ikut 

pengendalian sampah padat terdapat 10 responden ( 

83,3% ). Dari hasil uji statistk didapatkan hasil P 

Value 0,002 yang artinya ada hubungan antara 

tetangga dengan pengendalian sampah padat di 

kelurahan 26 ilir palembang. 

Pengolahan sampah membutuhkan lahan 

sebagai tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah 

sebagai barang yang masih bisa dimanfaatkan tidak 

seharusnya diperlakukan sebagai barang yang 

menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna 

lainnya. (Malik dan Amlla, 2016) 

Sejalan dengan hasil penelitian permasalahan 

sampah merupakan hal yang krusial (sulit 

terselesaikan). Bahkan, dapat diartikan sebagai 

masalah kultural/kebiasaan karena dampaknya 

mengenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota 

besar. Mengutip dari buku Panduan Membuat Pupuk 

Organik Cair
, 
setiap harinya sekitar 6000 ton sampah 

dihasilkan dikota Jakarta. Oleh sebab itu bila tidak 

ditangani secara benar,maka akan menimbulkan 

dampak seperti pencemaran air,udara, dan tanah 

yang mengakibatkan sumber penyakit. ( Novita, 

2017) 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan umur dengan pengendalian  

sampah padat di kelurahan 26 ilir palembang.  

4.1.2 Tidak ada hubungan pendidikan dengan 

pengendalian  sampah padat di kelurahan 26 

ilir palembang. 

4.1.3 Tidak ada hubungan penghasilan dengan 

pengendalian  sampah padat di kelurahan 26 

ilir palembang.  

4.1.4 Ada hubungan jarak dengan pengendalian  

sampah padat di kelurahan 26 ilir palembang. 

4.1.5 Ada hubungan  tetangga  dengan 

pengendalian  sampah padat di kelurahan 26 

ilir palembang. 

4.2    Saran 

4.2.1 Bagi Masyarakat di 26 Ilir Palembang 
Bagi masyarakat dengan umur tua agar 

memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh 

yang baik kepada yang umur muda agar mereka ikut 

membuang sampah di tempat pembuangan sampah 

yang berada di kelurahan 26 ilir Palembang.  

Bagi masyarakat dengan jarak jauh dari 

tempat pemnbuangan sampah agar lebih 

mengusahakan untuk membuang sampah di tempat 

pembuangan sampah.  

Bagi masyarakat tetangga agar memberikan 

contoh yang baik untuk membuang sampah di 

tempat pembuangan sampah. Karena jika ada salah 

satu tetangga ada yang membuang sampah 

sembarangan tetangga lain pun akan ikut membuang 

sampah di tempat yang  sama di tempat mereka 

membuang sampah. 

4.2.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang 
Penelitian mengenai kesehatan Lingkungan 

merupakan bagian penting dari Ilmu Kesehatan 

Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

kepada institusi pendidikan, dalam hal ini STIK 

Bina Husada Palembang, disaranakan agar lebih 

memfasilitasi (misalnya memperbanyak referensi 

atau literatur yang berkaitan denagn penelitian) dan 

memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk 

melakuka penelitian demi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang Kesehatan 

Lingkungan 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dimasa yang akan datang dapat 

digunakan sebagai litelatur untuk penelitian 

selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, 

jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang 

berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap 

berhubungan dengan bidang Kesehatan Lingkungan. 
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Total 26 40,6% 38 59,4% 64 100% 
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ABSTRAK 

 
Demam thypus atau thypus abdominalis merupakan suatu infeksi akut yang disebabkan oleh kuman salmonella thypi, 

penyakit ini terjadi pada usus kecil, dengan masa tunas 6-14 hari. Penyakit ini bisa terjangkit dari kebersihan perorangan 

yang buruk dan demam thypoid yang terbesar di seluruh dunia tidak tergantung pada iklim. Tujuan dari penelitian ini adalah 

diketahuinya faktor yang berhubungan dengan lingkungan dan personal hygiene terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Palembang. Metode yang digunakan adalah metode Kuantitatif dengan desain case 

control. Populasi dalam penelitian ini semua masyarakat yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Palembang 

sebanyak 69.802 penduduk. Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang ada riwayat penyakit thypus yang tercatat di buku 

register laboratorium 6 bulan terakhir sebanyak 20 responden dan masyarakat yang tidak ada riwayat penyakit thypus 
sebanyak 20 responden yang diambil secara purposive sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Mei – 14 September 

2018. Analisis data menggunakan uji Chi-Square dengan α=0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara sarana air bersih dengan kejadian thypus abdominalis dengan P value 0,026 (OR=0,179), ada hubungan antara 

sarana pembuangan tinja dengan kejadian thypus abdominalis dengan P  value 0,000 (OR=0,028) dan ada hubungan antara 

personal hygiene dengan kejadian thypus abdominalis dengan P value = 0,000   (OR=0,023). Peneliti menyimpulkan ada 

hubungan yang bermakna antara sarana air bersih, sarana pembuangan tinja, dan personal hygiene  terhadap  penyakit  

thypus abdominalis. Disarankan  kepada  Puskesmas Makrayu Palembang memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

bagaimana menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dalam kehidupan sehari-h 
ari untuk mencegah timbulnya penyakit khususnya penyakit thypus. 
 

 

Kata Kunci  :  Thypus abdominalis, sarana air bersih, sarana pembuangan tinja dan personal hygiene 

 

ABSTRACT 

 

Thypus fever or abdominal thypus is an acute infection caused by salmonella thypi, this disease occurs in the small intestine, 

with a shoot period 6-14 days. This disease can contract from poor personal hygiene and the largest typhoid fever in the 

whole world is not dependent on climate. The purpose of this study was to find out the factors related to the environment and 

personal hygiene towards abdominal thyphoid disease in the Worked  Area Health Center Makrayu of Palembang. The 

method used is a quantitative method with a case control design. The population in this study all the people in the Worked  

Area Health Center Makrayu of Palembang were 69,802 inhabitants. The sample of this study were people who had a history 

of typhoid disease which was recorded in the laboratory register book for the last 6 months as many as 20 respondents and 

the community with no history of thypus disease as many as 20 respondents taken by purposive sampling. The study was 

conducted on 14 May - 14 September 2018. Data analysis used Chi-Square test with α = 0.05. The results showed there were 

relationship between clean water facilities with the incidence of abdominal thypus with P value 0.026 (OR = 0.179), there 

were relationship between stool disposal facilities with the incidence of abdominal thypus with P value 0.000 (OR = 0.028) 

and there were relationship between personal hygiene and the incidence of abdominal thypus with P value = 0,000 (OR = 

0,023). Researchers concluded there were meaningful relationship between clean water facilities, faeces disposal facilities, 

and personal hygiene towards abdominal thyphoid disease. It was suggested to Health Center Makrayu of Palembang 

provide counseling to the community how to apply PHBS (Clean and Healthy Life Behavior) in daily life to prevent the onset 

of diseases, especially thypus disease. 

 

Keywords : Abdominal thypus, clean water facility, disposal facility and personal hygiene 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Demam typhoid (typhus abdominalis, enteric 

fever) adalah infeksi sistematik yang disebabkan 

kuman salmonella enterika, khususnya varian-varian 

turunannya, yaitu salmonella typhi, paratyphi A, 

paratyphi B, dan paratyphi C. (Ardiyansyah, 2012).  

Besarnya angka pasti kasus demam tifoid di 

dunia sangat sulit  ditentukan karena penyakit ini 

dikenal mempunyai gejala dengan spektrum klinis 

yang sangat luas. Data World Health Organization 

(WHO) tahun 2003 memperkirakan terdapat sekitar 

17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan 

insidensi 600.000 kasus kematian tiap tahun. 
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Berdasarkan profil kesehatan indonesia tahun 2009 

menyebutkan bahwa demam tifoid atau paratifoid 

menempati urutan ke-3 dari 10 penyakit terbanyak 

pasien (Masriadi, 2017).  

Demam tifoid atau tifus abdominalis banyak 

ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita, baik 

diperkotaan maupun pedesaan. Penyakit ini sangat 

erat kaitannya dengan kualitas yang mendalam dari 

hygiene pribadi dan sanitasi lingkungan seperti, 

hygiene perorangan dan hygiene penjamah makanan 

yang rendah. Di Indonesia penyakit ini bersifat 

endemik dan merupakan masalah kesehatan 

masyarakat. Dari telaah kasus rumah sakit besar di 

Indonesia, kasus tersangka tifoid menunjukkan 

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun 

dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk 

dengan kematian antara 0,6-5%. Dewasa ini 

penyakit tifoid harus mendapat perhatian yang serius 

karena permasalahannya yang makin kompleks 

sehingga menyulitkan upaya pengobatan dan 

pencegahan (Kemenkes RI, 2010). 

Terdapatnya suatu penyakit di suatu daerah 

tergantung pada terdapatnya manusia yang peka dan 

kondisi lingkungan yang sesuai bagi kehidupan 

mikroorganisme penyebab penyakit. Daerah 

pertanian, peternakan, kebiasaan menggunakan tinja 

untuk pupuk, kebersihan lingkungan hidup, sanitasi 

dan hygiene perorangan yang buruk serta 

kemiskinan merupakan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan penyebaran penyakit. Penelitian-

penelitian epidemiologi yang banyak dilakukan di 

Indonesia menunjukkan bahwa penyakit menular 

masih merupakan penyebab kematian yang penting 

di Indonesia. Kurangnya sarana air bersih, 

sempitnya lahan tempat tinggal keluarga, kebiasaan 

makan dengan tangan yang tidak dicuci lebih dulu, 

pemakaian ulang daun-daun dan pembungkus 

makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah, 

sayur-sayur yang dimakan mentah, penggunaan air 

sungai untuk berbagai kebutuhan hidup (mandi, 

mencuci bahan makanan, mencuci pakaian, 

berkumur, gosok gigi, yang juga digunakan sebagai 

kakus), dan penggunaan tinja untuk pupuk sayuran, 

meningkatkan penyebaran penyakit menular yang 

menyerang sistem pencernaan (Artanti, 2012). 

Berdasarkan data dari Dinkes Provinsi 

Sumatera Selatan tiga tahun terakhir, terjadi 

peningkatan kasus kejadian demam thypoid, yaitu 

pada tahun 2014 terdapat 12.354 kasus, pada tahun 

2015 terdapat 18.431 kasus dan pada tahun 2016 

adalah sebesar 18.694 kasus (Dinkes Provinsi 

Sumatera Selatan, 2014-2016). 

Data dari Dinkes Palembang diketahui bahwa 

angka kejadian demam thypoid mengalami 

peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada 

tahun 2014 adalah sebesar 808 kasus, pada tahun 

2015 sebesar 849 kasus dan pada tahun 2016 adalah 

sebesar 1275 kasus (Dinkes Kota Palembang, 2014-

2016). 

Data dari Puskesmas Makrayu Palembang 

bahwa angka kejadian demam thypoid mengalami 

peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada 

tahun 2015 adalah sebesar 87 kasus, pada tahun 

2016 sebesar 125 kasus dan pada tahun 2017 adalah 

sebesar 140 kasus (Puskesmas Makrayu Palembang, 

2015-2017). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Faktor Lingkungan dan Personal Hygiene 

terhadap Penyakit Thypus Abdominali di Wilayah 

Kerja Puskesmas Makrayu Palembang Tahun 2018”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum  

Diketahuinya faktor yang berhubungan 

dengan lingkungan dan personal hygiene terhadap 

penyakit thypus abdominalis di Wilayah Kerja 

Puskesmas Makrayu Palembang Tahun 2018. 

1.2.2   Tujuan khusus 
1) Diketahuinya hubungan sarana air bersih 

terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan sarana pembuangan 

tinja terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang Tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan personal hygiene 

terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang Tahun 2018. 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Puskesmas Makrayu Palembang 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan informasi bagi pengelola program thypus 

abdominalis baik di Puskesmas maupun di Dinas 

Kesehatan Kota Palembang dalam mengambil 

kebijakan dan dapat memberikan masukan kepada 

pihak yang terkait dalam rangka penanggulangan 

penyakit thypus abdominalis. 

1.3.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi yang sangat berguna, baik sebagai 

referensi atau penambah wawasan mengenai faktor 

yang berhubungan terhadap penyakit thypus 

abdominalis. 

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya peneliti yang berasal dari 

institusi STIK Bina Husada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan case control. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang 

ada di Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang. Sampel penelitian ini adalah masyarakat 

yang ada riwayat penyakit thypus yang tercatat di 

buku register laboratorium 6 bulan terakhir sebanyak 

20 responden dan masyarakat yang tidak ada riwayat 

penyakit thypus sebanyak 20 responden. 

Pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Analisis data menggunakan uji chi-square 

dengan α=0,05. Lokasi Penelitian dilakukan di 
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Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu Palembang. 

Penelitian ini dilakukan pada 14 Mei - 14 September 

2018.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Sarana Air Bersih terhadap 

Penyakit Thypus Abdominalis di Wilayah 

Kerja Puskesmas Makrayu Palembang 

Tahun 2018 
Tabel 3.2 

Hubungan Sarana Air Bersih terhadap Penyakit 

Thypus Abdominalis di Wilayah Kerja Puskesmas 

Makrayu Palembang Tahun 2018 

 

 
 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari 40 responden menunjukkan bahwa 

sarana air bersih sebanyak 27,8 responden sarana air 

bersihnya baik dan sebanyak 68,2 responden sarana 

air bersihnya kurang baik.  
Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,026 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara sarana air bersih 

dengan penyakit thypus abdominalis. Dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR= 0,179, artinya 

responden dengan sarana air bersih yang kurang baik 

mempunyai peluang/kesempatan 0,179 kali lebih 

besar untuk menderita penyakit thypus abdominalis 

dibandingkan  responden dengan sarana air bersih 

yang baik.  
Hasil penelitian ini didukung oleh teori 

Maryunani (2013), air adalah kebutuhan kebutuhan 

dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, 

memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, 

mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan 

sebagainya. Agar kita tidak terkena penyakit atau 

terhindar dari sakit. Sumber air bersih, antara lain 

dapat berasal dari : mata air, air sumur atau air 

sumur pompa, air ledeng atau perusahaan air minum,  

air hujan dan air dalam kemasan.  
Hal ini didukung dengan penelitian terkait 

oleh Pramitasari (2013), hasil analisis bivariat 

memperlihatkan ada hubungan yang bermakna 

secara statistik dengan kejadian demam thypoid 

dengan nilai OR 2,253 (p-value = 0,045) ini berarti 

orang yang memiliki sumber air dari sungai (bukan 

dari sumur gali/sumur pompa tangan/perlindungan 

mata air/penampungan air hujan dan sistem 

perpipaan) mempunyai risiko terkena penyakit 

demam thypoid. Responden yang memiliki sumber 

air bersih 5 (27,8%) responden. Disisi lain 

responden yang tidak memiliki sumber air bersih 

sebanyak 15 (68,2%) responden. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi bahwa 

masyarakat yang belum mendapatkan air bersih 

umumnya adalah yang berpenghasilan rendah dan 

mereka lebih memilih menggunakan air yang 

sumbernya berasal dari sungai. Sebagian masyarakat 

ini masih belum mengerti arti hidup sehat serta 

tentang penyakit terutama pada masyarakat yang 

pendidikannya rendah. 

 

3.2 Hubungan Sarana Pembuangan Tinja 

terhadap Penyakit Thypus Abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang Tahun 2018 

 
Tabel 3.3 

Hubungan Sarana Pembuangan Tinja terhadap 

Penyakit Thypus Abdominalis di Wilayah Kerja 

Puskesmas Makrayu Palembang Tahun 2018 

 

 
 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari 40 responden menunjukkan bahwa 

sarana pembuangan tinja sebanyak 11,1  responden 

sarana pembuangan tinjanya baik dan sebanyak 81,8 

responden sarana pembuangan tinjanya kurang baik.  

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,000 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara sarana pembuangan 

tinja dengan penyakit thypus abdominalis. Dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR= 0,028, artinya 

responden dengan sarana pembuangan tinja yang 

kurang baik mempunyai peluang/kesempatan 0,028 

kali lebih besar untuk menderita penyakit thypus 

abdominalis dibandingkan  responden dengan sarana 

pembuangan tinja yang baik. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori  

Maryunani (2013), jamban adalah suatu ruangan 

yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran 

manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau 

tempat duduk dengan leher angsa (cemplung) yang 

di lengkapi dengan unit penampungan kotoran dan 

air untuk membersihkannya. 

Diperkirakan sampai saat ini terdapat sekitar 

47% masyarakat Indonesia yang masih buang air 

besar sembarangan, ada yang berperilaku buang air 

besar  ke sungai, kebon, sawah, kolam, dan tempat-

tempat terbuka lainnya. Perilaku seperti tersebut di 

atas jelas sangat merugikan kondisi kesehatan 

masyarakat, karena tinja di kenal sebagai media 

tempat hidupnya bakteri coli yang berpotensi 

menyebabkan terjadinya penyakit diare. Tahun 2006 

terdapat sebesar 423 per 1000 penduduk terserang 

diare dengan angka kematian sebesar 2,52 %.  

Hal ini didukung dengan penelitian terkait 

oleh Nadyah (2013), berdasarkan data hasil 

penelitian, gejala penyakit yang domain muncul 

terkait penggunaan jamban (78%) dengan p<0,05, 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

bermakna antara penggunaan jamban dengan gejala 
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penyakit demam thypoid. Responden yang memiliki 

sarana pembuangan tinja yang baik sebanyak 2 

(11,1%) responden. sedangkan responden yang tidak 

memiliki sarana pembuangan tinja yang kurang baik 

sebanyak 18 (81,8%). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi bahwa 

masyarakat yang belum menggunakan sarana 

pembuangan tinja umumnya adalah berpengetahuan 

rendah dan mereka lebih memilih buang air besar 

kesungai.  

 

3.3   Hubungan Personal Hygiene terhadap 

Penyakit Thypus Abdominalis di Wilayah 

Kerja Puskesmas Makrayu Palembang 

Tahun 2018 

 
Tabel 3.4 

Hubungan Personal Hygiene terhadap Penyakit 

Thypus Abdominalis di Wilayah Kerja Puskesmas 

Makrayu Palembang Tahun 2018 

 

 
 

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah 

dilakukan dari 40 responden menunjukkan bahwa 

24,0 responden personal hygienenya baik dan  

sisanya sebanyak 93,3 responden personal 

hygienenya kurang baik. 

Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p= 0,000 

< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara personal hygiene 

dengan penyakit thypus abdominalis. Dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR= 0,023, artinya 

responden dengan personal hygiene yang kurang 

baik mempunyai peluang/kesempatan 0,023 kali 

lebih besar untuk menderita penyakit thypus 

abdominalis dibandingkan  responden dengan 

personal hygiene yang memenuhi syarat. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teori 

Sulistyowati dan Fitria (2012), personal hygiene 

adalah cara perawatan diri manusia untuk 

memelihara kesehatan mereka secara fisik dan 

keadaan emosional. Pemeliharaan personal hygiene 

diperlukan untuk kenyamanan individu, keamanan, 

dan kesehatan. 

Hal ini didukung dengan penelitian terkait 

oleh Paputungan, Dina dan Rahayu (2015), 

berdasarkan data hasil penelitian hasil Uji Chi-squre 

diperoleh nilai p = 0,041 < α (0,05) maka Ho 

ditolak. Sehingga berarti ada hubungan antara 

kebiasaan mencuci tangan setelah buang air besar 

menggunakan sabun dengan kejadian demam typoid 

di wilayah kerja Puskesmas Upai Kota Kotamohago 

Tahun 2015. Responden yang memiliki personal 

hygiene baik sebanyak 6 (24,0%) responden. 

Sedangkan responden yang tidak memiliki personal 

hygiene kurang baik sebanyak 14 (93,3%) 

responden. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi bahwa 

masyarakat yang personal hygienenya kurang baik 

adalah yang berpendidikan rendah. Sebagian 

masyarakat ini masih belum mengerti arti hidup 

sehat serta tentang bagaimana menerapkan 

kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.      Simpulan 

4.1.5 Ada hubungan antara sarana air bersih 

terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang tahun 2018 diperoleh nilai (P 

value=0,026) dengan OR=0,179. 

4.1.6 Ada hubungan antara sarana pembuangan 

tinja terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang tahun 2018 diperoleh nilai (P 

value=0,000) dengan OR=0,028. 

4.1.7 Ada hubungan antara personal hygiene 

terhadap penyakit thypus abdominalis di 

Wilayah Kerja Puskesmas Makrayu 

Palembang tahun 2018 diperoleh nilai (P 

value = 0,026) dengan OR=0,023. 
 

4.2  Saran 

4.2.3 Bagi Puskesmas Makrayu Palembang 

Disarankan khususnya pemegang program 

untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

bagaimana menerapkan PHBS (Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) dalam kehidupan sehari-hari 

untuk mencegah timbulnya penyakit khususnya 

penyakit thypus. 

4.2.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Disarankan sebagai literatur di Perpustakaan 

STIK Bina Husada Palembang, untuk menambah 

wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam 

menganalisa masalah kesehatan khususnya dalam 

bidang kesehatan lingkungan. 

4.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dapat menjadi bahan acuan bagi 

peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti 

yang berasal dari institusi STIK Bina Husada agar 

dapat melakukan penelitian selanjutnya mengenai 

penyakit thypus abdominalis dengan menambah 

variabel lainnya. 
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ABSTRAK 

 

Saluran pembuangan air limbah adalah perlengkapan pengelolaan air  limbah, bisa berupa pipa taupun selokan yang 

dipergunakan untuk membawa air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempet pembuangan.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga oleh masyarakat di Desa Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan case control. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang berjumlah 86 orang dan dipilih dengan 

menggunakan tehnik Proportionate Stratified Random Sampling. Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan 

instrument quisioner. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Chi-Square. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

20 Juni – 3 Juli 2018 bertempat di Desa Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada 

hubungan antara limbah dapur dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga dengan P value 0,013. Hubungan antara 

limbah kamar mandi dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga dengan P value 0,001. Hubungan antara limbah 

cuci pakaian dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga dengan P value 0,001. Hubungan antara pendidikan dengan 

sarana pengelolaan air limbah rumah tangga dengan P value 0,043. Hubungan antara pendapatan dengan sarana pengelolaan 

air limbah rumah tangga dengan P value 0,002. Hubungan antara sikap dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

dengan P value 0,023 hubungan antara jumlah penghuni rumah tangga  dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

dengan P value 0,018. Simpulan ini ada hubungan yang bermakna antara limbah dapur, limbah kamar mandi, limbah cuci 

pakaian, pendidikan, pendapatan, sikap dan jumlah penghuni rumah tangga dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga, disarankan bagi pemerintah setempat lebih memperhatikan mengenai permasalahan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga. 

 

Kata Kunci  : Limbah Dapur, Limbah Kamar Mandi, Limbah Cuci Pakaian, Pendidikan, Pendapatan, Sikap   

  dan Jumlah Penghuni Rumah Tangga 

 

ABSTRACT 

  

Wastewater discharges are wastewater treatment equipment, either pipes or ditches used to carry waste water from the 

source to the management site or to the disposal temple. The purpose of this study was to determine the factors associated 

with the means of household waste water management by the community in Mekar Mukti Village Regency of Banyuasin . This 

research was quantitative research with a case control approach. The sample in this study were 86 household heads and 

selected using the Proportional Stratified Random Sampling technique. The data in this study were obtained using an 

instrument quisioner. Then analyzed using the Chi-Square test. This research was conducted on 20 June - 3 July 2018 at 

Mekar Mukti Village Regency of Banyuasin. The results showed there was relationship between kitchen waste with waste 

water treatment facilities household with P value 0.013. The relationship between bathroom waste and household waste 

water treatment facility with P value 0,001. Relationship between sewage waste by means of household waste water 

treatment with P value0,001. The relationship between education and waste water treatment facilities with P value 0.043. 

The relation between income and household wastewater treatment facility with P value 0,002. Relation between attitude with 

household wastewater treatment facility with P value 0,023 relation between number of household dweller with household 

waste water treatment facility with P value 0,018.This conclusion concludes there were meaningful relationship between 

kitchen waste, bathroom waste, garbage waste, education, income, attitude and the number of households with household 

wastewater treatment, It was recommended to the local government pay more attention to the problem of domestic 

wastewater management facilities. 

. 

Keywords : Kitchen Waste, Bathroom Waste, Waste Washing Wash, Education, Income, Attitude and  

                          Number  of Househ olds 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Beberapa aktivitas dalam rumah tangga 

menghasilkan limbah cair antara lain cucian pakaian, 

mencuci alat makanan dan minum, memasak, mandi, 

mengepel lantai, mencuci kendaraan, penggunaan 

toilet dan lain sebaginya. perlengkapan pengelolaan  

air  limbah, bisa berupa pipa taupun selokan yang 

dipergunakan untuk membawa air buangan dari 

sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke 

tempet pembuangan (Sumantri, 2015).  

  

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SARANA PENGELOLAAN AIR 

LIMBAH RUMAH TANGGA OLEH MASYARAKAT DI DESA MEKAR  

MUKTI KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018 
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1
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2 

1
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Hasil World Summit on Sustainable 

Development, Johannesburg, September 2002 

menyimpulkan bahwa pada akhir tahun 2015, 

sekurang-kurangnya separuh jumlah penduduk 

dunia, harus sudah memperoleh akses pada fasilitas 

sanitasi yang memadai. Sementara itu, sampai 

dengan tahun 2000,  penduduk Indonesia yang telah 

mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar dan 

aman yaitu jamban yang dilengkapi cubluk atau 

tangki septik, baru mencapai 50,35% penduduk 

sehingga sisanya 49,65% belum mengolah air 

limbahnya. (Murniningtyas, 2014).  

Untuk penampungan air limbah RT di 

Indonesia umumnya dibuang langsung ke got 

(46,7%). Hanya 15,5% yang menggunakan 

penampungan  tertutup  di  pekarangan  dengan  

dilengkapi SPAL  dan  13,2%  menggunakan 

penampungan terbuka di pekarangan dan 7,4% 

ditampung di luar  pekarangan.  

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 

2013). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 

yang terakhir dilakukan  pada tahun 2013,  

menunjukkan bahwa 76,2% rumah  tangga di 

Indonesia telah memiliki fasilitas buang air besar 

(BAB) pribadi. Namun, masih terdapat 12,9% rumah 

tangga yang mempraktikkan aktivitas BAB 

sembarangan. Dari fasilitas BAB tersebut, hanya 

15,5% saja yang menyalurkan air buangan 

menggunakan penampungan tertutup di pekarangan 

yang dilengkapi SPAL. Sebagian besar masih 

mengalirkannya langsung ke lingkungan tanpa 

diproses terlebih dahulu (Prasetiawan, 2017). 

Terlihat bahwa secara total, lebih dari 

sebagian tanki septik yang dimiliki responden 

suspek tidak aman yaitu 54%, sedangkan 

pencemaran karena SPAL terjadi pada hampir 

sebagian responden yaitu 40.6%. Untuk pencemaran 

karena pembuangan isi tanki septik atau tidak aman, 

terbesar di strata 4  yaitu  66.7% dan terendah di 

strata 3  yaitu  38.5%. Untuk pencemaran karena 

SPAL atau tidak aman, terbesar di  strata 3  sebesar  

61.8% dan terendah di strata 0 yaitu  23.1%. (Pokja 

Sanitasi Kota Palembang, 2015). 

Profil kesehatan Kabupaten Banyuasi tahun 

2015, sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh 

keluarga meliputi jamban, tempat sampah dan 

saluran pembuangan air limbah (SPAL). Dari 

239.882 rumah tangga yang ada (811.501 

penduduk), tidak semuanya bisa diperiksa karena 

keterbatasan sumber daya yang ada (Profil 

Kesehatan Kabupaten Banyuasin, 2015). 

Berdasarkan data dari Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin terdapat 349 KK dengan 

jumlah 400 rumah yang ada di Desa Mekar Mukti. 

Dari data Puskesmas Talang Jaya Telang didapatkan 

bahwa persentase sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga pada tahun 2017 di Desa Mekar Mukti 

dari 349 KK, hanya 37,36% yang memiliki sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga (Profil 

Puskesmas Talang Jaya Telang. 2017). 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang faktor yang 

berhubungan dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga oleh masyarakat di Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

oleh masyarakatdi Desa Mekar Mukti Kabupaten 

Banyuasin tahun 2018 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1) Diketahuinya  hubungan antara limbah dapur  

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga di Desa Mekar Mukti Kabupaten 

Banyuasin tahun 2018 

2) Diketahuinya hubungan antara limbah kamar 

mandi dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga di Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018 

3) Diketahuinya hubungan antara limbah cuci 

pakaian dengan sarana pengelolaan air 

limbah rumah tangga di Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018 

4) Diketahuinya hubungan antara pendidikan 

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga di Desa Mekar Mukti Kabupaten 

Banyuasin tahun 2018. 

5) Diketahuinya  hubungan antara pendapatan 

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga di Desa Mekar Mukti Kabupaten 

Banyuasin tahun 2018. 

6) Diketahuinya  hubungan antara sikap dengan 

arana pengelolaan air limbah rumah tangga di 

Desa Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin 

tahun 2018. 

7) Diketahuinya  hubungan antara jumlah 

anggota keluarga dengan sarana pengelolaan 

air limbah rumah tangga di Desa Mekar 

Mukti Kabupaten Banyuasin tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman 

penelitian dalam bidang Kesehatan Lingkungan, 

khususnya mengenai faktor yang berhubungan 

dengan  sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

oleh masyarakat di Desa Mekar Mukti Kabupaten 

Banyuasin. 

1.3.2   Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Menjadi bahan masukan dan kepustakaan 

untuk mengembangkan keilmuan dan keterampilan 

dalam bidang Kesehatan Lingkungan, terutama pada 

aspek faktor yang berhubungan dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga oleh 

masyarakat 

1.3.5 Bagi Masyarakat 
Dengan diketahuinya faktor yang 

berhubungan dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga, diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada masyarakat untuk meningkatkan  

perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah 

rumah tangga secara sehat  
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan case control. Sampel 

dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang 

berjumlah 86 orang dan dipilih dengan 

menggunakan tehnik Proportionate Stratified 

Random Sampling. Data dalam penelitian ini didapat 

dengan menggunakan instrument quisioner. 

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji Chi-

Square. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 

Juni – 3 Juli 2018 bertempat di Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin. 

 

3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Limbah Dapur dengan 

Sarana   Pengelolaan Air Limbah Rumah 

Tangga 
 

Tabel 3.1 

 
Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

limbah dapur dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga didapatkan sebesar 23,4% yang 

berperilaku baik dalam membuang limbah dapur, 

sedangkan diantara responden yang buruk, sebesar 

29,6% dalam membuang limbah dapur rumah 

tangga. Dari hasil Uji Chi Square diperoleh  p value 

(0, 013) < α (0,05), artinya ada hubungan bermakna 

antara limbah dapur dengan sarana pengelolaan air 

limbah rumah tangga. 

Menurut Mundiatun dan Daryanto (2015), 

mengatakan bahwa air limbah adalah bahan cairan 

yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali 

dan limbah hitam adalah sampah cair yang 

dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung 

patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga, 

sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar  

mandi dan tempat cucian. 

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Tendean, 

Sonny dan Hendriek (2014), dari hasil analisis 

tersedianya sarana dan prasarana, diketahui bahwa 

terbanyak dilihat dari penilaian/pembobotan yaitu 

sebanyak 38% tidak  menuhi dan  terendah dari hasil 

presentase yaitu sebanyak 1% memenuhi. Dapat 

disimpulkan bahwa untuk sarana dan prasarana air 

limbah domestik, buangan  kamar mandi, serta 

buangan dapur yang berada di permukiman wilayah 

bantaran sungai tondano di Kelurahan  Calaca, 

belum memadai dilihat dari sarana dan  prasarana 

yang dimiliki di permukiman wilayah bantaran 

sungai tondano, yang masi sangat kurang. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi pada rumah 

ideal, sisa-sisa makanan dan air buangan dapur 

dipisahkan.  Air limbah atau air buangan limbah 

dapur dan pada umumnya mengandung bahan-bahan 

atau zat-zat, selanjutnya air limbah ini akhirnya akan 

mengalir ke sungai atau  langsung ke got dan 

penampungan terbuka yang dapat membahayakan 

kesehatan manusia dan  menganggu lingkungan 

sekitarnya. Maka dari itu pentingnya perilaku positif 

terhadap sarana pengelolaan air limbah yang 

memenuhi syarat. 

 

3.2 Hubungan antara Limbah Kamar Mandi 

dengan Sarana Pengelolaan Air Limbah 

Rumah Tangga 

 

Tabel 3.2 

 
Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

limbah kamar mandi dengan sarana pembungan air 

limbah rumah tangga, didapatkan sebesar 21,0% 

yang berperilaku baik dalam membuang limbah 

kamar mandi, sedangkan diantara responden yang 

buruk, sebesar 32,0% dalam membuang limbah 

kamar mandi rumah tangga. Dari hasil Uji Chi 

Square diperoleh  p value (0,001) < α (0,05), artinya 

ada hubungan bermakna antara limbah kamar mandi 

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga. 

Menurut Sumantri (2010), greywater 

merupakan air limbah domestik yang berasal dari 

(tempat cuci piring), air bekas cuci pakaian  (air dari 

pembuangan mesin cuci misalnya) dan air mandi 

(bukan dari toilet). Dan juga menurut pendapat lain 

dari Mubarak (2009), greywater merupakan air 

bekas cucian dapur, mesin cuci/cuci pakaian dan 

kamar mandi. 

Sejalan dengan hasil penelitian, Rikesdas, 

(2013). Dengan proporsi rumah tangga berdasarkan 

penampungan air limbah dari kamar mandi, tempat 

cuci, maupun dapur. Pada umumnya limbah rumah 

tangga di indonesia membuang limbahnya langsung 

ke got (46,7%) dan tanpa penampungan (17,2%). 

Hanya 15.5% yang menggunakan penampungan 

tertutup di pekarangan dengan dilengkapi SPAL, 

13,2%.  Menggunakan  penampungan  terbuka di 

pekarangan dan 7,4% penampungan di luar 

pekarangan 

 Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi bahwa . 

Perlunya keasadaran dari masyarakat untuk 

mengatasi berbagai jenis limbah dengan cara 

mengelola limbah dengan memenuhi syarat 

kesehatan. Untuk menyalurkan limbah cair rumah 

tangga diperlukan sarana berupa sumur resapan dan 

saluran pembuangan air limbah rumah tangga  

 

3.3 Hubungan antara Limbah Cuci Pakaian 

dengan Sarana Pengelolaan Air Limbah 

Rumah Tangga 
 

 

 

 

 

 

No 
Limbah 

Dapur 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Baik 29 23,4 9 14,6 38 100 

0,013 3,222 Buruk 24 29,6 24 18,4 48 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 

 

No 

Limbah 

Kamar 

Mandi 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Baik 28 21,0 6 13,0 34 100 

0,001 5,040 Buruk 25 32,0 27 20,0 52 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 

 



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

Faktor yang Berhubungan dengan Sarana Pengelolaan Air ……Khalimatus Sa’adah dan Erma Gustina   112 

 

Tabel 3.3 

 
Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

limbah cuci pakaian dengan sarana pembungan air 

limbah rumah, didapatkan sebesar 21,0% yang 

berperilaku baik dalam membuang limbah cuci 

pakaian, sedangkan diantara responden yang buruk, 

sebesar 32,0% dalam membuang limbah cuci 

pakaian rumah tangga. Dari hasil Uji Chi Square 

diperoleh  p value (0, 001) < α (0,05), artinya ada 

hubungan bermakna antara limbah cuci pakaian 

dengan sarana pengelolaan air limbah rumah tangga. 

Limbah cair yang berasal dari dapur, kamar 

mandi,cucian dan kotoran manusia. Menurut 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu air 

limbah rumah tangga yang dimaksud dengan air 

limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal 

dari usaha atau kegiatan permukiman (real estate), 

rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, 

apartemen dan asrama. Pada air limbah rumah 

tangga non septic tank biasanya mengandung 

partikel-partikel koloid yang dapat  mengakibatkan 

adanya kekeruhan. Kandungan zat-zat kimia yang 

terkandung dalam air limbah rumah tangga sangat 

tergantung pada sabun, deterjen dan pengharum baju 

(Mende, Veronica, dan Ingerid 2015). 

Menurut hasil penelitian Haderiah dan Novi 

(2015), penelitian ini dilakukan di workshop kampus 

politeknik kesehatan  makassar jurusan kesehatan 

lingkungan. Dari hasil ini disarankan bahwa limbah 

dari kamar mandi atau detergen  diproses sebelum 

dibuang ke lingkungan. Dengan  harapan efluen 

yang dihasilkan dapat mengurangi tingkat polutan 

atau dapat memenuhi standar standar kualitas limbah 

untuk kegiatan rumah tangga sesuai Peraturan 

Gubernur Sulawesi Selatan No. 69 tahun 2010 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi sistem drainase 

yang buruk di daerah tersebut juga turut 

menyebabkan penggenangan  limbah cair domestik 

akibat adanya penyumbatan. Masalah ini tentu saja 

akan sangat berpengaruh terhadap kondisi 

lingkungan hidup masyarakat, air bekas cucian, air 

limbah kamar mandi dan air limbah dapur 

dikategorikan sebagai limbah yang mengandung 

sabun dan mikro organisme.  

 

3.4 Hubungan antara Pendidikan dengan 

Sarana Pengelolaan Air Limbah Rumah 

Tangga 

 

Tabel 3.4 

 

  Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

pendidikan dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga sebagaimana yang disajikan pada 

tabel 4.2, didapatkan sebesar 12,7% yang 

berpendidikan tinggi, sedangkan diantara responden 

yang berpendidikan rendah, sebesar 29,3%. Dari 

hasil Uji Chi Square diperoleh  p value (0, 043) < α 

(0,05), artinya ada hubungan bermakna antara 

pendidikan dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga. 

  Menurut Mudyoharjo dalam jurnal Ulum 

(2015), pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan 

pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

dan atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan 

peserta dididik agar dapat memainkan  peranan 

dalam berbagai lingkngan hidup secara tepat  dimasa 

yang akan datang. 

Sejalan dengan hasil penelitian Nasir, Bhisma 

dan Nunuk (2016). Pendidikan  kesehatan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku 

sehat (b = 0,09; SE = 0,04; p = 0,018). Pendidikan 

keluarga (b = 0,15; SE = 0,25; p = 0,566). 

Kesimpulan: Pendidikan keluarga dan pendidikan 

kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap sanitasi rumah tangga (SPAL, jamban, 

sarana air bersih). 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi Dewasa ini 

banyak sumber informasi  yang dapat diperoleh 

masyarakat berupa buku, koran, televisi, radio dan 

sebagainya sehingga masyarakat dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga yang 

memenuhi syarat kesehatan 

 

3.5 Hubungan antara Pendapatan dengan 

Sarana Pengelolaan Air Limbah Rumah 

Tangga 

 

Tabel 3.5 

 
  Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

pendapatan dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga, didapatkan sebesar 33,3% yang 

pendapatanya sesuai dengan UMK, sedangkan 

diantara responden yang penapatanya tidak sesuai 

dengan UMK, sebesar 19,7%. Dari hasil Uji Chi 

Square diperoleh  p value (0,002) < α (0,05), artinya 

ada hubungan bermakna antara pendapatan dengan 

sarana pengelolaan air limbah rumah tangga. 

  Menurut Ernawati dalam skripsi Handini, 

(2013). Pendapatan Keluarga adalah jumlah 

pendapatan  tetap dan  sampingan dari kepala 

keluarga, ibu dan anggota  keluarga lain dalam 1 

bulan dibagi jumlah seluruh anggota keluarga yang 

dinyatakan dalam rupiah per kapita per bulan. 

No 
Limbah Cuci 

Pakaian 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Baik 28 21,0 6 13,0 34 100 

0,001 5,040 Buruk 25 32,0 27 20,0 52 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 

 

No Pendidikan 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Tinggi 17 12,7 9 13,3 26 100 

0, 043 2,644 Rendah 25 29,3 35 30,7 60 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 

 

No 
Pendapatan 

 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Ya  40 33,3 14 20,7 54 100 

0, 002 4,176 Tidak 13 19,7 19 12,3 32 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 
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Sejalan dengan hasil penelitian Depkes dalam  

skripsi Fadila (2017), pendapatan keluarga 

menetukan ketersedaan fasilitas kesehatan. Dengan 

demikian ada hubungan bermakna antara pendapatan 

keluarga dengan sarana pembuangan air limbah. 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi pendapatan  

keluarga yang baik akan berpengaruh dalam 

menjaga kebersihan dan penanganan yang 

selanjutnya berperan dalam prioritas penyediaan 

fasilitas kesehatan berdasarkan kemampuan 

pendapatan pada suatu keluarga. 

3.6 Hubungan antara Sikap dengan Sarana 

 Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 

 
         Tabel 3.6 

 
Berdasarkan  hasil analisis hubungan antara 

sikap dengan sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga, didapatkan sebesar 40,7% yang bersikap 

baik dalam sarana pengelolaan air limbah rumah 

tangga, sedangkan diantara responden yang bersikap 

buruk, sebesar 12,3%. Dari hasil Uji Chi Square 

diperoleh  p value (0, 023) < α (0,05), artinya ada 

hubungan bermakna antara sikap dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga 

Menurut  Notoatmodjo (2017), sikap adalah 

juga respons tertutup seseorang terhadap stimulus 

atau objek tertentu. yang sudah  melibatkan faktor 

pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-

tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan 

sebagainya . 

Sejalan dengan  hasil penelitian Adirpadana 

dan Rinjani (2013) , menunjukan perilaku 

masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap dan 

pengetahuan masyarakat tersebut dengan 

ditunjukkan oleh hasil dari tabulasi silang antara 

sikap masyarakat terhadap perilaku dan pengetahuan 

masyarakat terhadap perilaku masyarakat sehingga 

terlihat adanya hubungan antara sikap, pengetahuan 

dan perilaku masyarakat 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi Faktor sikap 

merupakan faktor yang timbul dari  dalam diri 

individu sendiri. Bila masyarakat mempunyai sikap 

positif terhadap sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga, maka ia akan melaksanakan 

pembuangan air limbah rmah tangga yang 

memenuhi syarat kesehatan dan sebaliknya, bila 

seseorang sikap negatif terhadap sarana pengelolaan 

air limbah rumah tangga, ia tidak akan 

melaksanakan pembuangan air limbah rumah tangga 

yang memenuhi syarat kesehatan 

 

3.7 Hubungan antara Jumlah Penghuni 

Rumah dengan Sarana Pengelolaan Air 

Limbah Rumah Tangga 

 

Tabel 3.7 

 
Berdasarkan hasil analisis hubungan antara 

jumlah penghuni rumah dengan sarana pengelolaan 

air limbah rumah tangga sebagaimana yang 

disajikan pada tabel 4.1, didapatkan sebesar 38,2% 

yang baik dalam jumlah anggota rumah, sedangkan 

diantara responden yang bersikap kurang baik, 

sebesar 14,8%. Dari hasil Uji Chi Square diperoleh  

p value (0, 018) < α (0,05), artinya ada hubungan 

bermakna antara jumlah penghuni rumah dengan 

sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

Menurut Badan Pusat Statistik (2007),  

banyaknya anggota  keluarga responden yang 

menjadi beban  tanggungan responden  secara 

ekonomi dalam  rumah  tangga. Jumlah anggota 

keluarga  diukur dengan jiwa. Indikator banyaknya 

anggota keluarga adalah  Kartu Keluarga (KK) atau 

catatan resmi dari instansi pemerintahan setempat. 

Selain itu, indikator lain yang digunakan untuk 

mengukur kesejahteraan rumah tangga disesuaikan 

oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan dan 

gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi 

atau pengeluaran rumah tangga, perumahan dan 

lingkungan dan sosial lainnya. 

  Sejalan dengan  hasil penelitian Kusumastuti, 

(2013). Mengetahui kondisi rumah ditinjau dari 

kepadatan penghuni dalam satu rumah, ventilasi, 

pencahayaan, kelembaban, sarana air bersih, 

mempunyai SPAL (sarana pembuangan air limbah), 

dan tempat sampah. Data primer diperoleh dengan 

wawancara, kuisioner, dan pengamatan kondisi fisik 

rumah di kampung Morokrembangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat  26,44% 

rumah tak sehat, yaitu terdapat 86.700 rumah tak 

memenuhi persyaratan rumah sehat dari 327.915 

rumah yang disurvei 

Dari hasil penelitian, teori dan penelitian 

yang terkait maka peneliti berasumsi berdasarkan 

pengamatan di lapangan, air limbah jenis black 

water umumnya ditampung di saptik tank milik 

warga masing-masing, namun ada juga warga yang 

tidak memiliki khususnya di daerah dengan tingkat 

kepadatan penduduknya tinggi Semakin banyak 

banyak penguni disuatu rumah semakin banyak pula 

pengeluaran air limbah rumah tangga dan sebaliknya 

semakin sedikit jumlah penghuni disuatu rumah 

semakin sedikit pula pengeluaran air limbah rumah 

tangga. Apabila air limbah tidak memiliki sarana 

pengelolaan air limbah sesuai syarat kesehatan air 

limbah akan merusak lingkungan yang ada 

disekitarnya. 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1      Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan limbah dapur dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga di Desa 

No Sikap 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Baik  45 40,7 21 25,3 66 100 

0, 023 3,214 Kurang Baik 8 12,3 12 7,7 20 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 

 

No 
J.Anggota 

RT 

Pengelolaan Air Limbah 
Total P 

Value 
OR Baik kurang 

n % n % n % 

1 
Baik  43 38,2 19 23,8 62 100 

0, 018 3,168 Kurang Baik 10 14,8 14 9,2 24 100 

Jumlah 53 53,0 33 33,0 86 100 
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Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin tahun 

2018 

4.1.2 Ada hubungan limbah  kamar mandi  dengan 

sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

di Desa Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin 

tahun 2018 

4.1.3 Ada hubungan  limbah  cuci pakaian  dengan 

sarana pengelolaan air limbah rumah tangga 

di Desa Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin 

tahun 2018 

4.2.4 Ada hubungan  pendidikan dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga di Desa 

Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin tahun 

2018  

4.1.5 Ada hubungan  pendapatan  dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga di Desa 

Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin tahun 

2018 

4.1.6 Ada hubungan  sikap dengan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga di Desa 

Mekar Mukti Kabupaten Banyuasin tahun 

2018  

4.1.7 Ada hubungan jumlah penghuni rumah 

tangga dengan sarana pengelolaan air limbah 

rumah tangga di Desa Mekar Mukti 

Kabupaten Banyuasin tahun 2018  

 

4.2     Saran 

4.2.1 Bagi Pemerintah Daerah 

Disarankan bagi pemerintah setempat lebih 

memperhatikan mengenai permasalahan sarana 

pengelolaan air limbah rumah tangga. Peraturan 

yang tegas dari pemerintah sangat diharapkan 

namun harus disertai dengan sarana dan prasarana 

yang mendukung, konsep pengelolaan air limbah 

tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung 

oleh departemen-departemen yang ada di dalam  

pemerintahan. Disarankan untuk segera mengambil 

langkah dalam  perencanaan sistem pengelolaan air 

limbah, dapat lebih berperan aktif dalam  

memberikan motivasi tentang pentingnya memiliki 

SPAL dan mewujudkan program SPAL yang 

memenuhi syarat kesehatan penanganan 

permasalahan sarana pembuangan air limbah ini 

tidak mungkin ditangani sendiri oleh warga tanpa 

adanya bantuan dari pemerintah maupun pihak pihak 

yang berkompeten  dalam  hal ini.  

4.2.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang 
Penelitian mengenai kesehatan Lingkungan 

merupakan bagian penting dari Ilmu Kesehatan 

Masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

kepada institusi pendidikan, dalam hal ini STIK 

Bina Husada Palembang, disaranakan agar lebih 

memfasilitasi (misalnya memperbanyak referensi 

atau literatur yang berkaitan denagn penelitian) dan 

memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk 

melakuka penelitian demi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang Kesehatan 

Lingkungan 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan dimasa yang akan datang dapat 

digunakan sebagai litelatur untuk penelitian 

selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, 

jumlah sampel yang lebih banyak, tempat yang 

berbeda, desain yang lebih tepat dan tetap 

berhubungan dengan bidang Kesehatan Lingkungan. 
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ABSTRAK 

 

Hipertensi adalah pembunuh tak terlihat yang jarang menimbulkan gejala. Menurut WHO pada tahun 2013 terjadi 

peningkatan angka kejadian hipertensi, dari 600 juta jiwa menjadi 1 milyar jiwa. Hasil Risakedas 2013 menunjukan 

prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 25,8%. Merokok merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan merokok dengan hipertensi.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala keluarga yang berjumlah 50 orang yang dipilih 

dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Data dalam penelitian ini didapat dengan instrument kuisoner. Selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan uji chi squiare. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2018 bertempat di Desa 

Talang Makmur wilayah kerja Puskesmas Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil penelitian di dapatkan 

bahwa jenis rokok (pvalue=0,002, OR = 8,550), jumlah rokok per hari (pvalue=0,006), dan lama merokok (pvalue=0,017 , 

OR =5,236. Disimpulkan bahwa ada hubungan antara jenis rokok, jumlah rokok per hari, dan lama merokok,dengan 

hipertensi. Di sarankan untuk Pimpinan Puskesmas meningkatkan informasikan dan melaksanakan penyuluhan berkala 

mengenai bahaya rokok, pola hidup bersih dan sehat dengan penambahan media cetak bagi masyarakat, memberikan fasilitas 

kepada masyarakat yang ingin berhenti merokok di wilayah kerja Puskesmas dengan membentuk poli berhenti merokok. 

Untuk penelitian lebih lanjut mengenai merokok, perlu dilakukan dengan cakupan responden yang lebih luas, memperbanyak 

variabel dependen dan independen, atau menggunakan desain penelitian yang berbeda untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai factor resiko. 

 

Kata kunci : Hipertensi, jenis rokok, jumlah rokok, lama merokok 

 

 

ABSTRACT  

 

Hypertension is an invisible killer that rarely causes symptoms. According to WHO in 2013 there was an increase in the 

incidence of hypertension, from 600 million people to 1 billion people. From the result of Risakedas 2013 showed the 

prevalence of hypertension in Indonesia was 25.8%. Smoking is a factor in the occurrence of hypertension. The purpose of 

the study was to determine the relationship between smoking and hypertension. This research was a quantitative study with a 

cross sectional approach. The sample in this study were 50 heads of family who were selected by using purposive sampling 

technique. The data in this study were obtained by questionnaire instrument. Then it was analyzed using the chi squiare test. 

This research was carried out in March until July in 2018 in Talang Makmur Village, the working area of Sungai Menang 

Public Health Center, Ogan Komering Ilir Regency. The results of the study found that the type of cigarette (p value = 0.002, 

OR = 8.550), the number of cigarettes per day (p value = 0.006), and the duration of smoking (p value = 0.017), OR = 5.236. 

It was concluded that there was a relationship between types of cigarettes, number of cigarettes per days, and duration of 

smoking, with hypertension. Suggested to the Head of Community Health Center Sungai Menang to inform and carry out 

education, clean and healthy lifestyle with additional media and provide facilities for people who want to stop smoking in the 

Community Health Center working area with the preparation of policidal smoking cessation. To find out more about 

smoking, it needs to be done with a wider respondent, increase the dependent and independent variables, or use a different 

research design to find out more. 

   

Keywords : Hypertension, type of cigarette, number of cigarettes, duration of smoking 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah pembunuh tak terlihat yang 

jarang menimbulkan gejala. WHO (Word Health 

Organization)  2013 menyatakan bahwa hipertensi 

merupakan suatu kondisi dimana pembuluh darah 

memiliki tekanan darah tinggi (tekanan darah 

sistolik ≤ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 

90 mmHg). 

Komplikasi dari hipertensi menyumbang 

kematian  sekitar 9,4 juta di seluruh dunia.  

Hipertensi menyumbang kematian setidaknya 45% 

kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung dan 

51% karena stroke.(WHO, 2013) 

Prevalensi hipertensi di Indonesia yang 

didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga 

kesehatan sebesar 9,4 persen, yang didiagnosis 

tenaga kesehatan atau sedang minum obat sebesar 

9,5 persen. Jadi, ada 0,1 persen yang minum obat 

sendiri. Responden yang mempunyai tekanan darah 

normal tetapi sedang minum obat hipertensi sebesar 

0.7 persen. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia 

sebesar 26,5 persen (25,8% + 0,7 %).(Kemenkes RI, 

2013) 
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Prevalensi hipertensi yang mengakibatkan 

stroke menduduki peringkat tertinggi di Propinsi 

Sumatera Selatan dalam tren penyakit yang paling 

banyak diderita oleh masyarakat. Disusul dengan 

diabetes dan sakit akibat kecelakaan kerja.(Nurainy,  

2016)
 

Pada tahun 2015 hipertensi di Sumatera 

Selatan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus 

penyakit tidak menular, yaitu 47.090 kasus. .(Profil 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2016)
 

Hipertensi adalah penyakit tertinggi keempat dari 

sepuluh besar penyakit yang ada di Ogan Komering 

Ilir yaitu sebanyak 18.872 (9,6%) penderita setelah 

ISPA (19,1%), penyakit pada system otot dan 

jaringan pengikat (15,8%), Gastritis (11,3%)..(Profil 

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 

2017) 

Puskesmas Sungai Menang, Kabupaten Ogan 

Komering Ilir  diperoleh data hipertensi sebanyak 

973 pada tahun 2016, dan ditahun 2017 mengalami 

penurunan sebanyak 862 penderita hipertensi. Desa 

Talang Makmur merupakan desa dengan angka 

merokok dan angka hipertensi termasuk tinggi di 

wilayah Puskesmas Sungai Menang (34,27%).(Profil 

Puskesmas Sungai Menang, 2017) 

Gaya hidup modern tidak jarang membuat 

manusia tertekan dengan segala rutinitas harian 

sehingga dapat menimbulkan stress, kebiasan 

merokok, serta mengkonsumsi alcohol dan kafein 

yang berlebihan. Hal-hal tersebut tentu dapat 

memicu timbulnya berbagai penyakit, termasuk 

hipertensi.
 
(Tim Bumi Medika, 2017) Merokok dan 

konsumsi tembakau menjadi hal yang umum karena 

saat ini masyarakat Indonesia belum sepenuhnya 

memahami bahaya mengkonsumsi rokok dan 

paparan asap rokok orang lain serta penyakit terkait 

rokok. (Kemenkes RI, 2017) 

Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan 

ketokolamin, dari peningkatan ketokolamin ini 

menyebabkan iritabilitas miokardial. Peningkatan 

denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi 

(penyempitan) yang mana pada akhirnya 

meningkatkan tekanan darah dan hormon didalam 

serum darah yang menyebabkan pembuluh darah 

vasokonstriksi sehingga menyebabkan kenaikan 

tekanan darah.(WHO, 2013) 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahui hubungan merokok dengan 

hipertensi di Desa Talang Makmur wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Menang Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Tahun 2018 

1.2.2 Tujuan khusus 

1) Diketahui hubungan jenis rokok dengan 

hipertensi di Desa Talang Makmur, Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Menang Kabupaten 

Ogan Komering Ilir Tahun 2018 

2) Diketahui hubungan jumlah rokok dengan 

hipertensi di Desa Talang Makmur, Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Menang Kabupaten 

Ogan Komering Ilir Tahun 2018 

3) Diketahui hubungan lama merokok dengan 

hipertensi di Desa Talang Makmur, Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Menang Kabupaten 

Ogan Komering Ilir Tahun 2018 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1. Bagi Puskesmas Sungai Menang, 

Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

tambahan untuk penentu kebijakan bahwa di 

butuhkan tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

pelayanan oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Menang tahun 2018 

1.3.2.  Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Kegiatan penelitian ini sebagai umpan balik 

terhadap penerapan teori di lahan praktek, guna 

peningkatan mutu pendidikan dan menjadi informasi 

dan referensi baru untuk mahasiswa lainnya yang 

akan menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan 

lebih baik lagi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, 

desain penelitian yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan desain cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala 

keluarga perokok tahun yang berjumlah 330 orang, 

sampel 15% dari populasi menggunakan tehnik 

purposive sampling, dari perhitungan tersebut 

didapatkan sampel sejumlah  50 responden.. Data 

dalam penelitian ini didapat dengan instrument 

kuisoner. Selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan uji chi squiare. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Maret - Juli 2018 bertempat 

di Desa Talang Makmur wilayah kerja Puskesmas 

Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Jenis Rokok dengan 

Hipertensi 

Tabel 3.1 

Jenis 

Rokok 

Tekanan Darah 

Total OR P value Nor 

Mal 

Hiper 

tensi 

Filter  19 
79,2% 

5 
20,8% 

24 
100% 

8,550 0,002 

Non 

Filter 

8 

30,8% 

18 

69,2% 

26 

100% 

  

Total 27 
54,0% 

23 
46,0% 

50 
100% 

  

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 

responden, terdapat hubungan antara jenis rokok 

dengan hipertensi di Desa Talang Makmur Wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Menang Kab. OKI tahun 

2018. 

Filter pada rokok dapat mengurangi tar dan 

nikotin secara signifikan dari rokok yang dihisap. 

Hal ini dipercaya dapat menurunkan efek negatif 

dari rokok terhadap tubuh. (Pradana, 2017)
 

Saat 

perokok menghirup udara, asap dari ujung yang 

menyala mengalir melalui rokok dan masuk mulut 

dan paru-paru. Filter dirancang dengan peforasi kecil 

yang memungkinkan udara mengalir ke filter dan 

asapmengalir keluar. Dengan kata lain udara 
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mengalir ke filter, menghilangkan sebagian asap dan 

mengurangi jumlah asap yang dihirup oleh si 

perokok,semakin sedikit tar dan nikotin memasuki 

sistemnya. Satu satunya perbedaan antara rokok 

filter dan non filter memungkinkan tingkat asap 

yang sedikit lebih tinggi ke tubuh perokok. ( Miley, 

2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yashinta dkk    

(2015) didapatkan hasil terdapat hubungan antara 

jenis rokok yang dihisap dengan kejadian hipertensi 

pada laki-laki usia 35-65 tahun di Kota Padang 

Berdasarkan hasil penelitian, teori terkait dan 

penelitian terkait maka penulis berasumsi bahwa 

jenis rokok yang dikonsumsi berpengaruh dengan 

kenaikan tekanan darah. Masyarakat Indonesia 

banyak mengkonsumsi rokok non filter atau yang 

biasa disebut rokok kretek, hal ini terjadi karena 

banyak produsen rokok kretek di Indonesia. Rokok 

non filter akan memberikan efek yang lebih besar 

daripada rokok filter, kandungan nikotin dan taryang 

tinggi serta tidak ada penyaring pada pangkal batang 

rokok sehingga nikotin,tar dan karbon monoksida 

mendorong jantung untuk bekerja lebih keras lagi 

dan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi 

Rokok tetap memiliki dampak negative 

terhadap tubuh, baik filter maupun non filter. Untuk 

itu pimpinan Puskesmas Sungai Menang menambah 

media untuk kampanye hidup bersih dan sehat,  

berhenti merokok.        

 

3.2 Hubungan antara Jumlah Rokok dengan 

Hipertensi 

Tabel 3.2 

Jumlah 

Rokok 

Tekanan Darah 

Total OR 
P 

value 
Normal Hipert

ensi 

<10 

Batang 

18 

75,0% 

6 

25,0% 

24 

100% 

 0,006 

10-20 
Batang 

7 
46,7% 

8 
53,3% 

15 
100% 

  

>20 

Batang 

2 

18,2% 

9 

81,8% 

11 

100% 

  

Total 27 

54,0% 

23 

46,0% 

50 

100% 

  

 

Terdapat hubungan antara jumlah rokok 

dengan hipertensi di Desa Talang Makmur wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Menang, Kab OKI Tahun 

2018. 

Zat yang terkandung di dalam rokok salah 

satunya nikotin. Nikotin tidak karsinogenik. Namun, 

itu sangat adiktif. Perokok merasa sangat sulit untuk 

berhenti karena mereka kecanduan nikotin. Nikotin 

adalah obat yang bertindak sangat cepat. Mencapai 

otak dalam 15 detik setelah dihirup. Jika rokok dan 

produk tembakau lainnya tidak mengandung nikotin, 

jumlah orang yang merokok setiap hari akan turun 

drastis.(Nordqvist, 2015). Dengan demikian dapat 

diambil kesimpulan  bahwa semakin banyak kadar 

zat- zat beracun tersebut maka semakin erat 

hubungannya terjadi hipertensi yang terjadi. Kadar 

zat - zat kimia rokok dalam darah secara langsung 

ditentukan banyak sedikitnya konsumsi rokok. 

Semakin banyak jumlah konsumsi batang rokok per 

hari semakin meningkat resiko hipertensi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa 

hasil penelitian Liu et al (2014) yang menunjukan 

bahwa merokok lebih dari 15 batang rokok per hari 

meningkatkan risiko hipertensi secara signifikan 

dibandingkan dengan merokok 1-15 batang per hari, 

dan lebih jauh menyarankan bahwa merokok 

berinteraksi dengan genotipe pemroses CYP2A6 

normal untuk meningkatkan risiko hipertensi. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori terkait dan 

penelitian terkait maka penulis berasumsi bahwa 

terlihat bahwa individu yang mempunyai kebiasaan 

merokok cenderung mempunyai tekanan darah yang 

lebih tinggi. Rokok  pada masyarakat digunakan 

untuk mengisi waktu luang dan sebagai sampingan 

setelah makan atau minum kopi. Semakin banyak 

rokok yang dikonsumsi setiap harinya maka semakin 

banyak zat beracun yang masuk dan semakin tinggi 

kecenderungan terjadi hipertensi. Zat-zat yang 

terkandung dalam rokok maupun zat hasil 

pembakaran akan terakumulasi di dalam tubuh 

perokok sebagai toksis. Toksis akan mencapai batas 

tubuh manusia, jika melebihi ambang maka 

timbullah gejala dan berdampak merugikan 

kesehatan di kemudian hari. Subjek yang 

mempunyai kebiasaan merokok sebaiknya 

menghentikan kebiasaan tersebut, Pimpinan 

Puskesmas disarankan untuk membentuk poli 

berhenti merokok untuk memfasilitasi 

masyarakatyang ingin berhenti merokok setelah 

mengetahui lebih dalam dari efek dan dampak rokok 

bagi kesehatan. 

. 

3.3 Hubungan antara  Lama Merokok dengan 

Hipertensi 

Tabel 3.3 
Lama 
Mero 

Kok 

Tekanan Darah 

Total OR 
P 

value 
Normal Hipert

ensi 

<10 

tahun 

19 

79,2% 

5 

20,8% 

24 

100% 

5,236 0,017 

≥10 

tahun 

8 

30,8% 

18 

69,2% 

26 

100% 

  

Total 27 
54,0% 

23 
46,0% 

50 
100% 

  

 

Terdapat hubungan yang signifikan antara 

lama merokok dengan hipertensi di Desa Talang 

Makmur wilayah kerja Puskesmas Sungai Menang 

Kab OKI tahun 2018. 

Hasil penelitian ini diperkuat pendapat DR M 

N Bustan (2007) , yang menyatakan bahwa dampak 

rokok akan terasa setelah 10-20 tahun pasca 

digunakan. Rokok juga punya doseresponse effect, 

artinya semakin muda usia mulai merokok, semakin 

sulit untuk berhenti merokok, maka semakin lama 

seseorang akan memiliki kebiasaan merokok. Orang 

yang mencoba rokok kemudian menjadi 

tergantungan atau kecanduan dikarenakan zat-zat 

kimia yang terkandung dalam rokok. (Liem, 2018) 

Hal itu menyebabkan semakin besar pula risiko 

untuk menderita hipertensi.  

Hasil penelitian Yashinta dkk didapatkan 

hubungan bermakna antara lama merokok dengan 

kejadain hipertensi di Kota Padang pada laki-laki 
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usia  35-65 . Hasil uji chi-square didapatkan adanya 

hubungan bermakna antara lama merokok dengan 

kejadian hipertensi (p=0,017) 

Berdasarkan hasil penelitian, teori terkait dan 

penelitian terkait maka penulis berasumsi bahwa 

terdapat hubungan lama merokok dengan hipertensi. 

Hal ini dapat disebabkan oleh perokok mulai 

merokok pada usia muda yang dapat mengakibatkan 

kecanduan sampai usia dewasa dan sulit mengurangi 

merokok apalagi untuk berhenti merokok. Sehingga 

mengakibatkan rentang waktu merokok menjadi 

lama. Semakin lama merokok maka semakin besar 

peluang untuk terkena hipertensi. Untuk itu 

diharapkan pimpinan Puskesmas menambah media 

cetak yang berisi tentang dampak merokok bagi 

kesehatan. 

 

4 SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan antara jenis rokok dengan 

hipertensi ((pvalue=0,001, OR = 8,550). 

4.1.2 Ada hubungan antara jumlah rokok per hari 

dengan hipertensi (pvalue=0,006). 

4.1.3 Ada hubungan antara lama merokok dengan 

hipertensi (pvalue=0,007 , OR =5,236). 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Puskesmas Sungai Menang Kabupaten Ogan 

Komering Ilir 

1. Pimpinan beserta staf Puskesmas khususnya 

petugas promosi kesehatan 

menginformasikan dan melaksanakan 

penyuluhan berkala mengenai bahaya rokok, 

pola hidup bersih dan sehat dengan 

penambahan media bagi masyarakat yang 

berupa leaflet, poster,spanduk dll. 

2. Pimpinan beserta staf Puskesmas 

memberikan fasilitas kepada masyarakat 

yang ingin berhenti merokok di wilayah kerja 

Puskesmas dengan membentuk poli berhenti 

merokok 

 

4.2.2 STIK Bina Husada Palembang 

Untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

merokok, perlu dilakukan dengan cakupan 

responden yang lebih luas, memperbanyak 

variabel dependen dan independen, atau 

menggunakan desain penelitian yang berbeda 

untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

factor resiko. 
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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 
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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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ABSTRAK 

 

Berdasarkan Permenkes  RI No. 033 tahun 2012 bahwa boraks adalah  zat pengawet yang banyak digunakan dalam industri 

pembuatan taksidermi (pengawetan kulit binatang/hewan), insektarium (pengawetan serangga) dan herbarium (pengawetan 

tanaman/tumbuhan), Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional, Penelitian ini 

dilakukan pada pempek yang dijual di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang untuk melihat kandungan boraks yang 

selanjutnya di uji di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas 1 

Palembang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018 bertempat di wilayah Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Hasil 

Uji Laboratorium diketahui dalam penelitian ini sebanyak 20 sampel yang diambil dari 10 lokasi sampling terdiri 2 sampel 

pempek yaitu : 10 jenis pempek adaan dan  10 jenis pempek kulit. Hasil penelitian menunjukkan semua sampel yang di uji 

dilaboratorium semua hasil menunjukkan negative (-), sehingga 100% pempek  bebas  dari  kandungan boraks dan aman 

dikonsumsi masyarakat. Hasil uji menunjukan bahwa dari analisis kandungan boraks pada pempek di Kecamatan Seberang 

Ulu 1 Kota Palembang tahun 2018, sebagaimana kita ketahui boraks adalah bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan 

bukanlah salah satu bahan tambahan yang diperbolehkan sehingga hal ini yang memicu penulis untuk menguji sampel hanya 

sebatas pemeriksaan kualitatif. Disarankan dengan adaanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam 

proses pembelajaran untuk menambah kepustakaan bagi STIK Bina Husada, Penentu kebijakan pemerintahan Kota 

Palembang lebih meningkatkan pengawasan secara lebih ketat dan kontinyu, serta  pemberian sanksi tegas terhadap 

pedagangan tidak ilegal jika mendapatkan bahan tambahan makanan boraks dikemudian hari terutama khususnya pempek 

dikecamatan seberang ulu 1 Kota Palembang. 

 

Kata Kunci  : Pempek, Kandungan Borak. Palembang 

 

 

ABSTRACT 

  

Based on Permenkes RI No. 033 of 2012 that b is the message preservatives that are widely used in the manufacture of 

taxidermy ( preservation of animal / animal skin ) , insectarium ( preservation insects) and herbarium (preservation plants / 

plants )  Research this aim is known there is or no Content Borax on pempek in districts across ulu 1 Palembang city in 2018. 

Research this do on pempek sold in shop that has brand trade on pempek in the district across ulu Palembang city in 2018 

for knowing womb borax . subject research this do on pempek with method descriptive   Qualitative implemented on in May 

2018 and do test laboratory Hall Technique Health Environment and Control Disease (BTKL-PP) Palembang. Results Test 

Laboratory is known in research this as many as 20 samples taken from 10 sampling locations consisting of 2 samples 

pempek namely : 10 types pempek adaan and 10 types pempek skin . Results research show all samples in test in the 

laboratory all results shows negative (-), so 100% pempek   free   from   womb borax and secure consumed the community .  

Test results show that from Analysis Content Borax On Pempek in the district Opposite Ulu 1 Palembang City in 2018 , As is 

we know borax is ingredients dangerous chemicals for health and not wrong one ingredients Additional allowed so that thing 

this is what triggers author for test sample only limited examination qualitative . It is expected that the results of this 

research can be used as information in the learning process for add literature to STIK Bina Husada , Determinants Policy 

government more Palembang city increase supervision on a more strict and continuous , as well   Giving sanctions assertive 

to trade no illegal if get ingredients additional food borax later on day especially especially pempek in the district across ulu 

1 Palembang city .  

  

Word Key                : Pempek, Borax content. Palembang 

 

 

1.       PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan   

RI   No.33   tahun   2012 tentang  Bahan  Tambahan  

Pangan (BTP) bahwa salah satu zat aditif yang 

dilarang digunakan dalam makanan adalah asam 

borat dan senyawanya dinyatakan  sebagai  makanan 

berbahaya. Berdasarkan pasal 10 Ayat 1 

menyebutkan setiap orang memproduksi pangan 

untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan 

apapun sebagai bahan tambahan pangan yang 

dinyatakan dilarang melampaui ambang batas 

maksimal yang ditetapkan serta pemerintah 

menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang atau 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan  

pangan dalam kegiatan atau proses pangan,  

ANALISIS KANDUNGAN BORAKS PADA PEMPEK DI KECAMATAN 

SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 
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Belakangan ini pempek menjadi salah satu makanan 

yang menggunakan BTP berupa boraks dalam 

produksinya.(Ulfa,2015)
 

 Proses pembuatan Pempek ikan sering 

dilakukan penambahan Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) yang sering disebut zat aktif kimia (food 

additive). Beberapa bahan atau zat yang sering 

disalahgunakan dalam pengolahan makanan karena 

bersifat toksik antaralain boraks, formalin dan 

rhodamin B. Boraks bersifat antiseptik (membunuh 

/menghambat mikroorganisme pada jaringan yang 

hidup) sehingga sering dimanfaatkan sebagai 

pengawet, Sedangkan bahan tambahan pangan yang 

dilarang yang biasanya digunakan sebagai pengenyal 

adalah boraks.(Efrilia,2016)
 

 Berdasarkan Permenkes  RI No. 033 tahun 

2012 bahwa boraks adalah  zat pengawet yang 

banyak digunakan dalam industri pembuatan 

taksidermi (pengawetan kulit binatang/hewan), 

insektarium (pengawetan serangga) dan herbarium 

(pengawetan tanaman/tumbuhan), Boraks pada saat 

ini sering sekali diberitakan melalui media cetak 

maupun elektronik Karena penyalahgunaannya 

dalam bahan tambahan makanan, Berdasarkan dari 

hasil investigasi dan pengujian laboratorium yang 

dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) di Jakarta, ditemukan sejumlah 

produk Pangan seperti Bakso, Tahu, Mie Basah, 

Pempek dan Siomay yang memakai bahan tambahan 

pangan boraks dijual bebas di pasar dan 

supermarket,(Monijung,2016) 

 Didapatkan hasil penelitian, sebagian 

mengandung bahan kimia berbahaya dan hampir 

50% tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. 

Berdasarkan Penelitian Tumbel, 2015 Beberapa 

pedagang yang Pempek ikannya mempunyai ciri 

seperti tekstur yang kenyal, baunya tidak enak dan 

saat disimpan tahan lebih dari 2-3 hari dalam suhu 

ruang 20-25 ºC sehingga dikhawatirkan 

mengandung boraks. dan melaporkan adanya 

kandungan boraks pada jajanan bakso di kota Medan 

sekitar 80% dari sampel yang diperiksa. Fitriyani, 

2014 dalam penelitiannya pada otak–otak, pempek 

di Kalianda Lampung dihasilkan 20% sampel 

mengandung boraks. Memasuki hari kedua puasa, 

BPOM Palembang langsung memeriksa takjil yang 

dijual pedagang di pasar beduk. Pertama pihak 

BPOM mendatangi pedagang di kawasan Masjid 

Agung Palembang namun disini petugas hanya 

menemukan satu sampel tahu mengandung borak. 

Tidak ingin sidaknya sia-sia pihak BPOM pun 

langsung memutuskan mengecek kawasan pasar 

beduk yang ada di Jalan Ratna Kelurahan 29 Ilir 

Kecamatan Ilir Barat II Palembang. Begitu tiba, 

petugas langsung mengambil sebanyak 9 sampel 

makanan yang terdiri dari pempek dan rujak mie. 

Dari 9 sampel tersebut setelah dites di dalam mobil 

laboraturium hasilnya positif mengandung borak. 

Petugas pun langsung meminta pedagang untuk 

langsung menghancurkan pempek tersebut. 

(Irham,Elfirn dan Niar 2016). 

Omset penjual pempek di kota Palembang, 

Sumatera selatan setiap tahun mencapai triliun hal 

ini seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 

wisatawan baik local maupun mancanegara yang 

berkunjung ke Palembang yang menjadikan pempek 

sabagai oleh-oleh khas dari Palembang, angka 

tersebut tentunya sangat luar biasa dan menjadi bukti 

perekonomian sector rill di kota Palembang 

berkembang pesat (website antara Sripoku.com, 

2016) (Triansyah, 2016). 

Kota Palembang merupakan salah satu daerah 

tujuan wisata di sumatera selatan merupakan ibu 

kota provinsi, kota Palembang memiliki banyak 

potensi wisata yang menarik wisatawan untuk 

datang berkunjung, setiap tahun jumlah kunjungan 

wisatawan yang datang ke kota Palembang 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 wisatawan  

nusantara sebanyak 334,672 orang, tahun 2012 

meningkat menjadi 519.280 orang, tahun 2013 

sebanyak 521.375 orang, tahun 2014 sebanyak 

645.255 orang dan pada tahun 2015 meningkat 

menjadi 675.952 Orang. Data tersebut menunjukkan 

terjadinya peningkatan sebesar 27,38 % dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. (Profil Dinkes 

Prov Sumsel, 2016).(dinkes kota Palembang,2016) 

Pempek mudah didapatkan disetiap sudut 

kota Palembang. Khususnya di Di Kecamatan   

Seberang Ulu 1 Di Kecamatan  Seberang Ulu 1 

merupakan tempat yang strategis karena disini 

terdapat Perkantoran, Universitas, SMA, SMP, SD, 

TK, dan sebuah pasar tradisional. Di tempat ini 

terdapat Banyak penjual Pempek Di Kecamatan 

Seberang Ulu 1, semakin meningkat juga para 

pedagang dengan jumlah penjual pempek di 

Kecamatan Seberang Ulu 1, Berdasarkan 

permasalahan maka Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya kandungan boraks pada 

Pempek adaan dan pempek kulit yang dijual di 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 

2018 .
 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1   Tujuan Umum :  

Diketahuinya kandungan boraks pada pempek 

di Kecamatan   Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

tahun 2018 

1.2.1 Tujuan Khusus 

 Diketahuinya ada atau tidaknya kandungan 

boraks dalam menganalisis pempek di Kecamatan   

Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2018  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1   Bagi STIK Bina Husada 
  Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi bagi peneliti untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan Sebagai bahan acuan yang berguna 

bagi mahasiswa dan menambahkan ilmu 

pengetahuan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya, Khususnya Program bagi mahasiswa 

Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM) STIK 

Bina Husada Palembang tentang identifikasi boraks 

pada pempek yang di jual di seberang ulu 1 kota 

palembang tahun 2018. 

1.3.2      Bagi Instansi Pemerintahan 

  Sebagai  bahan masukan bagi pemerintah 
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dalam proses pengawasan terhadap kandungan 

boraks pada pempek khususnya di Kecamatan 

Seberang Ulu 1. 

1.3.3      Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai wadah untuk meningkatkan 

kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu dan teri-

teori yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan 

kandungan boraks pada Pempek adaan dan pempek 

kulit yang dijual diKecamatan  Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang Tahun 2018. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional, 

Penelitian ini dilakukan pada pempek yang dijual di 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang untuk 

melihat Kandungan boraks yang selanjutnya di uji di 

Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan 

(BTKL) PP Kelas 1 Palembang, Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018 bertempat di 

wilayah Seberang Ulu 1 Kota Palembang..  

 

3.        HASIL DAN PEMBAHASAN
 

 Berdasarkan peneleltian yang dilakukan di 

Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan 

dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Palembang 

tahun 2018 tentang Analisis Kandungan Boraks 

pada Pempek di Kecamatan Seberang Ulu I Kota 

Palembang Tahun 2018. 

Tabel 1 

Analisis Kandungan Boraks pada pempek adaan 

dan pempek kulit di kecamatan seberang ulu 1 

kota Palembang tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan pada tabel 2 diketahui bahwa 

dari hasil uji Laboratorium diketahui dari 10 sampel 

pempek adaan dan pempek kulit yang di uji 

laboratorium BTKLPP Kelas 1 Palembang, semua 

menunjukan hasil negatif atau tidak mengandung 

boraks. 

Pempek merupakan makanan khas 

Palembang, hal ini yang menjadikan pempek 

menjadi oleh-oleh khas yang selalu dibawa oleh para 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang 

datang berkunjung ke Palembang. (PPSP,2010) 

Pada penelitian ini hanya dilakukan identifikasi 

terhadap boraks karena boraks merupakan bahan 

tambahan yang dilarang ditambahkan dalam 

makanan, sehingga tidak boleh ada di dalam 

makanan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk 

mengetahui apakah dalam pempek adaan dan 

pempek kulit tersebut mengandung boraks atau 

tidak dengan  menggunakan metode reaksi warna 

kertas kurkumin. (Ulfa,2015) 

Penelitian dilakukan dilaboratorium BTKL 

PP kelas 1 Palembang sesuai SNI 01-2894-1992 

dengan pemeriksaan dengan reaksi nyala dan reaksi 

turmerik selanjutnya sampel diperiksa dengan reaksi 

kertas   kurkumin,   sampel   yang   telah diabukan di 

tambah dengan asam klorida sampai larutan bereaksi 

asam, lalu kertas kurkumin dicelupkan kedalam 

cawan petri yang berisi sampel tersebut kemudian 

keringkan  dalam  oven  dengan  suhu  100⁰C  jika  

pada kertas  

 

 

kurkumin terbentuk warna merah kecoklatan positif 

adanya boraks yang jika ditambah dengan NaOH 

warna berubah menjadi hitam kehijauan. 

Berdasarkan hasil penelitan di atas, metode 

reaksi dengan kertas kurkumin menggunakan kertas 

saring yang direndam dengan larutan ekstrak 

etilalkohol. Pada reaksi kertas kurkumin 

menghasilkan warna kuning cerah,  Sampel yang 

digunakan adalah 10 sampel pempek adaan dan 10 

pempek kulit diketahui bahwa semua sampel yang 

diuji di laboratorium semua hasil menunjukan 

negatif (-), dikarenakan peneliti mengambil penjual 

toko pempek yang mempunyai izin/bermerk sudah 

dapat pembinaan dari instansi berwenang seperti 

Dinas Kesehatan Kota Palembang selaku memiliki 

wilayah perizinan untuk survey sampel penjual toko 

pempek dikecamatan seberang ulu 1, serta 

mengurangi dan memberantas pedagang illegal 

maupun legal dalam  pelanggaran terhadap 

kandungan boraks,  dan Tidak   ada   satupun   yang   

menunjukkan   hasil   positif. 

Dari hasil wawancara  peneliti  terhadap  

penjual  pempek yang dijual oleh mereka cepat 

terjual habis dalam satu hari sehingga tidak perlu 

menambahkan boraks untuk mengawetkan 

makanan,. pempek bertekstur kenyal disebabkan 

karena penambahan tepung kanji pada proses 

pembuatan pempek dan warna putih bisa disebabkan 

oleh penggunaan jenis tepung kanjinya karena ada 

jenis tepung kanji yang digunakan pada pembuatan 

pempek menjadikan pempek berwarna putih berbeda 

dengan tepung kanji yang biasa. Dari pemeriksaan 

yang dilakukan kesepuluh sampel pempek negatif 

mengandung boraks dan warna yang dihasilkan 

No Nama Toko Hasil 

Pempek 

Adaan 

Pempek 

Kulit 

1 
Pempek Mang 

Din 
Negatif (-) Negatif (-) 

2 
Pempek 

Pempek 
Negatif (-) Negatif (-) 

3 Pempek Paki Negatif (-) Negatif (-) 

4 

Pempek 

Murah Meriah 

(MM) 

Negatif (-) Negatif (-) 

5 Pempek kaka Negatif (-) Negatif (-) 

6 
Pempek 

Kenanga 
Negatif (-) Negatif (-) 

7 Pempek Rizki Negatif (-) Negatif (-) 

8 Pempek Adios Negatif (-) Negatif (-) 

9 Pempek Mona Negatif (-) Negatif (-) 

10 
Pempek Ato 

Semeru 
Negatif (-) Negatif (-) 
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sesuai dengan kontrol negatif, sehingga masyarakat 

khususnya penjual pempek dikecamatan seberang 

ulu 1 kota Palembang 100 % pempek bebas dari 

kandungan boraks dan aman dikonsumsi 

masyarakat.. 

Dari hasil wawancara  peneliti  terhadap  penjual  

pempek yang dijual oleh mereka cepat terjual habis 

dalam satu hari sehingga tidak perlu menambahkan 

boraks untuk mengawetkan makanan,. pempek 

bertekstur kenyal disebabkan karena penambahan 

tepung kanji pada proses pembuatan pempek dan 

warna putih bisa disebabkan oleh penggunaan jenis 

tepung kanjinya karena ada jenis tepung kanji yang 

digunakan pada pembuatan pempek menjadikan 

pempek berwarna putih berbeda dengan tepung kanji 

yang biasa serta diperiksa di laboratorium BTKL PP 

kelas 1 palembang menunjukkan bahwa 100% 

pempek adaan dan pempek kulit tidak  mengandung  

boraks atau negarif (-). Sehingga pempek bebas dari 

kandungan boraks dan aman dikonsumsi 

masyarakat.. 

Khususnya jenis Pempek adaan dan pempek kulit 

merupakan makanan yang disukai oleh masyarakat, 

apabila terdapat boraks di dalam  pempek  maka  

dapat membahayakan kesehatan. Mengkonsumsi 

boraks dalam makanan  memang  tidak  secara  

langsung  berdampak buruk, namun sifatnya 

terakumulasi sedikit demi sedikit dalam organ 

tubuh, seperti hati, otak dan testis.  

Dalam jumlah besar boraks bisa 

menyebabkan demam, anuria (tidak terbentuknya 

urine), koma, merangsang sistem saraf pusat, 

menimbulkan depresi, apatis, sianosis, penurunan 

tekanan darah, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan 

kematian.serta Penggunaan Pengawet dalam pangan 

harus tepat, baik jenis maupun dosisnya, suatu 

bahan pengawet mungkin efektif untuk 

mengawetkan pangan tertentu. Tetapi tidak efektif 

untuk mengawetkan pangan lainnya Karena pangan 

mempunyai sifat yang berbeda-beda. Pada saat ini, 

masih banyak ditemukan penggunaan bahan-bahan 

pengawet yang dilarang untuk  digunakan dalam 

pangan dan berbahaya bagi kesehatan seperti 

boraks. 
15(21) 

 

4.        SIMPULAN DAN SARAN 

4. 1     Simpulan 

Berdasarkan Analisis Boraks dikecamatan 

Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2018, 

pengujian sampel dilakukan secara kualitatif 

dimana pada sampel 10 sampel pempek adaan dan 

10 sampel pempek kulit yang diperiksa di 

laboratorium BTKL PP kelas 1  palembang 

menunjukkan bahwa 100% pempek adaan dan 

pempek kulit tidak  mengandung  boraks atau 

negarif (-). 

 

4.2        Saran 

4.2.1   Saran   yang   dapat   kami   sampaikan    

kepada masyarakat   untuk   dapat   lebih   

bijak   dalam   memilih makanan agar 

terhindar dari makanan yang mengandung 

bahan yang berbahaya dan juga perlu 

ditingkatkan kesadaran para produsen 

makanan agar tidak menggunakan bahan 

yang dilarang oleh pemerintah. 

4.2.2   Perlu dilakukan lebih lanjut dengan metode 

pemeriksaan laboratorium kuantitatif 

dengan jumlah sampel yang lebih banyak 

dan jenis pempek yang lebih beragam. 

4.2.3    Diharapkan penentu kebijakan 

pemerintahan kota Palembang lebih 

meningkatnya pengawasan secara 

berperiodik terhadap pemberian bahan 

tambahan makanan khususnya pada 

pempek dan bahan dasar pembuatan 

pempek. 

4.2.4  Perlu pengawasan yang lebih ketat secara   

kontinyu terhadap penggunaan boraks 

pada pempek. 

4.2.5  Diharapkan pemberian sanksi yang tegas 

terhadap pelaku pedagangan boraks yang 

tidak legal. 

4.2.6  Diharapkan pemberian sanksi yang tegas 

terhadap penjual pempek yang 

menggunakan bahan tambahan makanan 

seperti boraks 
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ABSTRAK 

 

Anak usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan Perilaku Hidup Berih dan Sehat (PHBS) sehingga anak 

sekolah berpotensi sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun 

masyarakat. Penerapan PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak seiring munculnya berbagai penyakit yang sering 

menyerang anak usia sekolah (6 – 12 tahun) yang ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS. Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran di bidang 

kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP kelas VII 

dengan sampel sebanyak 98 responden yang diambil dengan menggunakan teknik cluster sampling. Penelitian ini dilakukan 

pada tanggal 7 Mei – 14 Mei tahun 2018 di SMP se-Kecamatan Bukit Kecil. Analisa data dilakukan secara univariat dan 

bivariat menggunakan chi square dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan siswa tentang sanitasi dasar dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (p = 0,030), 

begitu juga dengan sikap siswa tentang sanitasi dasar dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang menunjukkan 

adanya hubungan yang bermakna (p = 0,011). Simpulan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dan sikap siswa SMP tentang sanitasi dasar dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan 

Bukit Kecil Palembang tahun 2018, disarankan kepada guru untuk lebih meningkatkan pengetahuan, sikap peserta didik 

tentang sanitasi dasar dengan PHBS di lingkungan sekolah. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, dan PHBS 

 

ABSTRACT 

 

School-age children are a golden age to instill a healthy and healthy life behavior (PHBS) so school children have the 

potential as agents of change to promote PHBS, both in schools, families and communities. The application of PHBS in 

schools is an absolute necessity along with the emergence of various diseases that often attack school-age children (6 - 12 

years) which are generally associated with PHBS. Clean and Healthy Life Behavior (PHBS) is a set of behaviors was 

practiced on the basis of awareness as a result of learning in the health sector and play an active role in realizing public 

health. This study used a descriptive quantitative research design with  cross sectional approach. The population in this study 

were all seventh grade junior high school students with a sample of 98 respondents taken using cluster sampling technique. 

This research was conducted on 7 May - 14 May 2018 at Junior High Schools in the Bukit Kecil District. The analysis data 

were performed univariately and bivariately using chi square with a significance level of α = 0.05. Statistical test results 

showed there were significant relationship between students 'knowledge of basic sanitation and Clean and Healthy Life 

Behavior (PHBS) (p = 0.030), as well as students' attitudes about basic sanitation with Clean and Healthy Life Behavior 

(PHBS) which indicates a relationship meaningful (p = 0.011). The conclusion of this study there were significant 

relationship between knowledge and attitudes of junior high school students about basic sanitation with Clean and Healthy 

Life Behavior (PHBS) in Bukit Kecil Sub-district Palembang 2018, it was recommended to teachers to further improve the 

knowledge, attitudes of students about basic sanitation with PHBS in the school environment. 

 

Keywords : Knowledge, Attitude, and PHBS 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan kesehatan pada hakekatnya 

adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis 

(Kemenkes RI, 2015) 

 Kualitas sumber daya manusia (SDM) antara 

lain ditentukan dua faktor yang satu sama lain saling 

berhubungan, berkaitan dan saling bergantung yakni 

pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan 

prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, 

sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat 

mendukung tercapainya peningkatan status 

kesehatan seseorang (Maryunani, 2013).
 

 
Menurut World Health Organization (WHO), 
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sehat dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang 

sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta 

tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 

Definisi WHO tentang sehat mempunyai 

karakteristik berikut yang dapat meningkatkan 

konsep sehat yang positif, yaitu: memperhatikan 

individu sebagai sebuah system yang menyeluruh, 

memandang sehat dengan mengidentifikasi 

lingkungan internal dan eksternal, dan penghargaan 

terhadap pentingnya peran individu dalam hidup 

(Chandra, Akhmad dan M. Febriza, 2016). 
 

Menurut Depkes (2010), sehat merupakan 

hak setiap individu agar dapat melakukan segala 

aktivitas hidup sehari-hari. Untuk bisa hidup sehat, 

kita harus mempunyai Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) (Syahputri, 2011). 
 

Menurut Depkes (2006), Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan sekumpulan 

perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran 

sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan 

seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri 

di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam 

mewujudkan kesehatan masyarakatnya (Malawati, 

2013).
 

 
PHBS telah disepakati adanya lima tatanan 

yaitu tatanan rumah tangga, tatanan instusi 

pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat 

umum dan tatanan fasilitas kesehatan. Di institusi 

pendidikan (kampus, sekolah, pesantren, seminari, 

padepokan dan lain-lain), sasaran primer harus 

mempraktikkan perilaku yang dapat menciptakan 

Institusi Pendidikan Ber-PHBS, yang mencakup 

antara lain mencuci tangan menggunakan sabun, 

menkonsumsi makanan dan minuman sehat, 

menggunakan jamban sehat, membuang sampah di 

tempat sampah, tidak merokok, dak menkonsumsi 

Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif 

lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarang tempat, 

memberantas jentik nyamuk dan lain-lain 

(Permenkes RI, 2011)
 

 
Sekolah adalah suatu lembaga yang 

mempunyai peran strategis terutama mendidik dan 

menyiapkan sumber daya manusia. Keberadaan 

sekolah sebagai suatu sub sistem tatanan dan 

kehidupan sosial, mempatkan sekolah sebagai 

bagian dari sistem sosial. Sekolah diharapkan dapat 

menjalankan fungsinya yaitu sebagai lembaga untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang optimal dan 

mengamankan dari pengaruh negatif lingkungan 

sekitar (Wijayanti, 2013).
 

 
Sekolah menempati kedudukan strategis 

dalam upaya promosi kesehatan, karena sebagian 

besar anak-anak usia 5-19 tahun terpajan dengan 

lembaga pendidikan dalam jangka waktu yang lama 

(taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas) 

dan sekolah mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan alamiah seorang anak (Kemenkes RI, 

2010: 29). Anak sekolah merupakan generasi 

penerus bangsa yang perlu dijaga ditingkatkan dan 

dilindungi kesehatannya. Jumlah usia sekolah yang 

cukup besar yaitu 30% dari jumlah penduduk 

Indonesia merupakan masa keemasan untuk 

menanamkan Perilaku Hidup Berih dan Sehat 

(PHBS) sehingga anak sekolah berpotensi sebagai 

agen perubahan untuk mempromosikan PHBS, baik 

di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat 

(Rahardjo dan Indarjo, 2014).
 

 
Penerapan PHBS di sekolah merupakan 

kebutuhan mutlak seiring munculnya berbagai 

penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah 

(6 – 12 tahun) seperti kecacingan, diare, sakit gigi, 

sakit kulit, gizi buruk dan lain sebagainya yang 

ternyata umumnya berkaitan dengan PHBS 

(Syahputri, 2011).
 

 
Dampak lainnya dari kurang dilaksanakan 

PHBS diantaranya yaitu suasana belajar yang tidak 

mendukung karena lingkungan sekolah yang kotor, 

menurunnya semangat dan prestasi belajar dan 

mengajar di sekolah, menurunkan citra sekolah di 

masyarakat umum (Maryunani, 2013).
 

 
Menurut Azwar (1999), PHBS di sekolah 

merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan 

oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan 

sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu 

mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, 

serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan 

sehat. Penerapan PHBS ini dapat dilakukan melalui 

pendekatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), 

dengan menitikberatkan kepada upaya sanitasi atau 

pengawasan berbagai faktor lingkungan sekolah 

sehat yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan 

manusia (Malawati, 2013).
 

 
Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang 

diperlukan untuk menyediakan lingkungan sekolah 

sehat yang memenuhi syarat kesehatan meliputi 

penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia 

(jamban/wc), pembuangan air limbah dan 

pengelolaan sampah (tempat sampah). Sarana 

sanitasi ini merupakan prasarana pendukung untuk 

melakukan program Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) (Malawati, 2013).
 

 
Sanitasi lingkungan sekolah sebagai bagian 

dari prasarana pendidikan  cenderung dilupakan 

keberadaannya. Padahal kondisi sanitasi yang buruk 

dapat  memberi pengaruh negatif terhadap tingkat 

kesehatan peserta didik sekolah yang bersangkutan. 

Unicef Indonesia dalam Ringkasan Kajian Air 

Bersih, Sanitasi, dan Kebersihan mengatakan bahwa 

sanitasi dan perilaku kebersihan  yang buruk serta 

air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 

88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia. 

Penyakit diare sendiri menjadi penyebab utama 

kematian anak berusia di bawah lima tahun di 

Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa mencuci 

tangan secara tepat dapat mengurangi resiko 

penyakit diare sebesar 42 sampai 47%. Selain dapat 

menyebabkan penyakit diare, sanitasi yang tidak  

memadai, praktek kebersihan yang buruk, serta air 

yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit 

lain yang meliputi disentri, kolera, tipus, hepatitis, 

leptospirosis, malaria, demam berdarah, kudis, 

penyakit pernapasan kronis dan infeksi parasit usus 

(Feryasari, 2015).
 

 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Chandra, Akhmad dan M. Febriza (2016), bahwa 
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pengetahuan cukup lebih banyak dibandingkan 

pengetahuan baik dimana PHBS siswa dengan 

kategori kurang sebanyak (80%) dan baik (20%). 

Sikap negatif lebih banyak dibandingkan sikap 

positif dimana PHBS siswa dengan kategori kurang 

sebanyak (82,4%) dan baik (17,6%). Hasil analisis 

uji statistik di peroleh dari tabel hasil Chi-Square 

pada variabel pengetahuan menggunakan Continuity 

Correction, karena tidak ada cell yang bernilai E < 

0,05 dengan p-value yang terlihat pada Asymp.Sig. 

(2 sided) p-value 0,029, dengan demikian p-value < 

α 0,05, yang berarti Ha diterima Ho ditolak (ada 

hubungan antara Pengetahuan dengan PHBS). 

Sedangkan pada variabel sikap hasil Chi-Square 

menggunakan Continuity Correction, karena tidak 

ada cell yang bernilai E < 0,05 dengan p-value yang 

terlihat pada Asymp.Sig. (2 sided) p-value 0,012, 

dengan demikian p-value < α 0,05, yang berarti Ha 

diterima Ho ditolak (ada hubungan antara Sikap 

dengan PHBS) (Chandra, Akhmad dan M. Febriza, 

2016).
 

 
Di Kecamatan Bukit Kecil itu terdapat 5 

SMP, yaitu SMP Negeri 1 Palembang, SMP Negeri 

2 Palembang, SMP 1 Muhammadiyah Palembang, 

SMP Fauziah, dan SMP Harapan Mulia. Namun 

dikarenakan SMP Harapan Mulia menolak untuk 

memberikan izin penelitian, dengan alasan sekolah  

dalam  masa ujian dan tidak menerima dilakukannya 

penelitian. Maka peneliti hanya mengambil 4 

sekolah yang bersedia SMP N 1 Palembang, SMP N 

2 Palembang, SMP Muhammadiyah 1, dan SMP 

Fauziah. 

 Berdasarkan wawancara peneliti dengan 

siswa kelas VII sebanyak 10 orang yang diambil 

secara acak di SMP N 1, SMP N 2, SMP 

Muhammadiyah 1, SMP Fauziah Palembang pada 

tanggal 23 April 2018, dengan memberikan 

pertanyaan tentang pengetahuan dan sikap siswa 

mengenai PHBS sekolah, yang meliputi indikator air 

bersih, sampah, jamban, dan SPAL. Didapatkan 

bahwa pengetahuan dari 10 siswa mengenai air 

bersih hanya 4 siswa yang menjawab dengan benar 

(40%). Untuk indikator sampah dari 10 siswa hanya 

5 siswa yang menjawab dengan benar (50%). 

Indikator Jamban dari 10 siswa didapatkan 7 siswa 

yang menjawab dengan benar (70%). Dan pada 

indikator SPAL dari 10 siswa hanya 4 siswa yang 

menjawab dengan benar (40%).  

 Sedangkan untuk aspek sikap siswa tentang 

PHBS sekolah untuk masing-masing indikator yaitu 

indikator air bersih dari 10 siswa semuanya 

menjawab setuju (100%), sedangkan untuk indikator 

sampah dan jamban keduanya memiliki hasil yang 

sama yaitu 6 dari 10 siswa menjawab setuju (60%), 

dan pada indikator SPAL dari 10 siswa semuanya 

menjawab tidak setuju. Hal ini tentu saja masih 

buruk, ditinjau dari aspek pengetahuan dan sikap 

siswa terhadap PHBS sekolah. 

 Berdasarkan hal-hal di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di SMP se-Kecamatan 

Bukit Kecil Palembang dengan tujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap 

siswa SMP tentang sanitasi lingkungan dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di 

Kecamatan Bukit Kecil. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1   Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan antara pengetahuan 

dan sikap siswa SMP tentang sanitasi dasar dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara pengetahuan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

tentang sanitasi dasar siswa SMP di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang tahun 

2018. 

2) Diketahuinya hubungan antara sikap dengan 

perilaku hidup bersih dan sehat tentang 

sanitasi dasar siswa SMP di Kecamatan Bukit 

Kecil Palembang tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1  Bagi SMP di Kecamatan Bukit Kecil  

Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dan pertimbangan untuk mengoptimalkan 

penerapan perilaku hidup bersih dan sehat untuk 

menunjang PHBS agar terhindar dari penyakit yang 

berhubungan dengan rendahnya PHBS. 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada 

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai 

bahan informasi atau tambahan literature bagi 

mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat 

terutama untuk mahasiswa peminatan Kesehatan 

Lingkungan (Kesling). 

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bisa dijadikan referensi/acuan 

untuk penelitian selanjutnya dan dapat 

mengembangkan penelitian ini ke sekolah-sekolah 

lain yang ada kaitannya dengan Sanitasi Dasar dan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross 

sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMP yang berjumlah 714 siswa di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Sampel pada 

penelitian ini berjumlah 98 siswa, sampel diambil 

dengan menggunakan cluster sampling. Variabel 

independen dari penelitian ini adalah pengetahuan 

dan sikap tentang sanitasi dasar dengan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS). Data primer 

diperoleh dari wawancara, observasi dan kuesioner 

dan analisa menggunakan uji chi square dengan 

tingkat kemaknaan (α = 0,05). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan antara Pengetahuan Siswa 

SMP tentang sanitasi dasar dengan PHBS 

di Kecamatan Bukit Kecil Palembang 

Tahun 2018 
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Tabel 3.1 

Hubungan antara pengetahuan siswa SMP 

tentang sanitasi dasar dengan PHBS di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 3.1 didapatkan hasil yang 

menunjukan bahwa responden yang memiliki 

pengetahuan baik dan ber-PHBS baik berjumlah 20 

(27,8%) dari 72 responden, lebih kecil dibandingkan 

responden yang berpengetahuan baik dan ber-PHBS 

kurang baik berjumlah 52 (72,2%) responden. 

Hasil uji statistik didapatkan p value = 0,031, 

ini berarti ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan siswa SMP tentang sanitasi dasar 

dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 2018. 

Notoatmodjo (2012) mengatakan bahwa 

pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan 

ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi 

melalui pancaindera manusia yakni indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah 

kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang (over 

behavior). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra, Akhmad dan M. Febriza 

(2016), dengan hasil penelitian diketahui bahwa 

pengetahuan cukup lebih banyak dibandingkan 

pengetahuan baik dimana PHBS siswa dengan 

kategori kurang sebanyak (80%) dan baik (20%) 

dengan p value = 0,029 < 0,05, yang artinya ada 

hubungan antara pengetahuan dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Raharjo dan Indarjo (2014), 

dengan hasil penelitian diketahui bahwa 

pengetahuan siswa di SDN Banjarsari 02 Kecamatan 

Gabus Kabupaten Pati cukup. Fakta dari hasil 

penelitianmenunjukkan bahwa dari 49 responden, 22 

(45,9%) responden mempunyai pengetahuan dengan 

kategori cukup, 13 responden (26,52%) mempunyai 

pengetahuan dengan kategori kurang, dan 14 

responden (28,6%) mempunyai pengetahuan dengan 

kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dalam 

analisis bivariat, berdasarkan uji statistik 

menggunakan chi square didapatkan hasil nilai p-

value 0,037 < 0,05, yang artinya ada hubungan 

antara pengetahuan dengan penerapan PHBS 

membuang sampah pada tempatnya.  

Menurut hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait, peneliti berasumsi bahwa pengetahuan 

merupakan tingkat pemahaman dari siswa SMP 

tentang sanitasi dasar yang meliputi penyediaan air 

bersih, pembuangan kotoran manusia (wc/toilet), 

pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air 

limbah (SPAL). Tingkat pengetahuan berperan 

penting dalam peningkatan Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS), dimana semakin baik 

pengetahuan maka semakin banyak yang melakukan 

PHBS. 

 

3.2  Hubungan antara Sikap Siswa SMP 

tentang sanitasi dasar dengan PHBS di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 

2018 

Tabel 3.2 

Hubungan antara sikap siswa SMP tentang 

sanitasi dasar dengan PHBS  di Kecamatan Bukit 

Kecil Palembang Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 Berdasarkan tabel 3.2 didapatkan hasil yang 

menunjukan bahwa respon den yang memiliki sikap 

baik dan ber-PHBS baik berjumlah 20 (27,0%) dari 

74 responden, lebih kecil dibandingkan responden 

yang berpengetahuan baik dan ber-PHBS kurang 

baik berjumlah 54 (73.0%) responden. 

 Hasil uji statistik didapatkan p value = 0.011, 

ini berarti ada hubungan yang bermakna antara sikap 

siswa SMP tentang sanitasi dasar dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kecamatan Bukit 

Kecil Palembang Tahun 2018. 

 Notoatmodjo (2012) mengatakan sikap 

(attitude) merupakan reaksi atau respons yang masih 

tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau 

objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu 

yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaski 

yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. 

Newcomb, salah seorang ahli psikologis sosial 

menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan 

atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan 

merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum 

merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi 

merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. 

Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan 

merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang 

terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu 

penghayatan terhadap objek.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kruweh (2015), dengan hasil 

penelitian diketahui bahwa sikap negatif lebih 

banyak dibandingkan sikap positif dimana PHBS 

siswa dengan kategori kurang sebanyak (82,4%) dan 

baik (17,6%) dengan p value = 0,002 < 0,05, yang 

artinya ada hubungan antara sikap dengan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Siswa dengan 

sikap negatif memiliki faktor resiko 7.8 kali untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat kurang baik 

dibandingkan siswa yang memiliki sikap positif. Ini 

menunjukkan bahwa semakin positif sikap anak 
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dalam merespon perilaku hidup bersih dan sehat 

maka akan semakin baik praktik perilaku hidup 

bersih dan sehatnya.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Koem, Barens dan Recky 

(2015), dengan hasil penelitian diketahui 112 

responden, dimana terdapat 17 responden (47,2%) 

yang berperilaku hidup bersih dan sehat yang tidak 

baik dengan sikap siswa yang tidak baik juga, dan 

adapun 61 responden (80,3%) yang berperilaku 

hidup bersih dan sehat yang baik dengan sikap siswa 

yang baik juga. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai 

p-value <0,001. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna antara sikap 

siswa dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

pelajar SD Inpres Sukur.  

 Menurut hasil penelitian, teori dan penelitian 

terkait, peneliti berasumsi bahwa sikap merupakan 

tanggapan, pendapat, atau persepsi dari siswa SMP 

tentang sanitasi dasar  yang meliputi penyediaan air 

bersih, pembuangan kotoran manusia (wc/toilet), 

pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air 

limbah (SPAL). Sikap seseorang akan 

mempengaruhi tindakan seseorang, sikap responden 

yang baik membuat responden mau melakukan 

PHBS. Jika sikap responden tidak baik akan 

membuat responden tidak mau melakukan PHBS.

  

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan siswa SMP tentang sanitasi 

dasar dengan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) di Kecamatan Bukit Kecil 

Palembang Tahun 2018, hal ini terlihat dari 

nilai p value yang dihasilkan yakni p value = 

0,030. 

4.1.2 Ada hubungan yang bermakna antara sikap 

siswa SMP tentang sanitasi dasar dengan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 

2018, hal ini terlihat dari nilai p value yang 

dihasilkan yakni p value = 0,011. 

 

4.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

4.2.1 Bagi SMP di Kecamatan Bukit Kecil 

Palembang 

Disarankan kepada guru–guru yang berada di 

SMP di Kecamatan Bukit Kecil Palembang untuk 

lebih meningkatkan pengetahuan, sikap peserta didik 

tentang sanitasi dasar dengan PHBS di lingkungan 

sekolah sehingga mereka mengerti dan tahu 

manfaatnya bagi mereka sendiri dan bagi 

lingkungannya. 

4.2.2 Bagi STIK Bina Husada 

Bagi Institusi Pendidikan disarankan agar 

Institusi Pendidikan dapat melengkapi referensi baik 

buku maupun jurnal yang berhubungan dengan 

sanitasi dasar dan PHBS guna menunjang 

mahasiswa dalam menyelesaikan penelitian. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini disarankan dapat di 

jadikan dasar pengembangan bagi peneliti 

selanjutnya untuk membahas variabel-variabel lain 

yang belum diteliti. Sehingga dapat di temukan 

variabel-variabel lain yang berhubungan dengan 

PHBS. 
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ABSTRAK 

 

World Health Organization (WHO) menjelaskan sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, atau sesuatu 

yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya, Penelitian ini bertujuan untuk 

diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di bus kota Trans Musi di Kota Palembang Tahun 2018. 

Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

kondektur bus kota Trans Musi dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang yang diambil dengan menggunakan teknik 

proportional stratified random sampling. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara membagikan kuesioner, 

selanjutnya data yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan uji chi-square ( = 0,05). Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di bus kota Trans Musi Kota Palembang.Hasil penelitian didapatkan 

variabeljenis kelamin (p = 0,179), umur (p = 1,00), lama kerja (p = 0,321), pengetahuan (p = 0,010), ketersediaan sarana 

tempat pembuangan sampah (p = 0,008), kebersihan bus kota (p = 1,00) dan waktu pembuangan sampah (p = 0,098). 

Simpulan penelitian adalah ada hubungan antara ketersediaan sarana tempat pembuangan sampah (p = 0,008) dan 

pengetahuan kondektur (p = 0,010) dengan pengelolaan sampah di bus kota Trans Musi di Kota Palembang. Tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin (p = 0,179), umur (p = 1,00), lama kerja (p = 0,321), kebersihan bus kota (p = 1,00) dan waktu 

pembuangan sampah (p = 0,098). Diharapkan bagi pengelolaan sampah bus kota Trans Musi di Kota Palembang melakukan 

pengelolaan sampah sesuai dengan Permenkes RI No. 03 Tahun 2014. 

 

Kata Kunci  : Pengelolaan Sampah 
 

 

ABSTRACT 

 

The World Health Organization (WHO) explains that waste is something that is not used, not used, or something that is 

discarded from human activities and does not happen on its own. This study aims to determine the factors that influence 

waste management on Trans Musi city buses in Palembang 2018. The design of this study used a quantitative method with 

cross sectional design. The population in this study was Trans Musi city bus conductor with a total sample of 60 people taken 

using proportional stratified random sampling technique. The data in this study were obtained by distributing questionnaires, 

then the collected data were analyzed using the chi-square test (a = 0.05). Study was conducted on July 2018 at the Trans 

Musi city bus in Palembang. The results of the study showed that the variables were sex (p = 0.179), age (p = 1.00), length of 

work (p = 0.321), knowledge (p = 0.010), availability of waste disposal facilities (p = 0.008), cleanliness of city buses (p = 

1.00) and waste disposal time (p = 0.098). The conclusion of the study was that there was a relationship among the 

availability of waste disposal facilities (p = 0.008) and conductor knowledge (p = 0.010) with waste management in the 

Trans Musi city bus in Palembang. There was no correlation among gender (p = 0.179), age (p = 1.00), length of work (p = 

0.321), cleanliness of city buses (p = 1.00) and time of garbage disposal (p = 0.098). It is expected that the management of 

Trans Musi city garbage in Palembang will conduct the waste management in accordance with Permenkes RI No. 03 of 2014. 

  

 

Keyword         :   Waste Management 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Data permasalahan World Health 

Organization (WHO), berdasarkan jumlah sampah 

padat di kota-kota dunia akan terus naik sebesar 

70% hingga tahun 2025. Dari 1,3 miliar ton/tahun 

menjadi 2,2 miliar ton/tahun. Mayoritas kenaikan 

terjadi dikota-kota dinegara berkembang. Biaya 

tahunan untuk mengelola sampah dunia diperkirakan 

US$205 miliar per tahun menjadi US$375 miliar per 

tahun, dengan kenaikan terbesar terjadi dinegara 

berpendapatan rendah (Edison dan Nindrea, 2016).
 

Indonesia  merupakan negara dengan 

penduduk banyak keempat didunia, dengan total 

penduduk sebanyak 237 juta. Diperkirakan jumlah 

penduduk ini akan bertambah menjadi 270 juta pada 

tahun 2025. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, 

diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 

130.000 ton/hari. Ini merupakan potensi yang besar 

sebagai sumberdaya, tetapi saat ini sebagian besar 

masih menjadi sumber penyebab polusi. Secara 

keseluruhan penduduk indonesia yang hidup dengan 

kondisi sanitasi buruk mencapai 72.500.000 jiwa. 

Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa indonesia 

terdapat 240 kota menghadapi masalah pengelolaan 

sampah (Edison dan Nindrea, 2016).
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Berdasarkan data Jambeck (2015), Indonesia 

berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah 

plastik ke laut yang mencapai sebesar 187,2 juta ton 

setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Menurut 

dirjen pengelolaan sampah, limbah, dan B3 (bahan 

berbahaya dan beracun), Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Tuti 

Hendrawati Mintarsih, menyebut total jumlah 

sampah Indonesia di 2019 akan mencapai 68 juta 

ton, dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 

9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang 

ada (Wahyuni, 2016) 

Sebagaian besar masyarakat memandang 

sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, 

bukan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. 

Masyarakat dalam mengelola sampah masih 

bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu 

sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang 

ketempat pemroses akhir sampah. Padahal, timbunan 

sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat 

pengelolaan akhir sampah berpotensi melepas gas 

metan (CH4) yang dapat  meningkatkan emisi gas 

rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap 

pemansan global ( Zulkifli, 2014). 

Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota 

Palembang, setiap hari, 800 ton sampah harus 

mereka pindahkan ketempat pembuangan akhir 

(TPA). Volume tersebut terus meningkat terutama 

dihari-hari tertentu seperti perayaan hari besar 

beragama, tahun baru dan sebagainya (Savitri, 

2016). 

Berdasarkan batasan-batasan tersebut 

menunjukan bahwa sampah merupakan hasil 

kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak 

berguna. Sampah bukan semua benda padat yang 

tidak dipergunakan dan dibuang, misalnya: benda-

benda alam, benda-benda yang keluar dari bumi 

akibat dari gunung meletus, banjir, pohon dihutan 

yang tumbang akibat angin ribut, dan sebagainya. 

Dengan demikian sampah mengandung tiga prinsip 

yang harus dipenuhi yaitu: adanya sesuatu benda 

atau bahan padat, adanya hubungan langsung dengan 

kegiatan manusia, serta benda atau bahan tersebut 

tidak dipakai lagi (Adnani, 2011). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 tentang 

pengelolaan sampah, yang memuat aturan mengenai 

tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam 

melaksanakan dan menjalankan proses pengelolaan 

sampah, bahwa sampah telah menjadi permasalahan 

nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan 

secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir 

agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat 

bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta 

dapat mengubah perilaku masyarakat (Undang-

Undang Republik Indonesia. No. 18, 2008).
 

Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, 

maka akan memberikan pengaruh yang besar 

terhadap kesehatan. Pengaruh tersebut bisa secara 

langsung maupun tidak langsung. Pengaruh 

langsung disebabkan karena adanya kontak langsung 

antara manusia dengan sampah tersebut. Sedangkan 

pengaruh tidak langsung umunya disebabkan oleh 

adanya vektor yang membawa kuman penyakit yang 

berkembang baik didalam sampah kepada manusia 

(Adnani, 2011)
 

Berdasarkan  data tersebut maka, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan 

Sampah di Bus Kota Trans Musi di Kota Palembang 

Tahun 2018. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengelolaan Sampah di Bus Kota 

Trans Musi di Kota Palembang Tahun 2018.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara jenis kelamin 

dengan pengelolaan sampah di bus kota trans 

musi di kota palembang tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan antara umur dengan 

pengelolaan sampah di bus kota trans musi di 

kota palembang tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan antara lama bekerja 

dengan pengelolaan sampah di bus kota trans 

musi di kota palembang tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan antara pengetahuan 

responden dengan pengelolaan sampah di bus 

kota trans musi di kota palembang tahun 

2018. 

5) Diketahuinya hubungan antara ketersedian 

sarana tempat pembuangan sampah dengan 

pengelolaan sampah di bus kota trans musi di 

kota palembang tahun 2018. 

6) Diketahuinya hubungan antara kebersihan 

bus kota trans musi dengan pengelolaan 

sampah bus kota trans musi di kota 

palembang tahun 2018. 

7) Diketahuinya hubungan antara waktu 

pembuangan sampah dengan pengelolaan 

sampah di bus kota trans musi di kota 

palembang tahun 2018. 

1.3     Manfaat Penelitian 

1.3.1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan 

dapat dijadikan bahan untuk menambah 

pengetahuan, pengembangan wawasan keilmuan, 

pengalaman dan keterampilan dalam menganalisa 

masalah kesehatan serta sebagai sarana 

pengaplikasian ilmu dan pengetahuan selama proses 

belajar mengajar khususnya dibidang Kesehatan 

Lingkungan. 

1.3.2. Bagi PT. Sarana Pembangunan 

Palembang Jaya (SP2J) 

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pengelolaan sampah di Bus 

Kota Trans Musi, diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada PT. Sarana Pembangunan 

Palembang Jaya (SP2J) untuk lebih peduli terhadap 

lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di 

Bus Kota Trans Musi yang akhir-akhir ini kurang 

diperhatikan, sehingga dapat memperbaiki perilaku 

dalam pengelolaan sampah. 

1.3.3. Bagi STIK Bina Husada 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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digunakan sebagai acuan dan sumber bacaan baik 

buku maupun jurnal untuk dapat menambah 

referensi literatur diperpusatakaan dan sebagai bahan 

penelitian selanjutnya serta meningkatkan wahana 

keilmuan bagi mahasiswa program study ilmu 

Kesehatan Masyarakat khususnya mahasiswa STIK 

Bina Husada palembang serta memberikan informasi 

yang berguna tentang pentingnya pengelolaan 

sampah rumah tangga dengan Kesehatan 

Lingkungan bagi mahasiswa program studi ilmu 

Kesehatan Masyarakat di STIK Bina Husada. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan rancangan cross sectional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kondektur bus 

kota Trans Musi dengan jumlah sampel sebanyak 60 

orang yang diambil dengan menggunakan teknik 

proportional stratified random sampling. Data 

dalam penelitian ini didapatkan dengan cara 

membagikan kuesioner, selanjutnya data yang telah 

terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan 

uji chi-square ( = 0,05). Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di bus kota 

Trans Musi Kota Palembang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.17 Hubungan Jenis Kelamin dengan 

Pengelolaan Sampah 
 

Tabel 3.1 

Hubungan jenis kelamin dengan Pengelolaan Sampah  

di Bus Kota Trans Musi di Kota Palembang 

 Tahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 responden terdapat 

sebanyak 44 responden (73,3%)  berjenis kelamin 

laki-laki, lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 16 responden (26,7%). 

Jenis kelamin merupakan pembagian dua 

jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yaitu 

laki-laki dan perempuan. Perbedaan fisologis yang 

terjadi pada masing-masing tubuh antara dua jenis 

kelamin ini laki-laki dan perempuan memiliki 

perbedaan fisiologis yang bersifat hormonal yang 

mempengaruhi variasi ciri-ciri biologis seperti 

kesuburan (Raharjo dan tuti, 2015).
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

responden yang melakukan pengelolaan sampah 

yang baik sebanyak 6 responden (13,6%) berjenis 

kelamin laki-laki dan tidak ada responden yang 

berjenis kelamin perempuan melakukan pengelolaan 

sampah yang baik. Sedangkan untuk responden yang 

melakukan pengelolaan sampah yang kurang baik 

sebanyak 38 responden (86,4%) berjenis kelamin 

laki-laki dan sebanyak 16 responden (100%) 

berjenis kelamin perempuan.Hasil uji Chi-Square 

diperoleh nilai p= 0,179 > α (0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin responden dengan 

pengelolaan sampah.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tulit, dkk (2014) hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel bebas jenis kelamin 

kepala rumah tangga memiliki nilai signifikansi 

lebih besar yaitu 0,797, lebih besar bila 

dibandingkan dengan α = 0,05. Keputusan : Ho 

diterima. Dengan kata lain, dari penelitian ini 

dengan α = 0,05, variabel jenis kelamin kepala 

rumah tangga tidak berpengaruh terhadap perilaku 

pengelolaan sampah domestik.
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa jenis 

kelamin mempengaruhi tingkat pengelolaan sampah 

dan pengaruh pembuangan sampah terhadap 

lingkungan di sekitar Bus Trans Musi Kota 

Palembang. 
 

3.18 Hubungan Umur Responden dengan 

Pengelolaan Sampah 
 

Tabel 3.2 

Hubungan umur responden dengan Pengelolaan 

Sampah di Bus Kota Trans Musi di Kota  

PalembangTahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 responden hampir 

semuanya berumur dibawah 30 tahun terdapat 

sebanyak 59 responden (98,3%)  memiliki kategori 

umur yang muda, lebih banyak dibandingkan dengan 

responden dengan kategori tua sebanyak 1 

responden (1,7%). 

U mur atau usia ada dua, yaitu usia kronologis 

dan usia biologis. usia kronologis ditentukan 

berdasarkan kalender, sehingga tidak dapat dicegah 

maupun dikurangi. Sedangkan usia biologis adalah 

usia yang dilihat dari jaringan tubuh seseorang dan 

tergantung pada faktor nutrisi dan lingkungan, 

sehingga usia biologis ini dapat dipengearuhi 

(Raharjo dan tuti, 2015)
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

responden dengan pengelolaan sampah dari 60 

responden diperoleh bahwa responden yang 

melakukan pengelolaan sampah yang baik sebanyak 

0 responden (0,0%) dengan kategori tua dan 

sebanyak 6 responden (10,2%) dengan ketegori 

muda. Sedangkan untuk responden yang melakukan 

pengelolaan sampah yang kurang baik sebanyak 1 

responden (100%) dengan kategori tua dan sebanyak 

53 responden (89,8%) dengan kategori muda. Hasil 

uji Chi-Square diperoleh nilai p= 1,00> α (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
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yang signifikan antara umur responden dengan 

pengelolaan sampah.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dompak dan Nikita (2017) dengan 

hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik umur 

diketahui responden kelompok pertama (<30 tahun) 

berjumlah 6 orang (15,80%), responden kelompok 

kedua (31-60 tahun) berjumlah 7 orang (18,40%), 

responden kelompok ketiga (36-40 tahun) berjumlah 

8 orang (21,10%), responden kelompok keempat 

(41-45 tahun) berjumlah 7 orang (18,40%), 

responden kelompok kelima (diatass 45 tahun) 

berjumlah 10 orang (26,30%).
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa umur 

seseorang sangat mempengaruhi perilaku dalam 

pengelolaan sampah, semakin tua umur seseorang 

maka diharapkan perilaku dalam pengelolaan 

sampah menjadi lebih baik, dan umur yang muda 

juga di hapkan lebih memprioritaskan dalam 

pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

3.19 Hubungan Lama Kerja dengan 

Pengelolaan Sampah 
 

Tabel 3.3 

Hubungan Lama Kerjadengan Pengelolaan Sampah  

di Bus Kota Trans Musi di Kota Palembang 

 Tahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 responden terdapat 

sebanyak 45 responden (75,0%)  menyatakan sudah 

lama bekerja, lebih banyak dibandingkan dengan 

responden yang baru bekerja < 1 tahun sebanyak 15 

responden (25,0%). 

Menurut Gibson, dkk (1997) dalam Syafutri 

(2012: 15), masa kerja seseorang akan menentukan 

prestasi individu yang merupakan dasar prestasi dan 

kinerja organisasi. Semakin lama sesorang bekerja 

disuatu organisasi, maka tingkat prestasi individu 

akan semakin meningkat yang dibuktikan dengan 

tingginya tingkat penjualan dan akan berdampak 

pada kinerja dan keuntungan organisasi menjadi 

lebih baik, sehingga memungkinkan untuk 

mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan.
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

responden yang melakukan pengelolaan sampah 

yang baik sebanyak 6 responden (13,3%) 

menyatakan sudah lama bekerja dan tidak ada 

responden yang menyatakan baru bekerja. 

Sedangkan untuk responden yang melakukan 

pengelolaan sampah yang kurang baik sebanyak 39 

responden (86,7%) menyatakan sudah lama bekerja 

dan sebanyak 15 responden (100%) menyatakan 

baru bekerja.Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p = 

0,321 > α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara lama 

kerja responden dengan pengelolaan sampah.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dompak dan Nikita (2017) dengan 

hasil penelitian diketahui bahwa responden lama 

bergabung antara <12 berjumlah 7 orang (18,40%), 

12-18 bulan berjumlah 12 orang (31,60%), 19-24 

bulan berjumlah 7 orang (18,40%), lebih dari 24 

bulan berjumlah 12 orang (31,60%). 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa lama 

berkerja responden tidak bisa di jadikan sebagai 

acuan untuk seseorang melakuakan tindakan 

pengelolaan sampah yang baik. 
 

3.20 Hubungan Pengetahuan dengan 

Pengelolaan Sampah  
 

Tabel 3.4 

Hubungan Pengetahuan dengan Pengelolaan Sampah  

di Bus Kota Trans Musi di Kota Palembang 

 Tahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 responden terdapat 

sebanyak 41 responden (68,3%)  dengan 

pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang 

kurang baik, lebih banyak dibandingkan dengan 

responden dengan pengetahuan pengelolaan sampah 

yang baik sebanyak 19 responden (31,7%). 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi 

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu 

objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni: indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 

dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

tindakan seseorang (overt behavior) ( Notoatmodjo, 

2012)
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

responden yang melakukan pengelolaan sampah 

yang baik sebanyak 5 responden (26,3%) memiliki 

pengetahun yang baik dan sebanyak 1 responden 

(2,4%) memiliki pengetahuan yang kurang baik. 

Sedangkan untuk responden yang melakukan 

pengelolaan sampah yang kurang baik sebanyak 14 

responden (73,7%) memiliki pengetahuan yang baik 

dan sebanyak 40 responden (97,6%) memiliki 

pengetahuan yang kurang baik tentang pengelolaan 

sampah. Hasil uji Chi-Square diperoleh nilai p = 

0,010 < α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

responden dengan pengelolaan sampah. Dari hasil 

analisis diperoleh pula nilai OR= 14,28, artinya 

responden dengan pengetahuan yang kurang baik 

mempunyai peluang atau kesempatan 14,28 kali 

lebih besar melakukan pengelolaan sampah kurang 
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baik dibandingkan dengan responden yang memiliki 

pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Saputra dan Surahma (2017) dengan 

hasil nilai p-value kurang dari alpha yaitu 

0,020<0,05. Nilai RP (risk prevalensi) sebesar 

0,367, yang berarti pengetahuan yang tidak baik 

beresiko 0,367 kali lebih besar memiliki perilaku 

pengolahan sampah yang tidak baik.
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa 

pengetahuan sangat penting dalam pengelolaan 

sampah, tidak semua responden yang memiliki 

tingkat pengetahuan baik memiliki perilaku yang 

baik dalam pengelolaan sampah . pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. 
 

3.21 Hubungan Ketersedian Sarana Tempat 

Pembuangan Sampah dengan pengelolaan 

Sampah 
Tabel 3.5 

Hubungan Ketersedian Sarana Tempat Pembuangan 

Sampah dengan Pengelolaan Sampah di Bus Kota  

Trans Musi di Kota PalembangTahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 responden terdapat 

sebanyak 49 bus (81,7%)  yang ada sarana tempat 

pembuangan sampah, lebih banyak dibandingkan 

dengan bus yang tidak ada sarana tempat 

pembuangan sampah sebanyak 11 responden 

(18,3%). 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Republik Indonesia Nomor 3 tentang 

penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan 

dalam penanganan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga (2013). Sarana 

Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah 

peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan 

penanganan sampah. Prasarana Persampahan yang 

selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar 

yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan 

penanganan sampah.
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa 

responden yang melakukan pengelolaan sampah 

yang baik sebanyak 4 bus (36,4%) yang ada sarana 

tempat sampah dan sebanyak 2 bus (4,1%) yang 

tidak ada sarana tempat sampah. Sedangkan untuk 

responden yang melakukan pengelolaan sampah 

yang kurang baik sebanyak 7 bus (63,6%) yang ada 

sarana tempat sampah dan sebanyak 47 bus  (95,9%) 

yang tidak ada sarana tempat sampah.Hasil uji Chi-

Square diperoleh nilai p = 0,008 < α (0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara ketersedian sarana tempat 

pembuangan sampah dengan pengelolaan sampah. 

Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 13,42, 

artinya bus dengan ketersedian sarana tempat 

pembuangan sampah yang memenuhi syarat 

mempunyai peluang/kesempatan 13,24 kali lebih 

besar melakukan pengelolaan sampah dengan baik 

dibandingkan dengan bus yang memiliki sarana 

tempat pembuangan sampah yang tidak memenuhi 

syarat.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ramon dan Afriyanto (2015) dengan 

hasil penelitian diketahui bahwa dalam upaya 

pengurangan dan penanganan sampah di Kota 

Bengkulu terbiasa dengan menumpuk sampah pada 

suatu tempat seperti dipinggir jalan ataupun di 

lahan-lahan kosong, pada tempat tersebut memang 

tersedia container sampah, namun seiring waktu 

hingga sekarang kontrainer tersebut rusak dan tidak 

dapat digunakan lagi. Tidak tersedianya sarana 

penampungan awal sampah ini tentulah proses 

selanjutnya dalam pengurangan dan penanganan 

sampah akan semakin sulit. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait penelitian berasumsi bahwa upaya 

pengurangan dan penanganan sanpah juga 

diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung 

dan memenuhi syarat agar pengelolaan sampah 

dapat dilakukan dengan baik khususnya sampah 

yang berada dilingkungan bus Trans Musi Kota 

Palembang. 

  
 

3.22 Hubungan Kebersihan Bus Kota dengan 

pengelolaan Sampah 
 

Tabel 3.6 

Hubungan Kebersihan Bus Kota dengan Pengelolaan 

Sampah di Bus Kota Trans Musi di Kota 

PalembangTahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa dari 60 bus terdapat sebanyak 59 

bus (98,3%)  dengan keadaan yang di bersihkan, 

lebih banyak dibandingkan bus dengan keadaan 

yang tidak dibersih kan sebanyak 1 responden 

(1,7%). 

Keberadaan sampah dalam jumlah yang 

banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, 

maka akan menimbulkan ganguan dan dampak 

terhadap lingkungan, baik dampak terhadap 

komponen fisak, kimia (kualitas air dan udara), 

biologi, sosial ekonomi, budaya, maupun kesehatan 

lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap 

lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial 

antar komponen masyarakat. Pada tahap 

pembuangan akhir, sampah akan mengalami 

pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun 

biologis sampai seluruh proses tuntas menyeluruh ( 

Zulkifli, 2014)
 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menujukan bahwa yang 
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melakukan pengelolaan sampah yang baik sebanyak 

6 bus (10,2%) dengan keadaan dibersih kan dan 

tidak ada bus  yang tidak dibersih kan. Sedangkan 

untuk yang melakukan pengelolaan sampah yang 

kurang baik sebanyak 53 bus (89,8%) dengan 

keadaan dibersih kan dan sebanyak 1 bus (100%) 

dengan keadaan yang tidak dibersih kan.Hasil uji 

Chi-Square diperoleh nilai p= 1,00> α (0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kebersihan bus dengan pengelolaan 

sampah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan olehyang dilakukan oleh Ramon dan 

Afriyanto (2015) dengan hasil penelitian diketahui 

bahwa dalam upaya pengurangan dan penanganan 

sampah di Kota Bengkulu masih sangat kurang, 

karena belum ada fasilitas dan sumber daya 

manusianya serta tenaga ahli dan sumber dana dari 

pemerintah Kota Bengkulu. Kenyataan dilapangan 

bahwa masyarakat kecamatan Kota Bengkulu 

terbiasa dengan menumpuk sampah pada suatu 

tempat seperti di pinggir jalan ataupun dilahan-lahan 

kosong, pada tempat pembuangan tersedia container 

sampah, namun seiring waktu hingga sekarang 

kontainer tersebut rusak dan tidak bisa di gunakan 

lagi.
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa 

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan 

menjadikan sampah sebagai tempat 

perkembangbiakan vektor penyakit, seperti lalat atau 

tikus, dan jika pengelolaan sampah terjaga maka 

lingkungan akan bersih dan terhindar dari penyakit. 

 

3.23 Hubungan Waktu Pembuangan Sampah 

dengan Pengelolaan Sampah 
 

Tabel 3.7 

Hubungan Waktu Pembuangan dengan Pengelolaan 

Sampah di Bus Kota Trans Musi di Kota 

PalembangTahun 2018 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukan bahwadari 60 responden terdapat 

sebanyak 54 responden (90%)  melakukan 

pengelolaan sampah yang kurang baik, lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang melakukan 

pengelolaan sampah yang baik sebanyak 6 

responden (10%). 

Faktor waktu bergantung pada faktor 

harian,mingguan, bulanan, atau tahunan.jumlah 

sampah per hari bervariasi menurut waktu.contoh, 

jumlah sampah pada siang hari lebih banyak dari 

pada jumlah dipagi hari, sedangkan sampah didaerah 

perdesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu 

(Rahman, 2013) 

Berdasarkan hasil penelitian bivariat 

didapatkan hasil yang menujukan bahwaresponden 

yang melakukan pengelolaan sampah yang baik 

sebanyak 1 responden (3,2%) membuang sampah 

menunggu penuh dan sebanyak 5 responden (17,2%) 

membuang sampah setiap bus berhenti. Sedangkan 

untuk responden yang melakukan pengelolaan 

sampah yang kurang baik sebanyak 30 responden 

(96,8%) membuang sampah menunggu penuh dan 

sebanyak 24 responden (82,8%) membuang sampah 

setiap bus berhenti. Hasil uji Chi-Square diperoleh 

nilai p = 0,098 > α (0,05), maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

waktu pembuangan sampah dengan pengelolaan 

sampah.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahman (2013) dengan hasil 

penelitian diketahui bahwa mengenai waktu 

membuang sampah menunjukan 53% masyarakat 

membaung sampah pada pagi hari dan 17% 

membuang sampah pada malam hari, hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat 

sudah baik dalam pembuangan sampah pada waktu 

yang ideal. Namun masih ada sedikit responden 

yang terbiasa membuang sampah pada siang dan 

sore hari yang sebenarnya hal ini kurang baik, 

karena sampah-sampah akan terlihat pada ssiang 

harinya dimana umumnya masyarakat melakukan 

aktifitas pada siang hari.
 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait peneliti berasumsi bahwa waktu 

pembuangan sampah sangat mempengaruhi perilaku 

seseorang atau responden dalam melakukan 

pengelolaan sampah, jika waktu pembuangan 

sampah tidak sesuai dengan jadwal pembuangan 

makan  penumpukan sampah akan terjadi dan 

menyebabkan pengelolaan sampah menjadi buruk. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

jenis kelamin dengan Pengelolaan Sampah 

diBus TransMusi Kota Palembang Tahun 

2018 ( p value = 0.179 ) 

4.1.2 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

umur dengan Pengelolaan Sampah diBus 

TransMusi Kota Palembang Tahun 2018 ( p 

value = 1.00 ) 

4.1.3 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

lama kerja dengan Pengelolaan Sampah 

diBus TransMusi Kota Palembang Tahun 

2018 ( p  value = 0.321 ) 

4.1.4 Ada hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan dengan Pengelolaan Sampah 

diBus TransMusi Kota Palembang Tahun 

2018 ( p = value 0.010 ) 

4.1.5 Ada hubungan yang bermakna antara 

ketersediaan sarana tempat pembuangan 

sampah dengan Pengelolaan Sampah diBus 

TransMusi Kota Palembang Tahun 2018 ( p  

value = 0.008 ) 

4.1.6 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

kebersihan dengan Pengelolaan Sampah 

diBus TransMusi Kota Palembang Tahun 

2018 ( p  value = 1.00 ) 
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4.1.7 Tidak ada hubungan yang bermakna antara 

waktu pembuangan sampah dengan 

Pengelolaan Sampah diBus TransMusi Kota 

Palembang Tahun 2018 ( p value = 0.098 ) 

 

4.5 Saran 

4.5.1 Bagi PT Sarana Pembangunan Palembang 

Jaya 

Diharapkan bagi pemerintah setempat lebih 

memperhatikan mengenai permasalahan sampah. 

Peraturan yang tegas dari pemeritah sangat 

diharapkan namun harus disertai dengan sarana 

prasarana yang mendukung, konsep pengelolaan 

sampah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak 

didukung oleh instansi-instansi terkait yang ada di 

dalam pemerintahan. Pada saat pengelolaan sampah 

diperlu kan sarana tempat pembuangan sampah yang 

memenuhi syarat menurut Mentri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, tersedia 

tempat sampah yang terpisah untuk sampah basah 

dan sampah kering, tempat sampah harus dari bahan 

yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan 

tempat sampah harus tertutup rapat. 

4.5.2 Bagi STIK Bina Husada 

Diharapkan bagi institusi pendidikan dapat 

lebih memberikan informasi dan mensosialisasikan 

hasil penelitian ini kepada instansi terkait. Agar 

instansi mengetahui dan termotivasi untuk 

melakukan diBus TransMusi Kota Palembang Tahun 

2018 yang baik dan benar. 

4.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini sehingga mencakup 

penelitian yang lebih luas dan variabel yang berbeda 

dan tempat yang berbeda, sehingga mendapatkan 

hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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ABSTRAK 

 

Sampah rumah sakit merupakan salah satu sumber pencemaran yang sangat potensial karena mengandung senyawa organik, 

kimia bahkan mikroorganisme patogen yang membahayakan manusia dan menyebabkan penyakit. Sekitar 75-90% limbah 

yang berasal dari instalasi kesehatan merupakan limbah yang tidak mengandung resiko atau limbah umum dan menyerupai 

limbah rumah tangga. Sisanya 10-25% merupakan limbah yang dipandang berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai jenis 

dampak kesehatan. Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur mengenai 

proses pengelolaan limbah medis cair. Peneliti menemukan bahwa masih terdapat petugas yang tidak menggunakan alat 

pelindung diri dalam melakukan pengelolaan limbah medis cair. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran 

pengelolaan limbah medis cair. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

meliputi 1 orang informan kunci dan 5 orang informan lainnya. Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan observasi, selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 8-14 Agustus 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit RSUD 

OKU Timur sudah berjalan dengan cukup baik. RSUD OKU Timur sudah menggunakan pengolahan air limbah cair dengan 

sistem biofilter anaerob dan aerob berdasarkan pedoman teknis instalasi pengolahan air limbah menurut Kemenkes RI Tahun 

2011. Disarankan agar tempat penampungan Limbah B3 hendaknya lebih khusus lagi dan bagi petugas pengelola limbah agar 

selalu memperhatikan penggunaan alat pelindung diri dengan baik dan benar dan pihak rumah sakit dapat lebih melengkapi 

fasilitas yang mendukung APD seperti masker, sepatu bot, helm dan handscoon. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Limbah Cair, Rumah Sakit 

 

ABSTRACT 

 

Hospital waste is a potential source of pollution because it contains organic compounds, chemicals and even pathogenic 

microorganisms that endanger humans and cause disease. Approximately 75-90% of waste from health installations is waste 

that does not contain risks or general waste and resembles household waste. The remaining 10-25% is a waste that is 

considered dangerous and can cause various types of health impacts. The results of preliminary observations made at the 

East OKU Regional General Hospital regarding the process of managing liquid medical waste. Researchers found that there 

were still officers who did not use personal protective equipment in managing liquid medical waste. This study aims to find 

out the description of liquid medical waste management. The method in this study was descriptive qualitative. The informants 

in this study included 1 key informant and 5 other informants. The data in this study were obtained by using interview 

guidelines and observations, then the analysis was conducted by using triangulation. The study was conducted on 8-14 

August 2018 at the East OKU Regional General Hospital. The results of this study indicated that the process of liquid waste 

management conducted at the Waste Water Treatment Plant (WWTP) of East OKU regional general Hospital had run well. 

East OKU Hospital had used wastewater treatment with anaerobic and aerobic biofilter systems based on technical 

guidelines for wastewater treatment plants according to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2011. It is 

suggested that B3 waste shelters should be more specific and for waste management officers to always pay attention to the 

use of personal protective equipment properly and properly and the hospital can better equip facilities that support PPE such 

as masks, boots, helmets and handscoon. 

 

Keywords    : Management, Liquid Waste, Hospital 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai sarana upaya kesehatan 

yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan 

meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, 

pelayanan gawat darurat, pelayanan medik, dan non 

medik yang dalam melakukan proses kegiatan 

tersebut akan menimbulkan dampak positif dan 

negatif. Oleh karenanya perlu upaya penyehatan 

lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk 

melindungi masyarakat dan petugas rumah sakit 

akan bahaya pencemaran lingkungan yang 

bersumber dari limbah rumah sakit (Darmadi, 2008). 

UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, pasal 22 tentang penanganan 

sampah menyebutkan bahwa kegiatan penanganan 

sampah sebagaimana dimaksud meliputi, pemilahan 

dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan 

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat 

sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan 

dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam 

bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari 

ANALISIS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH OKU TIMUR TAHUN 2018 
 

 

Oleh 

Septiani
1
, Erma Gustina

2
 

1
Mahasiswa S-1 Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 

 Email : anisepti650@gmail.com 
2
Dosen Tetap Program Studi Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang 



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

Analisis Pengelolaan Limbah Cair Pada................ Septiani dan Erma Gustina 148 

 

tempat penampungan sampah sementara atau dari 

tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke 

tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk 

mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah 

sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk 

pengembalian sampah dan/atau residu hasil 

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara 

aman. 

Negara maju menghasilkan 6 kg limbah 

medis per orang per tahun, sedangkan di negara 

berkembang biasanya menggolongkan sampah 

menjadi 2 golongan, yaitu sampah non medis dan 

limbah medis. Negara berkembang menghasilkan 

0,5 sampai 3 (tiga) kg per orang (Saleh, 2014). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 

2014, diketahui bahwa secara nasional Indonesia 

telah melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah 

medis sebesar 74,76% dan belum memenuhi target 

Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2014 yaitu 

sebesar 75%. Tetapi Sebanyak 19 provinsi telah 

100% melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah 

medis disetiap rumah sakit dimasing-masing 

provinsi tersebut (Nurfajri, 2016). 

Indonesia diperkirakan memproduksi sampah 

padat rumah sakit sebesar 376.089 ton/hari dan 

produksi sampah cair 48.985,70 ton/hari. Dengan 

besarnya angka sampah padat maupun cair yang 

dihasilkan oleh rumah sakit, dapat dibayangkan 

betapa besarnya kemungkinan potensi sampah 

rumah sakit mencemari lingkungan serta dalam 

menyebabkan kecelakaan kerja serta penularan 

penyakit jika tidak dikelola dengan baik. 

Pengelolaan limbah medis dan non medis rumah 

sakit sangat dibutuhkan bagi kenyamanan dan 

kebersihan rumah sakit karena dapat memutuskan 

mata rantai penyebaran penyakit menular, terutama 

infeksi nosokomial (Astusi dan Purnama, 2014). 

Berdasarkan Rapid Assessment pada tahun 

2002 yang dilakukan oleh Ditjen Direktorat 

Penyediaan Air dan Sanitasi yang melibatkan Dinas 

Kesehatan Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan 

bahwa sebanyak 648 rumah sakit dari 1.476 rumah 

sakit yang ada, yang memiliki insinerator baru 49% 

dan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Sampah 

(IPAL) sebanyak 36%. Dari jumlah tersebut kualitas 

sampah yang telah melalui proses pengolahan yang 

memenuhi syarat baru mencapai 52% saja (Muchtar,  

2016). 

Sekitar 75-90% limbah yang berasal dari 

instalasi kesehatan merupakan limbah yang tidak 

mengandung resiko atau limbah umum dan 

menyerupai limbahrumah tangga. Limbah tersebut 

kebanyakan dari hasil aktivitas administratif dan 

kesehatan instalasi. Disamping limbah yang 

dihasilkan selama pemeliharaan bangunan instalasi 

tersebut. Sisanya 10-25% merupakan limbah yang 

dipandang berbahaya dan dapat menimbulkan 

berbagai jenis dampak kesehatan. Karena itu perlu 

dilakukan pengendalian terhadap pembuangan 

limbah cair yang dibuang kelingkungan dengan 

menetapkan baku mutu limbah cair bagi kegiatan 

Rumah Sakit sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 

58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair 

Bagi Kegiatan Rumah Sakit. 

Upaya pengelolaan limbah rumah sakit dapat 

dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat 

lunaknya berupa peraturan, pedoman dan kebijakan 

yang mengatur pengelolaan dan peningkatan 

kesehatan dilingkungan rumah sakit. Berbicara 

perumah sakitan di Indoniesia, saat ini terdapat 

tuntutan yang semakin meningkat terhadap 

pelayanan kesehatan yang bermutu sehingga 

mengakibatkan persaingan yang semakin keras 

diantara semua provider pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan 

kesehatan. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan 

di Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur 

mengenai proses pengelolaan limbah medis cair. 

Peneliti menemukan bahwa masih terdapat petugas 

yang tidak menggunakan alat pelindung diri dalam 

melakukan pengelolaan limbah medis cair.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, 

“Analisis Pengelolaan Limbah Cair di Rumah Sakit 

Umum Daerah OKU Timur pada Tahun 2018”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diperolehnya gambaran pengelolaan limbah 

cair di RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya pengetahuan petugas tentang 

pengelolaan limbah cair di RSUD OKU 

Timur Tahun 2018. 

2) Diketahuinya penggunaan alat pelindung diri 

pada petugas dalam pengelolaan limbah cair 

di RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

3) Diketahuinya pengetahuan petugas tentang 

dampak dan bahaya dari limbah cair di 

RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

4) Diketahuinya pelabelan maupun kode warna 

untuk tempat limbah cair di RSUD OKU 

Timur Tahun 2018. 

5) Diketahuinya perlakuan limbah medis cair 

jenis infeksius di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 

6) Diketahuinya prosedur pengumpulan limbah 

cair di RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

7) Diketahuinya prosedur pengelolaan akhir 

limbah medis cair di RSUD OKU Timur 

Tahun 2018. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan 

serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai sistem pengelolaan limbah medis 

cair di rumah sakit. Dan penelitian ini juga   

memberikan pengalaman mengenai bagaimana 

kenyataan yang terjadi dilapangan untuk 

pengelolaan sampah medis padat di rumah sakit. 
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1.3.2 Bagi Rumah Sakit RSUD OKU Timur 

Dengan penelitian ini rumah sakit dapat 

memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melaksanakan evaluasi ataupun 

peningkatan kualitas melalui adanya analisis sistem 

pengelolaan limbah medis cair yang ada di RSUD 

OKU Timur. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan 

dan sumber informasi untuk diterapkan di STIK 

Bina Husada Palembang dan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya bagi 

mahasiswa di STIK Bina Husada Palembang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, sumber informan dalam 

penelitian ini meliputi 1 orang informan kunci dan 5 

orang informan lainnya. Data dalam penelitian ini 

didapat dengan menggunakan pedoman wawancara 

dan observasi, selanjutnya analisis dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 8-14 Agustus 2018 

bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah OKU 

Timur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Prosedur Pengelolaan Limbah Medis cair 

Hasil wawancara diketahui bahwa sebagian 

besar responden berpendapat bahwa pengelolaan 

limbah medis cair  di rumah sakit ini sudah 

diberikan penjelasan dan petunjuk sesuai SOP 

Rumah Sakit, sehingga para petugas pengelola 

limbah, cleaning service maupun tenaga kesehatan 

sudah benar dalam memperlakukan limbah medis 

cair  ini. Mereka sudah memisahkan antara limbah 

yang dapat menyebabkan penyakit (infeksius) 

maupun limbah yang tidak berbahaya. 

Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 

menyarankan untuk pewadahan limbah medis cair 

digunakan tempat khusus berupa safety box atau 

botol dan karton yang aman. Limbah medis cair 

harus dikumpulkan dalam satu wadah yang anti 

bocor, anti tusuk, dan tidak mudah dibuka.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Line dan Lilis (2013), 

proses pengelolaan sampah di RSUD Blambangan 

terdiri dari serangkaian tahapan. Tahap pengelolaan 

sampah antara lain adalah tahap penimbunan, 

penyimpanan sementara, pengangkutan ke TPS, 

pengumpulan, pengangkutan akhir, dan tahap 

pemusnahan. Penimbunan sampah medis sudah 

memiliki tempat yang terpisah dengan sampah non 

medis. Namun kurang adanya pengawasan dan 

kedisiplinan dari karyawan baik dari petugas 

pengelola sampah maupun perawat atau karyawan 

dari masing-masing ruangan karena terkadang masih 

ditemui tercampurnya pembuangan sampah medis 

dan non medis. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori, serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa, 

persyaratan yang dipersyaratkan oleh Kepmenkes RI 

No. 1204/Menkes/SK/X/2004  sudah dipenuhi oleh 

RSUD OKU Timur dengan memilih wadah safety 

box untuk limbah medis cair serta tong limbah yang 

memiliki label untuk limbah  infeksius. Pengamatan 

dilakukan di ruang perawatan inap, IGD, IBS, 

Laboratorium, Farmasi, dan Poli dengan alasan 

ruangan tersebut karena ruangan tersebut merupakan 

penghasil limbah medis cair. Pemisahan limbah 

medis cair biasa dengan limbah infeksius sudah 

dilakukan oleh perawat ruangan dengan baik. Untuk 

limbah cair yang bersifat infeksius sejenis darah, 

nanah, atau cairan bekas bilasan, para petugas 

tampak memberikan perlakuan pemberian 

desinfektan sebelum cairan tersebut dikumpulkan 

dalam satu wadah. Perawat memisahkan limbah 

medis cair infeksius tersebut ke tempat yang telah 

disediakan juga kedalam tong limbah infeksius yang 

berlabelkan warna kuning, seperti yang tertulis 

dalam Kepmenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu jarum dan syringes 

harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan 

kembali. 

 

3.2 Pengetahuan Responden 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas 

RSUD OKU Timur mengenai pengetahuan tentang 

limbah medis cair rumah sakit, sebagian responden 

mengetahuinya, dimana mayoritas responden 

berpendapat bahwa limbah medis cair adalah limbah 

atau sisa hasil pelayanan medis yang berbentuk cair 

dan sudah tidak terpakai, seperti air seni, feses, 

darah, pus, cairan infus, cairan pembasuh dan lain 

sebagainya. 

Menurut Departmen Kesehatan  RI (2002), 

limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair 

yang berasal dari rumah sakit yang kemungkinan 

mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun 

dan radioaktif. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Saleh (2014), 

pengetahuan perawat Majapahit Wocare Clinic 

tentang limbah kurang, dimana dari pertanyaan 

tentang limbah tidak dijawab dengan benar. 

Pengetahuan koordinator Majapahit Wocare Clinic 

tentang limbah dan limbah medis kurang dimana 

koordinator Wocare Clinic menjawab pertanyaan 

tentang limbah salah yaitu limbah adalah 

cairan/bekas cuci luka. Dan tidak menjawab 

pertanyaan tentang limbah medis. Limbah Rumah 

sakit/klinik adalah semua limbah baik berbentuk 

padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah 

sakit baik kegiatan medis maupun non medis yang 

kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, 

bahan kimia beracun dan radioaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori, serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa, 

tingkat pengetahuan responden memang sudah 

memahami bahwa limbah  yang ada di rumah sakit 

berbeda dengan limbah  yang biasa ditemui disekitar 

kita. Limbah medis cair sangat berbahaya dan 

apabila terpapar dapat menimbulkan penularan bibit 

penyakit. Belum lagi limbah cair yang berbahaya 
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sejenis bahan-bahan kimia, tentunya memerlukan 

prosedur pengolahan yang tepat agar para petugas 

kesehatan dapat terhindar dari resiko terinfeksi 

maupun terpapar limbah tersebut. 

 

3.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

diketahui bahwa alat perlindungan diri yang 

disediakan pihak rumah sakit berupa masker, sarung 

tangan dan sepatu boot. Sementara para tenaga 

kesehatan sering tidak menggunakan masker atau 

sarung tangan saat menangani limbah  medis cair ini 

dengan alasan mereka harus melihat resep dulu 

apakah ada sarung tangan atau masker yang 

disertakan. 

Menurut Kepmenkes RI No. 

1204/Menkes/SK/ X/2004 disebutkan bahwa 

petugas yang menangani limbah harus menggunakan 

alat pelindung diri : (1) topi atau helm, (2) masker, 

(3) pelindung mata, pakaian panjang (overall), (4) 

apron industri atau celemek plastik, (5) sepatu boot 

atau pelindung kaki, dan (6) sarung tangan khusus. 

Sarung tangan dengan berbagai ukuran, steril dan 

non-steril, termasuk lateks berat, vinil, kulit kedap 

air, dan bahan tahan tusukan  lainnya harus tersedia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Hayat (2015), pada perawat di 

RSUD kota Cilegon terdapat perawat yang 

menyatakan kadang jarang memakai sarung tangan 

sewaktu menangani limbah medis padat, sarung 

tangan kadang tidak dibuang di tempat 

penampungan limbah yang telah ditentukan jenis 

limbahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori, serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa, 

beberapa tenaga cleaning service dan pengelola 

limbah sudah menggunakan masker dan sarung 

tangan serta sepatu dalam mengelola limbah  medis 

di rumah sakit. Pihak rumah sakit juga belum 

menyediakan peraturan tertulis mengenai 

penggunaan alat perlindungan diri tersebut dalam 

SOP pengelolaan limbah rumah sakit. Perlindungan 

terhadap tenaga kerja yaitu pengadaan alat 

pelindung diri masih belum maksimal dan belum  

sesuai  dengan  persyaratan.  Petugas baik itu 

cleaning service maupun petugas insenerator 

semuanya wajib menggunakan alat pelindung diri 

ketika bertugas agar hal tersebut dapat 

meminimalisir kejadian kecelakaan kerja. Selain itu 

pelatihan penggunaan alat pelindung diri juga sangat 

penting untuk seluruh pekerja di rumah sakit, 

bagaimana cara menggunakan, cara memeriksa jika 

ada kerusakan, dan prosedur untuk melapor serta 

penggantian alat pelindung diri harus dikuasai oleh 

pekerja di rumah sakit. Penggunaan alat pelindung 

diri sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970  

tentang keselamatan  kerja, khususnya pasal 9, 12 

dan 14, yang mengatur penyediaan dan penggunaan 

alat pelindung diri di tempat kerja, baik bagi 

pengusaha maupun bagi tenaga kerja. 

 

3.4 Dampak Limbah Medis Cair 

Hampir semua informan memahami tentang 

bahaya dari limbah medis ini, mereka mengetahui 

dampak dari pengelolaan limbah yang tidak benar. 

Mereka senantiasa berhati-hati dalam proses 

pengelolaan limbah terutama pada saat 

penampungan dasn pengumpulan limbah, hal ini 

dikarenakan limbah medis cair sangat rentan 

terhadap penularan penyakit, terpapar bahan kimia, 

dan lain sebagainya. 

Limbah rumah sakit terdiri dari limbah umum 

dan limbah yang berbahaya. Pajanan dari limbah 

yang berbahaya dapat mengakibatkan penyakit atau 

cidera. Semua orang yang terpajan atau terpapar 

limbah berbahaya dari fasilitas penghasil limbah 

berbahaya, dan meraka yang berada di luar fasilitas 

serta memiliki pekerjaan yang  mengelola  limbah  

tersebut,  atau  yang  beresiko  akibat  kecerobohan  

dalam sisitem manajemen limbahnya.  

Pengaruh limbah rumah sakit terhadap 

kualitas lingkungan dan kesehatan dapat 

menimbulkan berbagai masalah seperti: (1) 

gangguan kenyamanan dan estetika, berupa warna 

yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, 

eutrofikasi dan rasa dari bahan kimia organik, (2) 

menyebabkan kerusakan harta benda, dapat 

disebabkan oleh garam-garam yang terlarut (korosif, 

karat), air yang berlumpur dan sebagiannya yang 

dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar 

rumah sakit, (3) gangguan atau kerusakan tanaman 

dan binatang dapat disebabkan oleh virus, senyawa 

nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nutrient tertentu 

dan fosfor, (4) gangguan terhadap kesehatan 

manusia  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  jenis  

bakteri,  virus,  senyawa  kimia, pestisida, serta 

logam seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari 

bagian kedokteran gigi, dan (5) gangguan  genetik  

dan  reproduksi,  meskipun  mekanisme  gangguan 

belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun 

beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan 

atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi 

manusia misalnya pestisida dan bahan radioaktif. 

 

3.5 Pelabelan Tempat Limbah atau Kode 

Warna 

Hasil wawancara diketahui bahwa sebagian 

besar responden memang mengetahui adanya 

pelabelan untuk tempat limbah medis cair  baik yang 

infeksius maupun non infeksius. Pelabelan tempat 

limbah antara limbah medis dan non medis sudah 

dilakukan oleh rumah sakit. Pemisahan limbah 

medis dan non medis menurut ketentuan harus 

dipisahkan dengan menggunakan warna kantong 

plastik yang berbeda yaitu kantong plastik berwarna 

kuning untuk limbah  infeksius dan kantong plastik 

berwarna hitam untuk limbah  domestik (non medis) 

serta terpisah antara limbah basah dan kering. 

Pemisahan benda tajam dan jarum (dimasukan 

dalam botol), juga dilakukan dengan baik di RSUD 

OKU Timur. 

 

3.6 Prosedur Pengumpulan Limbah Medis 

Pengumpulan limbah merupakan tanggung 
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jawab dari cleaning service. Petugas pengumpul 

limbah ini akan mengangkut limbah medis dari 

setiap ruangan ke tempat penampungan sementara 

yang terletak diarea belakang gedung rumah sakit, 

yang masih dalam lingkup wilayah rumah sakit. 

Setiap pukul 07.30 WIB petugas berkeliling dan 

bergantian menggunakan troli untuk mengangkut 

limbah  baik medis maupun non medis. petugas 

pengumpul limbah tersebut mengambil limbah  dari 

ruangan sekali dalam sehari bahkan hingga dua kali 

dalam sehari. 

Limbah medis cair Rumah Sakit Umum 

Daerah OKU Timur biasanya berupa air buangan 

dari ruang perawatan, laboratorium, dapur umum 

dan lain sebagainya. Limbah ini juga dapat berupa 

darah, nanah, feses, air kemih maupun air basuhan 

luka pasien dan bahkan cairan kimia yang dihasilkan 

dari proses rumah sakit. Limbah ini kemudian 

dikumpulkan dalam bak penampungan yang melalui 

proses pengendapan dan filtrasi selanjutnya akan 

terpisah antar benda padat dan cair. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap ini 

dapat diketahui bahwa kondisi bak kontrol akan 

dilakukan pemeriksaan rutin mnimial satu bulan 

sekali untuk membersihkan sisa-sisa air endapan. 

 

3.7 Proses Pengelolaan dan Penanganan Akhir 

Limbah Medis Cair 

Hasil wawancara dan observasi didapat hasil 

bahwa pengolahan akhir limbah medis cair  di 

Rumah Sakit OKU Timur menggunakan sistem 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Pada 

awalnya air limbah dialirkan ke dalam bak 

penampungan yang tersedia di depan ruang 

perawatan. Dalam proses penyaluran ke bak kontrol 

ini bahan padat dapat masuk ke sistempenyaluran. 

Jika bahan padat masuk ke sistem penyaluran dan 

mencapai unit pengolahan maka proses pengolahan 

limbah cair dapat terganggu. Oleh karena itu, pada 

bak kontrol (penampungan) dilakukan pengolahan 

pendahuluan yaitu melalui proses penyaringan. Air 

limbah dialirkan melalui saringan besi untuk 

menyaring sampah yang berukuran besar. Sampah 

yang tertahan oleh saringan besi secara rutin 

diangkut untuk menghindari terjadinya 

penyumbatan. Peralatan yang digunakan adalah 

serok, garu, bak sampah, dan senter. Sedangkan 

material yang digunakan adalah kaporit berupa 

khlorin sebagai disinfektan. 

Selanjutnya dari bak kontrol, limbah 

dialirkan ke bak septic tank untuk memisahkan 

lemak atau minyak dengan air. Selanjutnya air 

limbah masuk ke tangki bio reaction yang 

merupakan proses bio reaction dan kontraktor putar. 

Pada proses RBC, terdapat beberapa reaksi yang 

terjadi, yaitu : oksidasi, nitrifikasi, denitrifikasi. 

Bahan organik terkandung dalam limbah lalu 

mengambil oksigen sehingga ada reaksi antara 

bahan organik, O2 dan nutrien. Sebagai mata rantai 

terakhir, air limbah ditampung di dalam effluent 

tank yang pada akhirnya akan dibuang ke parit dan 

bermuara ke sungai. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Secara umum, proses pengelolaan limbah 

cair yang dilaksanakan di Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit 

RSUD OKU Timur sudah berjalan dengan 

cukup baik. RSUD OKU Timur sudah 

menggunakan pengolahan air limbah cair 

dengan sistem biofilter anaerob dan aerob 

berdasarkan pedoman teknis instalasi 

pengolahan air limbah menurut Kemenkes 

RI Tahun 2011. 

4.1.2 Fasilitas pengelolaan limbah cair sudah 

memadai juga tersedianya jaringan IPAL 

yang merupakan peralatan untuk 

pengelolaan limbah cair akhir di RSUD 

OKU Timur. Untuk pengolahan limbah B3 

akan ditampung dalam tangki penampungan 

dan selanjutnya akan dimusnahkan melalui 

mesin insenerator. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Tempat penampungan Limbah B3 hendaknya 

lebih khusus lagi dan penanganan yang 

berbeda sehingga tidak terjadi penumpukan 

limbah yang terlalu banyak sebelum masuk 

ke mesin incenerator. 

4.2.2 Perlu adanya sosialisasi dan peraturan yang 

tepat dari pihak rumah sakit mengenai limbah 

medis cair, terutama dalam proses 

pengumpulan dan pewadahan. Sehingga para 

pekerja kesehatan tidak mudah terpapar oleh 

limbah  medis yang dihasilkan dari proses 

kegiatan pelayanan kesehatan. 

4.2.3 Pemakaian alat pelindung diri bagi petugas 

kesehatan agar diperhatikan lebih ketat lagi 

dan pihak rumah sakit dapat lebih 

melengkapi fasilitas yang mendukung seperti 

masker, sepatu bot, helm dan handscoon. 
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ABSTRAK 

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah jenis penyakit demam akut yang disebabkan oleh salah satu dari empat seritope 

virus lagi dengan Genus Flavivirus yang dikenal dengan nama Virus Dengue yang ditandai dengan demam berdarah 2 sampai 

7 hari disertai tanda perdarahan dikulit berupa bintik perdarahan. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 

populasi dunia yang berisiko terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mencapai 2,5 miliar terutama yang paling 

tinggi di daerah perkotaan. Di negara tropis dan pada subtropis saat ini juga diperkirakan ada 390 juta infeksi Dengue yang 

terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Pada musim penghujan selain banjir yang menghantui masyarakat penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) yang di sakibatkan  perkembangan nyamuk aedes aegepti juga meningkat, Dinas Kesehatan 

Propinsi Sumatera Selatan yang mencatat sejak Tahun 2016  Januari-Desember yang  terdapat 2.635 kasus DBD di seluruh 

kabupaten kota. Penelitian ini bertujuan diketahuinya faktor yang berhubungan dengan sanitasi lingkungan terhadap penyakit 

Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2018. Penelitian ini merupakan survey 

analitik dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain case control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 orang  

sebagai kasus yaitu orang yang terkena penyakit DBD dan 53 orang sebagai kontrol. Penelitian ini dilaksanakan  pada tanggal 

25 April - 31 Mei Tahun 2018. Analisis data menggunakan Uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan α=0,05. Hasil 

penelitian di dapatkan variabel tempat pembuangan sampah (p = 0,010), tindakan (p = 0,003) penampungan air (p = 

0,016),kandang ternak (p = 0,032), pengetahuan (p = 0,243) dan sistem pembuangan air limbah (p = 0,436). Kesimpulannya 

ada hubungan antara tempat pembuangan sampah, penampungan air, kandang ternak dan tindakan  dengan  penyakit DBD. 

Sedangkan SPAL dan pengetahuan tidak ada hubungan terhadap penyakit DBD. Saran pada penelitian ini agar petugas 

Puskesmas Plaju Palembang untuk lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) agar kejadian penyakit tersebut tidak menyebar ke wilayah lain. 

 

 Kata Kunci : Sanitasi Lingkungan, Demam Berdarah Dengue 

 

 

ABSTRACT 

 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a type of acute febrile disease caused by one of the four seritope viruses again with the 

Genus Flavivirus known as the Dengue Virus which is characterized by dengue fever 2 to 7 days accompanied by signs of 

bleeding in the form of bleeding spots. The World Health Organization (WHO) estimates that the world's population at risk 

of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) reaches 2.5 billion, especially the highest in urban areas. In tropical and subtropical 

countries, there are currently an estimated 390 million dengue infections occurring worldwide. In the rainy season in 

addition to the floods that haunt the people of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) which was caused by the development of 

aedes aegepti mosquitoes also increased, the South Sumatra Provincial Health Office recorded since 2016 January-

December that there were 2,635 dengue cases throughout the city districts. This study aims to determine the factors related to 

environmental sanitation of Dengue Hemorrhagic Fever disease in the Working Area of Plaju Health Center Palembang in 

2018. This was an analytical survey with a quantitative approach using a case control design. The sample in this study was 

53 people as a case, namely people affected by DHF and 53 people as controls. This study was conducted on April 25 - May 

31, 2018. Data analysis used Chi Square Test with a significance level of α = 0.05. The results of the study were obtained 

from the variables of landfills (p = 0.010), actions (p = 0.003) water reservoirs (p = 0.016), livestock pens (p = 0.032), 

knowledge (p = 0.243) and waste water disposal systems (p = 0.436). In conclusion there was a relationship among landfills, 

water reservoirs, livestock pens and actions with dengue disease. While SPAL and knowledge were there was no a 

relationship with dengue disease. Suggestions in this study are that officers of the Plaju Health Center Palembang should 

provide counseling to the public more frequently about Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) so that the incidence of the 

disease does not spread to other regions. 

 

Keywords : Environmental Sanitation, Dengue Hemorrhagic Fever 
 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) 

memperkirakan bahwa populasi di dunia yang 

berisiko terhadap penyakit Demam Berdarah 

Dengue  (DBD) mencapai 2,5 miliar terutama yang 

tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan 

subtropis, saat ini juga diperkirakan ada 390 juta 

infeksi Dengue yang terjadi di seluruh dunia setiap 

tahun, Data WHO menunjukan bahwa negara-negara 

di kawasan Asia menempati urutan pertama dalam 
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jumlah penderita Demam Berdarah Dengue  (DBD) 

setiap tahun nya, diantaranya sekitar 2,5 miliar orang 

berisiko di seluruh dunia, sekitar 1,3 miliar atau 52% 

populasi berada di kawasan Asia Tenggara 

Diperkirakan sekitar 2,9 juta kasus Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dengan 5.906 kematian terjadi di 

Asia Tenggara setiap tahunya (Ariani, 2016) 

Berdasarkan data WHO, setiap tahun sekitar 

390 juta orang terinfeksi virus Dengue. Sebanyak 

22.000 orang di antaranya, khususnya anak-anak dan 

remaja, tewas akibat penyakit yang umumnya terjadi 

di daerah tropis dan subtropis itu, termasuk Asia. 

Pertumbuhan populasi yang cepat, perkembangan 

perkotaan yang tak terencana, dan sanitasi buruk 

membuat kawasan Asia rentan Demam Berdarah 

Dengue. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia 

menempati urutan pertama dalam jumlah penderita 

Demam Berdarah Dengue setiap tahunnya. 

Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam punya 

angka kasus Demam Berdarah Dengue yang tinggi. 

Terhitung sejak tahun 1968 sampai tahun 2009, 

WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara 

dengan kasus Demam Berdarah Dengeu  tertinggi di 

Asia Tenggara di Indonesia sejak tahun 1869 telah 

terjadi peningkatan persebaran jumlah provinsi dan 

kota/kabupaten yang endemis Demam Berdarah 

Dengeu, dari 2 provinsi dan 2 kota, menjadi 32 

(97%) dan 382 (77%) kota/kabupaten pada tahun 

2009 (Awaluddin, 2017) 

Di Indonesia, kasus penyakit ini meningkat 

dari 90.245 kasus dengan angka kejadian 37,1 per 

100.000 populasi tahun pada 2012, menjadi 105.545 

kasus dengan angka kejadian 44,01 per 100.000 

populasi tahun 2013. Angka kefatalan khusus turun 

dari 0,9 menjadi 0,73 persen. Meningkatnya angka 

di berbagai kota di Indonesia disebabkan oleh 

sulitnya pengendalian penyakit yang ditularkan oleh 

nyamuk Aedes aegypti. Indonesia merupakan salah 

satu negara endemik  Demam Berdarah Dengue 

yang setiap tahun selalu terjadi KLB di berbagai 

kota dan setiap 5 tahun sekali terjadi kejadian luar 

biasa (KLB).  

Menurut Dinas Kesehatan Sumatera Selatan 

tahun 2014, Demam Berdarah Dengue di kota 

Palembang, Banyuasin ada 65 orang dan Prabumulih 

tercatat, ada 101 penderita DBD di Kota Palembang 

Banyuasin ada 65 orang dan Prabumulih tercatat 56 

penderita “kata Kepala Dinas Kesehatan Sumsel 

Lestu Nuraini melalui kasi pengadilan Penyakit 

Menular, Mulyono, senin (2/2/2015), Ia melanjutkan 

bahwa penderita tersebut keempat berada di OKI 

dengan 46 orang, Muaraenim 25 oran, Organ Ilir 

sebanyak 19 orang dan OKU 7 orang, lahat ada 2 

orang penderita, musi rawas 1, OKU selatan 2, lubuk 

linggau 8 dan Pali ada 3 orang penderita sedangkan 

Muba dan Empat Lawang belum terdata, Dinkes 

sumsel telah menetapkan status waspada, lalu 

melakukan beberapa tindakan pencegahan dengan 

menyebar 5.500 kilogram Larvasida, 2.365 liter 

insektisida dan 400 liter Sipermetrin ke seluruh 

daerah. 

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota 

Palembang tahun 2015 masih tingginya  angka 

kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue  pada 

tahun 2015 sebanyak 979 kasus dan pada tahun 2016 

sebanyak 930 kasus. Dari 39 Puskesmas yang ada di 

Kota Palembang terdapat beberapa puskesmas yang 

masih tinggi angka kejadian penyakit Demam 

Berdarah Dengue yaitu di Puskesmas plaju sebanyak 

20 kasus di tahun 2015, dan pada tahun 2016 

sebanyak 46 kasus. Puskesmas Aryodila sebanyak 

20 kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 

27 kasus, Puskesmas Basuki Rahmat sebanyak 21 

kasus di tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 24 

kasus. 

 Berdasarkan data Puskesmas Plaju 

Palembang pada tahun 2016 jumlah kasus angka 

kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue sebesar 

54,2% sedangkan target angka kejadian penyakit 

Demam Berdarah Dengue sebesar 49%. Berdasarkan 

data penyakit Demam Berdarah Dengue tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Faktor yang berhubungan dengan sanitasi 

lingkungan terhadapat kejadian penyakit Demam 

Berdarah Dengue di Puskesmas Plaju Kota 

Palembang. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor yang berhubungan 

dengan sanitasi lingkungan terhadap penyakit 

demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas 

Plaju Palembang Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara tempat 

pembuangan sampah dengan sanitasi 

lingkungan terhadap kejadian penyakit 

Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja 

Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan antara SPAL dengan 

sanitasi lingkungan terhadap kejadian 

penyakit Demam Berdarah Dengue di 

Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang 

Tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan antara Penampungan 

air dengan sanitasi lingkungan terhadap 

kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang Tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan antara Kandang 

ternak dengan sanitasi lingkungan terhadap 

kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang Tahun 2018. 

5) Diketahuinya hubungan antara Pengetahuan 

dengan sanitasi lingkungan terhadap kejadian 

penyakit Demam Berdarah Dengue di 

Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang 

Tahun 2018. 

6) Diketahuinya hubungan antara Tindakan 

dengan sanitasi lingkungan terhadap kejadian 

penyakit Demam Berdarah Dengeu di 

Wilayah Kerja Puskesmas Plaju Palembang 

Tahun 2018. 

1 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Puskesmas Plaju Palembang  

Sebagai bahan pertimbangan serta masukan 

bagi Puskesmas Plaju Palembang dalam 

mengoptimalkan manajemen pelaksanaan program 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

diwilayah kerja Puskesmas Plaju Palembang. 

1.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah pengetahuan dan pengalaman 

sebagai bekal studi dalam penelitian permasalahan 

tentang faktor yang berhubungan dengan sanitasi 

lingkungan terhadap kejadian penyakit Demam 

Berdarah Dengue. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang. 

Untuk menambah refrensi literatur di 

perpustakaan dan memberikan informasi yang 

berguna tentang efektifitas pelaksanaan program 

Penyakit Demam Berdarah Dengue bagi mahasiswa 

program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Bina 

Husada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan survey analitik 

dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain 

case control. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

53 orang sebagai kasus yaitu orang yang terkena 

penyakit DBD dan 53 sebagai kontrol. Penelitian ini 

dilaksanakan  pada tanggal 25 April - 31 Mei Tahun 

2018. Analisis data menggunakan Uji Chi Square 

dengan tingkat kemaknaan α=0,05 Penelitian ini 

berlokasi di Puskesmas Plaju pada tanggal 25 April 

– 31 Mei 2018. 

 

2  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Tempat Pembuangan Sampah 

Dengan Sanitasi Lingkungan Terhadap 

Kejadian Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) 
Tabel 3.1 

Hubungan Tempat Pembuangan Sampah Dengan 

Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah 

Kerja Puskesmas Plaju tahun 2018 

 

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106  responden yang menunjukan  terkena 

penyakit DBD yang tempat pembuangan sampah  

sebanyak 39,1 responden tempat pembuangan 

sampahnya baik dan sebanyak 66,7 responden 

tempat pembuangan sampah kurang baik.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hadriyati, Rara dan Ajizah (2016), hasil penelitian 

terdapat 43 responden yang tidak memiliki tempat 

pembuangan sampah dan terdapat 52 responden 

yang memiliki tempat pembuangan sampah, Hasil 

Uji Statistik Chi Square diperoleh nilai p-value 

=0,002 (p≤0,05) artinya ada hubungan bermakna 

antara penyediaan tempat sampah dengan kejadian 

demam berdarah dengue, mempunyai resiko terkena 

penyakit DBD, responden yang memiliki tempat 

pembuangan sampah 25 (39,1%) responden. Disisi 

lain responden yang tidak memiliki tempat 

pembuangan sampah sebanyak 28 (66,7%) 

responden. 

Menurut Budiansyah (2016) tempat 

pembuangan sampah adalah sesuatu bahan atau 

benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh 

manusia, atau benda padat yang tidak digunakan lagi 

dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang, Para ahli 

kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, 

sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang 

yang berasal dan kegiatan manusia dan tidak terjadi 

dengan sendirinya.
 

Peneliti berpendapat bahwa di daerah wilayah 

kerja Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2018. 

Masih banyak warga yg masih membuang sampah 

sembarangan, contohnya warga disana tidak 

memisahkan mana sampah yg kering dan mana 

sampah yang basah, dan di depan rumah pun masih 

ada kaleng-kaleng bekas yang ada airnya, sehingga 

airnyapun menjadi tidak mengalir sehinga menjadi 

tempat perindukan nyamuk tersebut, sehingga bisa 

membahayakan warga-warga disana kalau tidak 

diibersihkan.  

Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan 

tempat pembuangan sampah  dengan kejadian 

penyakit DBD, karena telah dilihat secara langsung 

keadaan pembuangan sampah yang dibuang oleh 

masyarakat sekitar sembarang tempat disekitar 

rumah, merupakan faktor resiko terjadi serta 

meningkatnya penyakit DBD, dimana trend penyakit 

DBD tertinggi diwilayah penelitian ini yaitu Aedes 

Aegypti. 
 

3.2 Hubungan SPAL Dengan Sanitasi 

Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Tabel 3.2 

Hubungan SPAL Dengan Sanitasi Lingkungan 

Terhadap Kejadian Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Plaju tahun 2018 

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106  responden yang menunjukan  terkena 

penyakit DBD yang SPAL sebanyak 55,1 responden 

SPALnya baik dan sebanyak 45,6 responden 

SPALnya kurang baik. 

Berdasarkan Uji statistik dengan uji Chi-

Square analisis hubungan antara SPAL dengan 
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kejadian penyakit DBD diperoleh nilai P Value = 

0,436 hal ini menunjukan bahwa tidak ada hubungan 

yang bermakna antara SPAL dengan kejadian 

penyakit DBD. 

Air limbah atau air buangan adalah air yang 

dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri 

maupun umum lainnya dan pada umumnya 

mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan manusia serta 

mengganggu lingkungan hidup batasan ini 

mengatakan bahwa air limbah adalah kombinasi dari 

cairan dan sampah cair yang berasal dari daerah 

pemukiman, perdagangan, perkotaan dan industri 

(Budiansyah, 2016).
 

SPAL (Sarana Pembuangan Air Limbah) 

sangat besar pengaruhnya guna menghindari sarana 

air bersih terutama sumur gali dari resiko 

pencemaran untuk menjaga agar tetap berfungsi 

dengan baik maka dilakukan pembersihan dengan 

cara periksa lubang saluran daan bak kontrol secara 

teratur setiap hari, bila ada kotoran yang tersangkut 

pada saringan seperti daun, kertas,plastik dan lain-

lain ambil dan segera dibuang di tempat sampah, 

sekali waktu agar tidak terjadi penyumbatan oleh 

tanah yang terbawa air limbah  

Peneliti berpendapat bahwa di Wilayah Kerja 

Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2018, warga-

warga disana memiliki SPAL yang baik, khusus ada 

satu penampungan spal di daerah sana seperti kolam 

untuk menampungan spal di daerah Wilayah Kerja 

Puskesmas Plaju Palembang.dan tempat 

penampungan SPAL nya pun jauh dari rumah 

warga, sehingga tidak mengganggu kenyamanan 

warga-warga disana.  

SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) 

yang baik di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang rata-rata spalnya bersyarat dan dalam 

keadaan kering, sehingga tidak mengembangbiakan 

tempat bersarangnya nyamuk Demam Berdarah 

Dengue 

Penelitian berpendapat tidak ada hubungan 

antara SPAL dengan penyakit DBD diwilayah kerja 

puskesmas plaju kota Palembang, karena 

berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukanpada keadaan saluran pembuangan air 

limbah (SPAL) di wilayah puskesmas plaju pada 

masyarakat yang membuang air limbah atau sisa air 

yang digunakan dalam kegiatan rumah tangga 

sehari-hari langsung ke SPAL dan aliran SPAL tidak 

tergenang dan langsung mengalir ke sungai. 
 

3.3 Hubungan Penampungan Air Dengan 

Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Penampungan Air Dengan Sanitasi 

Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Plaju Tahun 2018. 

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106  responden yang menunjukan  terkena 

penyakit DBD yang penampungan airnya  sebanyak 

40,3 responden  penampungan airnya baik,  dan 

sebanyak 66,7 responden penampungan airnya 

kurang baik. 

Berdasarkan Uji statistik dengan uji Chi-

Squareanalisis hubungan antara penampungan air 

dengan kejadian penyakit DBD diperoleh nilai P 

Value=0,016 hal ini menunjukan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara penampungan air 

dengan kejadian penyakit DBD.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Budiansyah (2016), hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat 39 Responden memiliki tempat 

penampuan air bersih kurang baik, ada jentik 

nyamuk (seperti di bak mandi, ember, drum, 

tempayan) dan terdapat 18 responden memiliki 

tempat penampungan air bersih yang baik dan tidak 

terdapat jentik, hasil Uji Statistik Chi Square 

diperoleh nilai p-value =0,006 (p ≤ 0,05) artinya ada 

hubungan bermakna antara tempat penampungan air 

dengan kejadian penyakit DBD. 

Penampungan air adalah bentuk 

penyimpanan/storage dari air yang diperoleh dari 

berbagai macam sumber, seperti air danau, air kali, 

air sumur, dan sebagainnya.Perilaku sehubungan 

dengan kebersihan tempat penampungan air dapat 

dikatakan benar, jika frekuensi pengurasan 

dilakukan setiap hari atau paling sedikit 2 kali dalam 

seminggu, gambaran tentang perilaku benar dalam 

kesehatan lingkungan mempunyai hubungan dengan 

kejadian penyakit DBD, terutama pada 

penampungan air yang tergenang berpotensi tinggi 

terjadi perindukan nyamuk (Budiansyah,2016).
 

Penampungan air di Wilayah Kerja 

Puskesmas Plaju masyarakat disana rata-rata 

penduduknya mempunyai penampungan air yang 

bersih namun penampungan air tersebut masih 

belum melakukan penutupan sehingga ada 

kemungkinan nyamuk Aedes Aegepty dapat 

berkembangbiaknya di dalam penampungan air 

tersebut 

 Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan 

penampungan air dengan kejadian penyakit DBD, 

karena telah dilihat secara langsung keadaan 

penampungan air, banyak masyarakat yang 

penampungan airnya kurang baik untuk 

kesehatan.Terutama pada penampungan air yang 

tergenang berpotensi tinggi untuk tempat terjadinya 

sarang perindukan nyamuk, sehingga dapat 
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menyebabkan kejadian penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD). 
 

3.4 Hubungan Kandang Ternak Dengan 

Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Tabel 3.4 

Hubungan Kandang Ternak Dengan Sanitasi 

Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Plaju Tahun 2018.

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106 responden yang menunjukan terkena 

penyakit DBD yang kandang ternak sebanyak 39,7 

responden kandang ternaknya baik dan sebanyak 

62,5 responden kandang ternaknya kurang baik 

hubungan antara kandang ternak dengan kejadian 

penyakit DBD.  

Diperoleh nilai P Value 0.032 hal ini 

menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara kandang ternak dengan penyakit DBD. 

Menurut Notoatmodjo, 2003 dalam 

Budiansyah, (2016), ternak adalah bagian dari hidup 

seorang petani, maka kadang-kadang ternak tersebut 

ditaruk di dalam rumah, hal ini tidak menjadi sehat 

karna ternak kadang-kadang merupakan sumber 

penyakit juga, maka demi itu sebaliknya demi 

kesehatan, ternak harus terpisah dan rumah tinggal 

atau dibuatkan kandang ternak itu sendiri. 

Peneliti berpendapat bahwa di wilayah kerja 

Puskesmas  Plaju Palembang tahun 2018, masih ada 

warga-warga yang mempunyai kandang ternak di 

depan rumah tetapi saya lihat kandangnya jarang 

dibersihkan, wadah tempat pakan nya pun jarang 

dibersihkan sehingga ada genangan air di tempat 

wadah pakan tersebut, sehingga bisa menyebabkan 

tempat perindukannya nyamuk Demam Berdarah 

Dengue  

Ada hubungan antara kandang ternak dengan 

kejadian penyakit demam berdarah dengue di 

wilayah kerja Puskesmas Plaju rata-rata kandang 

ternak yang ada di puskesmas plaju kandang 

ternaknya tempat minum ternak yang jarang 

dibersihkan ada kemungkinan terjadinya perindukan 

nyamuk Aedes Aegepty di dalam kandang tersebut 

sehingga menjadi tempat berkembangbiaknya 

nyamuk Demam Berdarah 

Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan 

kandang ternak dengan kejadian penyakit DBD, 

kebersihan kandang yang tidak baik memang dapat 

menjadikan kandang sebagai tempat yang strategis 

untuk beristirahat maupun berkembang biak para 

nyamuk, karena telah dilihat secara langsung 

keadaan kandang ternak yang berada di lingkungan 

rumah. 
 

3.5 Hubungan Pengetahuan Dengan Sanitasi 

Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Tabel 3.5 

Hubungan Pengetahuan Dengan Sanitasi Lingkungan 

Terhadap Kejadian Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Plaju Tahun 2018 

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106 responden yang menunjukan terkena 

penyakit DBD yang pengetahuannya sebanyak 43,1 

responden pengetahuannya baik dan sebanyak 56,4  

responden pengetahuannya kurang baik 

Berdasarkan Uji statistik dengan uji Chi-

Square analisis hubungan antara pengetahuan 

dengan kejadian penyakit DBD diperoleh nilai P 

Value=0,243Hal ini menunjukan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

dengan penyakit DBD. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Bahtiar (2012), hasil perhitungan hubungan antara 

pengetahuan tokoh masyarakat dengan peran tokoh 

masyarakat dalam pengendalian demam berdarah 

diperoleh nilai p (probality) = 0,578. Nilai probality 

lebih besar dari a = 0,05, artinya pengetahuan tokoh 

masyarakat tidak mempunyai hubungan yang 

bermakna atau tidak signifikan secara statistik 

dengan peran tokoh masyarakat dalam pengendalian 

demam berdarah dan Ho tidak ditolak.  

Pengetahuan adalah tindakan hasil “ tahu”dan 

ini terjadi setelah seorang mengadakan pengindraan 

terhadap suatu objek tertentu, pengindraan terhadap 

objek terjdi melalui panca indra manusia yakni 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba 

dengan sendiri, pada waktu pengindraan sampai 

menghasilkan pengetahuan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh intensitas perhatian pesepsi 

terhadap obyek, besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan, 2010).
 

Peneliti berpendapat bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan dengan kejadian 

penyakit demam berdarah dengue karena di wilayah 

kerja puskesmas plaju warga-warga disana sudah 

mengetahui bahwa jika kita tidak membersihkan 

misalnya tidak pernah menguras bak mandi akan 

menimbulakan tempat berkambangbiaknya nyamuk 

Aedes Aegepti, jadi warga-warga disana sudah tau 

bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan yang 

baik dan bersih. 
 

3.6 Hubungan Tindakan Dengan Sanitasi 

Lingkungan Terhadap Kejadian Penyakit 

Demam Berdarah Dengeu (DBD) 
 

 

 

1 
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Tabel 3.6 

Hubungan Tindakan Dengan Sanitasi Lingkungan 

Terhadap Kejadian Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas 

Plaju Tahun 2018 

 
Berdasarkan penelitian ini di dapatkan bahwa 

dari 106 responden yang menunjukan terkena 

penyakit DBD yang tindakannya sebanyak 37,5 

responden tindakanya baik dan sebanyak 69,0 

responden tindakannya kurang baik 

 Berdasarkan Uji statistik dengan uji Chi-

Square analisis hubungan antara tindakan dengan 

kejadian penyakit DBD diperoleh nilai P Value = 

0,003 Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara tindakan dengan penyakit 

DBD. 

Menurut Novita (2011), tindakan dalam 

perilaku terjadi apabila seseorang telah melewati dua 

domain terlebih dahulu yaitu: pengetahuan dan 

sikap, setelah melewati dua tahapan sebelumnya, 

maka seseorang akan memperaktikan atau 

melaksanakan apa yang diketahuinya dan di 

sikapinya (di nilai baik) 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Aryati, I Wayan dan I Gusti (2012), hasil analisis uji 

Chi Square didapatkan nilai harapan kurang dari 5 

sebesar 25% melebihi dari 20% yang dipersyaratkan 

dalam uji Chi Square, sehingga dilanjutkan dengan 

uji Fisher’s Exact dan diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,000 lebih kecil dari a= 5% (0,000 < 0,05) 

maka Ho ditolak. Dari hasil uji statistik juga 

diperoleh nilai p = 0,000 dan Odds Ratio (OR) = 0 

dengan Condfidence Interval (CI) 95%, maka 

tindakan merupakan faktor protektif, hal ini berarti 

ada hubungan antara tindakan responden dengan 

kejadian DBD di kelurahan Baler Bale Agung 

Kecamatan Negara. 

Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan 

antara tindakan dengan kejadian penyakit Demam 

Berdarah Dengue warga-warga yg berada di wilayah 

kerja puskesmas plaju belum tau bahwa penyakit 

Demam Berdarah Dengue itu sangat berbahaya dan 

bahakan bisa menyebabkan kematian. 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1. Ada hubungan antara tempat pembuangan 

sampah terhadap penyakit Demam Berdarah 

Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang Tahun 2018 (p=0,010) 

4.1.2. Tidak ada hubungan antara tempat 

pembuangan air limbah terhadap penyakit 

Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja 

Puskesmas Plaju Palembang Tahun 2018 

(p=0,436) 

4.1.3. Ada hubungan antara penampungan air 

terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang  Tahun 2018 (p=0,016) 

4.1.4. Ada hubungan antara kandang ternak 

terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang Tahun 2018 (p=0,032) 

4.1.5. Tidak ada hubungan antara pengetahuan 

terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja Puskesmas Plaju 

Palembang Tahun 2018 (p=0,243) 

4.1.6. Ada Hubungan antara tindakan terhadap 

penyakit Demam Berdarah Dengue di 

Wilayah Kerja Puskemas Plaju Palembang 

Tahun 2018 (p=0,003). 
  

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Puskesmas Plaju Palembang  

 Disarankan kepada petugas Puskesmas Plaju 

Palembang untuk lebih sering memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat mengenai penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) agar kejadian 

penyakit tersebut tidak menyebar diwilayah lain. 

4.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan kepada peniliti selanjutnya untuk 

meneliti sanitasi lingkungan dengan penyakit DBD 

dengan desain dan metode penelitian yang berbeda 

atau dengan melakukan observasi langsung pada 

saat penelitian sehingga meneliti variabel-variabel 

lain yang belum diteliti. 

4.2.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Sebagai masukan atau informasi untuk bekal 

peserta didik dimasa yang akan datang dan dapat 

menambah sumber-sumber bacaan baik buku-buku 

maupun majalah kesehatan yang dapat digunakan 

untuk melengkapi referensi kepustakaan yang 

menunjang penelitian berikutnya. 
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ABSTRAK 

 

Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga 

level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit berupa pengendalian penyakit menular, meliputi penyakit 

melalui vektor dan zoonosis. Penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zoonosis salah satunya Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD). Kejadian DBD dipengaruhi oleh  kepadatan populasi jentik Aedes aegypti. Faktor lingkungan fisik seperti 

jumlah, volume, pencahayaan, bahan, pengaruh sinar matahari, tutup, letak, kondisi air dan kebiasaan masyarakat seperti 

pemakaian abate, dan pemeliharaan ikan pada penampungan air. Penelitian bertujuan untuk mengetahuai Hubungan Perilaku 

Masyarakat dengan Keberadaan Jentik Aedes Aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2018. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang dengan jumlah 

sampel 179 responden dengan tehnik accidental sampling. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan uji 

statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Waktu penelitian pada tanggal 1-14 Agustus 2018. Hasil penelitian ini ada 

hubungan antara umur dengan keberadaan jentik Aedes Aegypti (p Value = 0,009), tidak ada hubungan antara pendidikan 

dengan keberadaan jentik Aedes Aegypti (p Value = 0,889), tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan keberadaan 

jentik Aedes Aegypti (p Value = 0,731), ada hubungan antara sikap dengan keberadaan jentik Aedes Aegypti (p Value = 

0,002), Ada hubungan antara tindakan dengan keberadaan jentik Aedes Aegypti (p Value = 0,003). Saran bagi Puskesmas 

Gandus Palembang untuk dapat membuat program tentang pencegahan keberadaan jentik nyamuk Aedes Aegypti yang lebih 

menarik, karena sudah sering dilakukan promosi kesehatan tetapi masih belum berhasil dengan baik. 

 

Kata Kunci : Perilaku Masyarakat, Keberadaan Jentik Aedes Aegypti 

 

ABSTRACT 

 

Disease control is an effort to reduce incidences prevalences, and is morbidity of a disease to a locally acceptable level. 

Disease control in the form of control of infectious  disease, including  vector and zoonotic diseases. One diseases that’s 

transmitted by vector and zoonotic Dengue Hemmorrhagic Fever (DHF). DHF incidence is influenced by population density 

of Aedes Aegypti larvae. Physical environmental factors such as number, volume, lighting, materials, influence of sunlight, 

cover, location, water conditions and community habits such as abate use, and maintenance of fish in water reservoirs. The 

study the relationship between community behavior and environmental conditions with the presence of Aedes Aegypti larvae 

in the working area of the Gandus health center Palembang 2018. The population in this study were all people in working 

area of Gandus health center Palembang with a number of a sample of 179 respondents with accidental sampling technique. 

This study used a cross sectional design with the statistical test used was the chi-square test. Study time on 1-14 August 2018. 

The results of this study there was a relationship between age with the presence of Aedes Aegypti larvae (p Value = 0,009), 

there is no relationship between education with the presence of Aedes Aegypti larvae (p Value = 0,889), there was no 

relationship between knowledge and the existence of Aedes Aegypti larvae ( p Value = 0,731), there was a relationship 

between attitudes and the presence of Aedes Aegypti larvae (p Value = 0,002), there was a relationship between actions with 

the presence of Aedes Aegypti larvae (p Value = 0,003). Suggestions for the Gandus Health Center Palembang to be able to 

make a program about the prevention of the presence of Aedes Aegypti mosquito larvae are more interesting, because health 

promotion has often been done but still not successful. 

 

Keywords    : Public Behavior, Presence of Aedes Aegypti Larvae 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kemenkes RI (2016), pengendalian 

penyakit adalah upaya penurunan insidens, 

prevalens, morbiditas atau mortalitas dari suatu 

penyakit hingga level yang dapat diterima secara 

lokal. Angka kesakitan dan kematian penyakit 

merupakan indikator dalam menilai derajat 

kesehatan suatu masyarakat. Pengendalian penyakit 

berupa pengendalian penyakit menular, meliputi 

penyakit menular langsung, penyakit yang dapat 

dikendalikan dengan imunisasi, penyakit yang 

ditularkan melalui vektor dan zoonosis, dan dampak 

kesehatan akibat bencana.  

Penyakit yang ditularkan melalui vektor dan 

zoonosis salah satunya Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan 

oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod-Borne 

Virus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. 

DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus 
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Aedes, terutama Aedes aegypti atau Aedes 

Albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang 

tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. 

Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan 

dan perilaku masyarakat (Kemenkes RI, 2016). 

Berdasarkan WHO (2016), menyatakan 

bahwa insiden demam berdarah meningkat derastis 

di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. 

Angka yang sebenarnya dari kasus DBD yang tidak 

dilaporkan dan banyak kasus kesalahan klasifikasi. 

Studi lain, prevalensi DBD, memperkirakan bahwa 

3,9 miliar orang, di 128 negara, berada pada risiko 

infeksi dengan virus Dengue. 

Di Indonesia pada tahun 2015 jumlah 

penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 129.650 

kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 

orang. Dibandingkan tahun 2014 dengan kasus 

sebanyak 100.347 serta Angka kesakitan 39,80 

terjadi peningkatan kasus pada tahun 2015. Target 

Renstra Kementerian Kesehatan untuk angka 

kesakitan DBD tahun 2015 sebesar < 49 per 100.000 

penduduk, dengan demikian Indonesia belum 

mencapai target Renstra 2015 (Kemenkes RI, 2016). 

Indikator lain yang digunakan untuk upaya 

pengendalian penyakit DBD yaitu Angka Bebas 

Jentik (ABJ). Sampai tahun 2015 ABJ secara 

nasional belum mencapai target program yang 

sebesar ≥ 95%. Pada tahun 2015 ABJ di Indonesia 

terlihat peningkatan yang cukup signifikan pada 

tahun 2014 sebesar 24,06% menjadi pada tahun 

2015 sebesar 54,24%. Walaupun jika dibandingkan 

dengan tahun 2010-2013 masih lebih kecil dan 

masih belum mencapai target program yang sebesar 

≥ 95% (Kemenkes RI, 2016). 

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan (2015), menyatakan Situasi 

Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada 

tahun 2014 terjadi peningkatan kasus dibandingkan 

tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah kasus mencapai 

1.506 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 4 

kematian. Sementara pada tahun 2013 jumlah 

penderita DBD sebanyak 1.450 kasus dengan 

kematian sebanyak 2 orang. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Palembang (2017), Perkembangan kasus Demam 

Berdarah Dengue (DBD) tahun 2011 s/d 2015. 

selama 5 tahun terakhir perkembangan kasus 

Demam Berdarah fluktuatif, dapat dilihat jumlah 

penderita terendah pada tahun 2013 sebesar 438 

kasus dan tertinggi tahun 2015 sebesar 979 kasus. 

Pada tahun 2016 berjumlah 932 kasus. Data sumber 

Seksi Pengendalian & Pemberantasan Penyakit 

Dinas Kesehatan Kota Palembang, jumlah kasus 

DBD Puskesmas Gandus Kota Palembang pada 

tahun 2016 berjumlah 20 orang. 

Kejadian  DBD  dipengaruhi  oleh  kepadatan 

populasi jentik Aedes aegypti. Keberadaan jentik 

vektor DBD sangat tergantung dari keberadaan 

tempat perindukan  nyamuk (breeding place) Aedes 

aegypti. Tempat yang bagus untuk perindukan 

nyamuk Aedes aegypti adalah natural container  

(tempat perindukan alami), seperti lubang di pohon, 

batok kelapa, dan  pada jenis perindukan  pohon  

pisang atau  lubang  brudding  di  batu  artificial 

container (tempat perindukan buatan) seperti bak 

mandi, ember, kaleng bekas, botol, drum, atau toples 

dan pelepah  pohon  pisang. Diketahui bahwa sumur 

(natural container) dan gentong (artificial 

container) merupakan tempat yang paling bagus 

biasanya dalam perkembangbiakan nyamuk Aedes 

aegypti (Susanti dan Suharyo, 2017). 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Prasetyowati, Astuti dan Widawati (2017), 

menyatakan bahwa faktor lingkungan fisik seperti 

jumlah, volume, pencahayaan, bahan, pengaruh sinar 

matahari, tutup, letak, kondisi air dan kebiasaan 

masyarakat seperti pemakaian abate, dan 

pemeliharaan ikan pada penampungan air memiliki 

hubungan  signifikan  dengan keberadaan jentik. 

Menurut penelitian Susanti dan Suharyo 

(2017). Hubungan Lingkungan Fisik dengan 

Keberadaan Jentik Aedes pada area bervegetasi 

pohon pisang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara volume air (p=0,023) dan 

kelembaban (p=0,0001) dengan keberadaan jentik, 

serta tidak ada hubungan antara tingkat pH 

(p=0,153) dan jenis pohon pisang (p=0,493) dengan 

keberadaan jentik. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan Perilaku Masyarakat 

dengan Keberadaan jentik Aedes aegypti di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

8) Diketahuinya distribusi frekuensi 

karakteristik pengunjung di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2018. 

9) Diketahuinya distribusi frekuensi Keberadaan 

jentik Aedes aegypti di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2018. 

10) Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan 

Keberadaan jentik Aedes aegypti di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang Tahun 

2018. 

11) Diketahuinya hubungan sikap dengan 

Keberadaan jentik Aedes aegypti di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang Tahun 

2018. 

12) Diketahuinya tindakan dengan Keberadaan 

jentik Aedes aegypti di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gandus Palembang Tahun 2018. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Program 

Studi Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Bina Husada Palembang, menambah 

wawasan, pengetahuan serta keterampilan dalam 

menganalisa masalah kesehatan khususnya dalam 

bidang kesehatan lingkungan. 
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1.3.2 Bagi Puskesmas Gandus Palembang 

Sebagai bahan masukan Puskesmas Gandus 

Palembang dan masyarakat di Puskesmas Gandus 

Palembang menjadikan masyarakat yang sehat dan 

berkualitas. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Sebagai literatur di Perpustakaan STIK Bina 

Husada Palembang, untuk menambah wawasan, 

pengetahuan serta keterampilan dalam menganalisa 

masalah kesehatan khususnya dalam bidang 

kesehatan lingkungan. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan desain penelitian survey analitik, 

jenis penelitiannya cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang dengan jumlah 

sampel 179 responden dengan tehnik accidental 

sampling. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

chi-square. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

1-14 Agustus 2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Pengetahuan dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti 

 

Tabel 3.1 

Hubungan Pengetahuan dengan keberadaan 

jentik Aedes Aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gandus Palembang Tahun 2018 

 
Berdasarkan hasil tabel 3.1 didapatkan bahwa 

keberadaan jentik aedes aegypti yang tidak ada 

berjumlah 67 responden (72,0%) yang 

pengetahuanya kurang. Hasil uji statistik diperoleh 

nilai p Value = 0,713 maka dapat disimpulkan tidak 

ada hubungan antara pengetahuan dengan 

keberadaan jentik aedes aegypti di Wilayah Kerja 

Puskesmas Gandus Palembang. 

Merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi 

setelah orang melakukun penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu, pengetahuan terjadi melalui 

panca indra manusia, yakni: indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian 

besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam membentuk 

tindakan seseorang (overt behavior) (Novita dan 

Franciska, 2011). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Werdinigsih, Damayanti dan 

Rowa (2017). Hasil penelitian pengetahuan ibu 

dengan kategori baik sebesar 53,3%, kategori cukup 

39,0% dan kategori kurang 7,6% dengan P value = 

0,687. Rumah yang terdapat kasa pada ventilasi 

7,1% dan tidak terdapat kasa pada ventilasi 82,9% 

dengan P Value = 0,037 sedangkan cahaya matahari 

yang masuk langsung kedalam rumah pada kategori 

baik 38,1% dan kategori tidak baik 61,9% dengan P 

value = 0,008. Rumah responden yang ditemukan 

keberadaan jentik sebesar 65,7%. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti berpendapat bahwa, 

tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan 

keberadaan jentik aedes aegypti, dengan 

pengetahuan seseorang baik maka orang tersebut 

dapat melakukan pencegahan yang dapat hidupnya 

jentik nyamuk Aedes aegypti. 

3.2 Hubungan Sikap dengan keberadaan 

jentik Aedes aegypti 

 

Tabel 3.2 

Hubungan Sikap dengan keberadaan jentik 

Aedes Aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gandus Palembang Tahun 2018 

 
Berdasarkan hasil tabel 3.2 didapatkan bahwa 

keberadaan jentik aedes aegypti yang tidak ada 

berjumlah 91 responden (82,0%) yang sikapnya 

positif. Hasil uji statistik diperoleh nilai p Value = 

0,002 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara 

sikap dengan keberadaan jentik aedes aegypti di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang. Dari 

hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,996, 

artinya responden yang sikapnya positif memiliki 

peluang 2,996 kali untuk keberadaan jentik aedes 

aegypti yang tidak ada dibandingkan responden 

yang sikapnya negatif. 

Sikap merupakan reaksi atau respon 

seseorang yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap suatu stimulus atau obyek. Manifestasi 

sikap itu tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya 

dapat menafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang 

tertutup, sikap secara nyata menunjukkan konotasi 

adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu 

yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi 

yang bersifat emosional terhadap stimulus social. 

Suatu sikap optimis terwujud dalam suatu tindakan 

(overt behavior). Untuk mewujudkan sikap menjadi 

suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung 

atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain 

ada fasilitas. (Novita dan Franciska, 2011). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nani dan Hargono (2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara sikap PSN dengan keberadaan jentik Aedes 

aegypti di Pelabuhan Pulang Pisau. Responden yang 

memiliki sikap negative terhadap PSN mempunyai 

risiko terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti 

sebesar 1,55 kali dibandingkan dengan responden 

yang memiliki sikap positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa sikap responden yang baik mengenai 

pemberantasan sarang nyamuk mempunyai 1 kali 

kemungkinan akan berperilaku baik dalam 

pemberantasan sarang nyamuk dibandingkan dengan 
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responden yang mempunyai sikap tidak mendukung. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap signifikan 

mempengaruhi perilaku PSN DBD. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori dan 

penelitian terkait maka peneliti berpendapat bahwa, 

ada hubungan antara sikap dengan keberadaan jentik 

aedes aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Gandus 

Palembang. Sikap yang baik dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan pencegahan, sehingga 

orang tersebut dapat melakukan pencegahan yang 

dapat hidupnya jentik nyamuk Aedes aegypti. 

 

3.3 Hubungan Tindakan dengan keberadaan 

jentik Aedes aegypti 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Tindakan dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gandus Palembang Tahun 2018 

 
Berdasarkan hasil tabel 3.3 didapatkan bahwa 

keberadaan jentik Aedes aegypti yang tidak ada 

berjumlah 91 responden (82,0%) yang tindakannya 

ya. Hasil uji statistik diperoleh nilai p Value = 0,003 

maka dapat disimpulkan ada hubungan antara 

tindakan dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gandus Palembang. Dari 

hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 3,007, 

artinya responden yang tindakannya ya memiliki 

peluang 3,007 kali untuk keberadaan jentik Aedes 

aegypti yang tidak ada dibandingkan responden 

yang tindakannya tidak 

Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti 

sangat berhubungan dengan manusia yang 

menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-

hari. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk 

menjaga kebersihan tempat penampungan air yang 

digunakan, agar dapat mengurangi perkembang 

biakan jentik nyamuk Aedes aegypti pada air bersih 

yang digunakan. Kebersihan tempat penampungan 

air ini berkaitan dengan kegiatan pengurasan yang 

dilakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hal 

ini dimaksudkan agar dapat memutus mata rantai 

siklus kehidupan nyamuk dalam air agar jentik tidak 

mempunyai waktu yang cukup untuk mencapai 

dewasa (Nani dan Hargono, 2016). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nani dan Hargono (2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara tindakan PSN dengan keberadaan jentik 

Aedes aegypti di Pelabuhan Pulang Pisau. 

Responden yang memiliki tindakan buruk 

mempunyai risiko terhadap keberadaan jentik Aedes 

aegypti sebesar 3,89 kali dibandingkan dengan 

responden yang memiliki tindakan baik.  

Berdasarkan hasil penelitian, teori pendukung 

dan penelitian terkait peneliti berpendapat bahwa 

pengetahuan dan sikap mempengaruhi tindakan 

sehingga orang tersebut dapat melakukan 

pencegahan yang dapat hidupnya jentik nyamuk 

Aedes aegypti. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Distribusi frekuensi keberadaan jentik Aedes 

aegypti diatas bahwa yang paling banyak 

yang tidak ada bejumlah 73,7%. 

4.1.2 Tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di 

Wilayah Kerja Puskesmas Gandus 

Palembang (p Value = 0,713). 

4.1.3 Ada hubungan antara sikap dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang (p 

Value = 0,002). 

4.1.4 Ada hubungan antara tindakan dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti di Wilayah 

Kerja Puskesmas Gandus Palembang (p 

Value = 0,003). 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan 

penelitian hubungan keberadaan jentik 

nyamuk Aedes aegypti, dapat melakukan 

dengan pendekatan murni lingkungan, seperti 

air, lingkungan kelebapan dan lain-lain.  

4.2.2 Bagi Puskesmas Gandus Palembang 

Bagi Puskesmas Gandus Palembang untuk 

dapat membuat program tentang pencegahan 

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti 

yang lebih menarik, karena sudah sering 

dilakukan promosi kesehatan tetapi masih 

belum berhasil dengan baik. 

4.2.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Sebagai literatur di Perpustakaan STIK Bina 

Husada Palembang, untuk menambah 

wawasan, pengetahuan serta keterampilan 

dalam menganalisa masalah kesehatan 

khususnya dalam bidang kesehatan 

lingkungan. 
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ABSTRAK 

 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan area pemukiman yang ada, masalah mengenai 

pembuangan kotoran manusia menjadi meningkat, dilihat dari segi kesehatan  masyarakat, masalah pembuangan kotoran 

manusia merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin diatasi. Desa Ibul Besar II merupakan salah satu desa di 

Kabupaten Ogan Ilir dimana penduduknya masih memiliki perilaku Buang Air Besar (BAB) sembarangan dan masih banyak 

penduduk yang tidak memiliki jamban sehat. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepemilikan jamban sehat di Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Metode 

penelitian ini menggunakan studi analitik dengan desain cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga 

di Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah sampel 90 responden. Tehnik pengambilan 

sampel adalah teknik Proporsional Random Sampling. Analisa data yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan 

menggunakan uji statistik  chi-square (α=0,05) Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2018.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat dengan (p value=0,0005), pendapatan ekonomi dengan (p value=0,0005), 

dukungan tokoh masyarakat dengan (p value=0,0005) dan peran petugas kesehatan dengan (p value=0,0005). Hasil penelitian 

menyimpulkan ada hubungan antara variabel kebiasaan masyarakat, pendapatan ekonomi, dukungan tokoh masyarakat dan 

peran petugas kesehatan terhadap kepemilikan jamban sehat. Disarankan kepada tokoh masyarakat dan petugas kesehatan 

berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan, edukasi dan motivasi kepada masyarakat yang belum memiliki jamban agar 

segera membangun jamban sehat serta membentuk program arisan jamban sehat bagi kepala keluarga yang kurang mampu 

dalam membangun jamban sehat 
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ABSTRACT 

 

By the Increasing population is not comparable to existing residential areas, the problem of human waste disposal is 

increasing, seen from terms of public health, the problem of human waste disposal is a major problem to be overcome as 

early as possible. Ibul Besar II Village is one of the villages in Ogan ilir Regency where residents still have defecation 

behavior and there are still many residents who do not have healthy latrines. The purpose of this study was to determine the 

factors associated with the ownership of healthy latrines at Ibul Besar II Village, Pemulutan sub-district of Ogan Ilir 

Regency 2018. The study method used analytic study with cross-sectional design. The population in this study was the head of 

the family in Ibul Besar II Village, Pemulutan Subdistrict, Ogan Ilir Regency with total sampling was 90 respondents. The 

sampling technique was a proportional random sampling technique. The data analysis that used was univariate and bivariate 

by Statistical test of chi-square (α=0,005). This study was conducted in May-June 2018. The results showed that habits of the 

community with (p value = 0,0005), economic income with (p value = 0,0005), support of community leaders with (p value = 

0,0005), and the role of health workers with (p value = 0,0005). The results of the study concluded that there was a 

relationshi among the variables of community habits, economic income, support of community leaders and the role of health 

workers in the ownership of healthy latrines. It is suggested to community leaders and health workers to collaborate to 

provide counseling, education and motivation to people who do not have latrines to immediately build healthy latrines and 

establish healthy latrines arisan programs for poor families in building healthy latrines. 

 

Keywords : Community Habits, Economic Income, Support of Community Leaders, Role of Health Workers, 

Healthy Latrine Ownership 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Jamban merupakan fasilitas pembuangan 

tinja yang efektif untuk memutuskan mata rantai 

penularan penyakit. Penggunaan jamban tidak  

hanya nyaman melainkan juga turut melindungi dan 

meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat. 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang tidak 

sebanding dengan area pemukiman yang ada, 

masalah mengenai pembuangan kotoran manusia 

menjadi meningkat, dilihat dari segi kesehatan  

masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia 

merupakan masalah pokok untuk sedini mungkin 

diatasi (Notoatmodjo,2003). Pada masa sekarang ini 
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pemilihan jamban cemplung masih menjadi 

masalah, mengingat jamban cemplung merupakan 

jenis jamban yang kurang memenuhi syarat 

kesehatan. (Priyanto, 2015) 

Berdasarkan Deklarasi Johannesburg yang 

dituangkan dalam Millenium
 

Development Goals 

(MDGs) menetapkan pada tahun 2015 sepakat untuk
 

menurunkan separuh proporsi penduduk dunia yang 

tidak memiliki akses sanitasi
 

dasar yaitu jamban 

sehat dan harus mendapatkan akses sanitai dasar 

(jamban) pada
 

tahun 2025. Penetapan ini telah 

disepakati oleh negara negara di dunia termasukdi 

Indonesia.
 
Sasaran Millenium Development Goals 

(MDGs) digunakan oleh Kementerian Kesehatan RI 

sebagai dasar menjangkau sanitasi dasar yang layak 

dan merata. (Nislawaty. 2015)
 

Menurut data WHO pada tahun 2015 

diperkirakan sebesar 946 juta orang penduduk di 

dunia masih buang air besar di area terbuka. Data ini 

juga menunjukkan bahwa sebesar 81% penduduk 

yang buang air besar sembarangan (BABS) terdapat 

di 10 negara dan Indonesia menjadi negara 

terbanyak kedua dengan persentase sebesar 12,9%. 

(Putra dan Selviana. 2017) 

Menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 

2014 Penduduk dengan akses terhadap fasilitas 

sanitasi yang layak sebanyak 60,91%. 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. Namun di sisi lain, 

tampaknya perilaku buang air besar masih 

merupakan suatu kebiasaan yang kurang menunjang 

upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan 

kesehatan masyarakat. (Anggoro, Khoiron dan 

Trirahayu. 2015) 

Hal ini sesuai dengan teori perilaku 

kesehatan oleh Lowrance Green (1980) bahwa 

perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga 

faktor yaitu faktor pemudah (predisposing factor) 

yaitu sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan 

sebagainya, faktor pemungkin (enabling factor) 

yaitu fasilitas atau sarana-sarana, dan faktor 

penguat(reinforcing factor) yaitu sikap dan perilaku 

petugas kesehatan. Dengan adanya ke tiga faktor 

tersebut sangat dapat menunjang keberhasilan 

perilaku kesehatan yang baik didalam masyarakat 

seperti perilaku memanfaatkan jamban 

sehat.(Notoatmodjo. 2013)
 

Berdasarkan profil kesehatan provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2016, bahwa 

presentase akses jamban menurut 10 

Kabupaten/Kota Penyediaan Air Minum dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016, presentasi 

tertinggi terdapat pada Kabupaten Banyuasin sebesar 

95,637% dan terendah pada Kabupaten Empat 

Lawang sebesar 2,471%. Sedangkan Kabupaten 

Ogan Ilir pada tahun 2016 adalah sebesar 43,514%. 

(Dinkes Provinsi Sumsel. 2016) 

Dari data profil kesehatan lingkungan Desa Ibul II 

Kecamatan Pemulutan tahun 2017 bahwa jumlah 

penduduk yang termasuk kedalam desa Ibul II  

wilayah kerja Desa Ibul II Kecamatan Pemulutan 

adalah berjumlah 3.183 jiwa, yang terdiri dari 1.618 

laki-laki dan 1.565 jiwa perempuan. Jumlah kepala 

keluarga sebanyak 909 kepala keluarga dan kepala 

keluarga  yang memiliki jamban sehat sebanyak 499 

kepala keluarga (55%). Capaian ini masih jauh 

dibawah target puskesmas yaitu 100%. Selain dari 

kurangnya peran petugas dan masih rendahnya 

masyarakat desa pegayut terhadap pemanfaatan 

jamban sehat maka tidak heran jika penyakit diare 

menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit 

dominan di desa Ibul II kecamatan Pemulutan. Hal 

ini menunjukkan lemahnya peran kepala keluarga 

dalam memengaruhi serta mengatur anggota 

keluarganya untuk menjaga kesehatan diri mereka. 

Selain itu tingginya angka penderita diare (25%) di 

daerah tersebut juga dapat diakibatkan karena 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan kepala 

keluarga dalam membuat jamban sehat yang ideal 

bagi anggota keluarga.
 

Dari hasil penelitian P.S 

Ghanda (2017), menunjukkan bahwa pendidikan, 

tingkat ekonomi, pengetahuan dan sikap ada 

hubungan dengan kepemilikan jamban sehat dengan 

nilai p-value 0,000. (Putra dan Selviana. 2017).  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kepemilikan jamban sehat di Desa Ibul II Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan umum  

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kepemilikan jamban sehat di Desa Ibul II 

Kecamatn pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 

1.2.2   Tujuan khusus 
1) Diketahuinya distribusi frekuensi variabel 

Kebiasaan Masyarakat, pendapatan ekonomi, 

Dukungan Tokoh Masyarakat dan peran 

petugas kesehatan terhadap kepemilikan 

jamban sehat di di Desa Ibul II Kecamatn 

pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 

2) Diketahuinya hubungan Kebiasaan Masyarakat 

terhadap kepemilikan jamban sehat di di Desa 

Ibul II Kecamatn pemulutan Kabupaten Ogan 

Ilir Tahun 2018. 

3) Diketahuinya hubungan Pendapatan Ekonomi 

terhadap kepemilikan jamban sehat di di Desa 

Ibul II Kecamatn pemulutan Kabupaten Ogan 

Ilir Tahun 2018. 

4) Diketahuinya hubungan Dukungan Tokoh 

Masyarakat terhadap kepemilikan jamban sehat 
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di di Desa Ibul II Kecamatn pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Desa Ibul Besar II 

Hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan informasi serta masukan bagi Desa Ibul 

II Kecamatan Pemulutan dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Ogan Ilir, sebagai data untuk keperluan 

penyuluhan dan perencanaan program di masa yang 

akan datang yang berhubungan dengan kepemilikan 

jamban sehat. 

1.3.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

1. Sebagai tambahan perbendaharaan 

refensi/kepustakaan untuk Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Bina Husada Palembang. 

2 Sebagai bahan masukan untuk penelitian, 

terutama mengenai masalah kepemilikan 

jamban di masyarakat. 

3 Untuk menetahui sejauh mana mahasiswa 

memahami ilmu teori yang telah didapatkan 

dari bangku kuliah dengan penerapan langsung 

di dalam praktek lapangan secara nyata. 

1.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya peneliti yang berasal dari 

institusi STIK Bina Husada. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yaitu studi analitik dengan desain cross-

sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

kepala keluarga di Desa Ibul II Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dengan jumlah 

sampel 90 responden. Tehnik pengambilan sampel 

adalah teknik Proporsional Random Sampling. Uji 

statistik menggunakan chi-square (α=0,05). 

Penelitian ini dilakuakan pada bulan Mei-Juni 2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Kebiasaan Masyarakat dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 

Tabel 3.1 

Hubungan Kebiasaan Masyarakat dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II  

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 

2018 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

masyarakat dengan kepemilikan jamban sehat di 

kawasan desa Ibul Besar II Kecamatan pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018, masyarakat yang 

memiliki kebiasaan baik mempunyai 

peluang/kesempatan 343,00 kali lebih besar untuk 

memiliki jamban di rumah  dibandingkan  responden 

yang memiliki kebiasaan tidak baik. 

Pemanfaatan jamban sangat dipengaruhi 

oleh tingkat pengetahuan dan kebiasaan masyarakat. 

Pemanfaatan jamban oleh masyarakat belum sesuai 

dengan harapan, karena masih ada yang buang air 

besar (BAB) di tempat-tempat yang tidak sesuai 

dengan kaidah kesehatan, Misalnya sungai, kebun, 

atau sawah. Hal ini karena kebiasaan (pola hidup) 

atau fasilitas yang kurang terpenuhi serta 

pengetahuan, sikap dan prilaku dari masyarakat itu 

sendiri maupun kurang informasi yang mendukung 

terhadap pemanfaatan jamban keluarga. (Putra dan 

Selviana. 2017).  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian nafryzal Carlo dkk (2013) di Kota Padang 

yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

berarti antara budaya masyarakat dengan perilaku 

penggunaan jamban. Dengan semakin baik budaya 

maka semakin baik pula prilaku pengguna jamban 

dan sebaliknya. Dengan demikian tidak dapat 

dipungkiri bahwa salah satu indikator budaya adalah 

kebiasaan. Kebiasaan memiliki hubungan yang kuat 

dengan prilaku sebagai mana juga dikemukakan oleh 

Sukanto (1990) bahwa kebudayaan pada masyarakat 

adalah sistem nilai yang dianut masyarakat. Sistem 

nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak 

tentang apa yang dianggap buruk harus dihindari dan 

apa yang dianggap baik harus diikuti. Bila 

dibandingkan dengan sikap, budaya dan kebiasaan 

sangat dominan berhubungan dengan prilaku. 

(Carlo, Nurhasan dan Fahruddin. 2013) 

Kebiasaan masyarakat buang air besar 

sembarangan BABs di Desa Ibul Besar II di 

pengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

lingkungan tempat mereka tinggal, sekitar 35% 

masyarakat Ibul Besar II memiliki rumah di 

pinggiran sungai hal tersebut mendorong masyarakat 

untuk buang air besar langsung ke sungai, dengan 

posisi rumah di pinggir sungai berdampak 

masyarakat tidak terdorong untuk membuat jamban 

sehat. Serta ada beberapa masyarakat yang memang 

dari kecil tinggal di pedalaman dan pinggir sungai 

yang membuat kebiasaan tersebut sudah melekat 

dari kecil hingga masyarakat tersebut terbiasa dan 

nyaman untuk buang air besar di sungai dari pada  

buang air besar di jamban sehat. 

 Prilaku pengguna jamban secara bersama-

sama dipengaruhi oleh pendidikan kesehatan, sikap, 

dan budaya. Dengan semakin baik pendidikan 

kesehatan, sikap, dan budaya secara bersama-sama 

maka semakin baik pula prilaku pengguna jamban di 

lingkungan tersebut.  

Dari hasil penelitian ini peneliti menyarankan 

prilaku pengguna jamban perlu ditingkatkan dan 

diperbaiki sikap dan budaya terhadap masyarakat 

sekitarnya dengan melakukan penyuluhan dan 

memberikan pendidikan kesehatan terhadap 

msyarakat.  

 
3.2 Hubungan Pendapatan Ekonomi  dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 
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Tabel 3.4 

Hubungan Pendapatan Ekonomi  dengan Kepemilikan 

Jamban di Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pendapatan 

ekonomi dengan kepemilikan jamban sehat di 

kawasan desa Ibul Besar II Kecamatan pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018, masyarakat 

dengan pendapatan yang tinggi mempunyai 

peluang/kesempatan 123,50 kali lebih besar untuk 

memiliki jamban di rumah  dibandingkan  responden 

yang mempunyai pendapatan rendah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Ghanda Sunaryo 2017 Terdapat 

hubungan antara tingkat ekonomi dan kepemilikan 

jamban sehat di Kecamatan Kayan Hulu, peneliti 

menarik kesimpulan bahwa tingkat ekonomi sangat 

mempengaruhi dalam kepemilikan jamban sehat 

karena responden dengan tingkat ekonomi yang baik 

lebih cenderung untuk memiliki jamban sehat 

dibandingkan dengan tingkat ekonomi rendah. 

(Putra dan Selviana. 2017).
 

 
Dari pengamatan peneliti keluarga yang 

pendapatannya rendah kurang partisipasinya dalam 

kesehatan lingkungan, karena bagi mereka 

kelangsungan hidup lebih penting dari pada 

melakukan langkah langkah terobosan baru yang 

belum jelas hasilnya. Namun diantara responden ada 

yang tidak memiliki jamban meski responden 

termasuk dalam pendapatan keluarga yang tinggi. 

Hal ini dapat terjadi karena meskipun responden 

tersebut memiliki pendapatan yang tergolong tinggi, 

namun kurangnya kesadaran tentang pentingnya 

sarana sanitasi dasar membuatnya enggan untuk 

memperbaiki status kesehatan keluarganya.  

Dari hasil penelitian, terdapat 23,5% 

responden yang mempunyai jamban meskipun 

mempunyai pendapatan yang rendah. Hal ini dapat 

terjadi karena pada beberapa responden penelitian, 

terdapat responden yang mempunyai rumah yang 

pembangunannya mendapat bantuan dari 

orangtuanya, sehingga meskipun secara ekonomi 

termasuk dalam kategori pendapatan kurang namun 

responden tersebut dapat membangun dan memiliki 

jamban sehat. 

Dari hasil penelitian ini peneliti menyarankan 

agar masyarakat yang belum memiliki jamban agar 

membentuk program arisan jamban sehat bagi 

kepala keluarga yang kurang mampu dalam 

membangun jamban sehat 

 
3.3 Hubungan Dukungan Tokoh Masyarakat  dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 

 

 

 

Tabel 3.3 

Hubungan Dukungan Tokoh Masyarakat  dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara dukungan tokoh 

masyarakat dengan kepemilikan jamban sehat di 

Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2018, responden yang menyatakan 

dukungan tokoh masyarakat baik mempunyai 

peluang/kesempatan 28,50 kali lebih besar untuk 

memiliki jamban di rumah  dibandingkan  responden 

yang menyatakan dukungan tokoh masyarakat tidak 

baik.   

Kepala keluarga yang memiliki presepsi 

yang baik dukungan tokoh masyarakat dalam 

menggunakkan jamban, maka mereka akan 

cenderung untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh 

tokoh masyarakat tersebut sebaliknya kepala 

keluarga yang tidak terhadap dukungan tokoh 

masyarakat dalam menggunkan jamban sehat, maka 

mereka akan cenderung untuk tidak melaksanakan 

apa yang dikatan oleh tokoh masyarakat tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Andrias dan Laksmono 2014, 

Terdapat hubungan antara dukungan tokoh 

masyarakat dan kepemilikan jamban sehat di 

Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. (Horhorow 

dan Laksmono. 2014) 

Berdasarkan hasil penelitian, teori terkait 

dan penelitian terkait maka peneliti berpendapat 

bahwa keterlibatan dan dukungan tokoh masyarakat 

masih rendah dirasakan oleh masyarakat desa Ibul 

Besar II, yaitu dalam dukungan memberi 

penyuluhan tentang fungsi dan pentingnya jamban 

sehat. Disarankan tokoh masyarakat bekerja sama 

dengan puskesmas dan pemerintah kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dapat memberi 

dukungan secara penuh kepada masyarakat Desa 

Ibul Besar II tentang pentingnya memiliki jamban 

sehat melalui forum, ceramah dan diskusi secara 

menyeluruh dan terbuka. 

 

3.4   Hubungan Peran Petugas Kesehatan  dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018 

Tabel 3.3 

Hubungan Peran Petugas Kesehatan  dengan 

Kepemilikan Jamban di Desa Ibul Besar II Kecamatan 

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara peran petugas 
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kesehatan dengan kepemilikan jamban sehat di Desa 

Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2018. responden yang menyatakan 

peran petugas kesehatan baik mempunyai 

peluang/kesempatan 91,00 kali lebih besar untuk 

memiliki jamban di rumah  dibandingkan  responden 

yang menyatakan peran petugas tidak baik.   

 Petugas kesehatan bertanggung jawab 

dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan 

masyarakat. Tujuan pendidikan terhadap masyarakat 

yang dilakukan petugas kesehatan adalah :  

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

kesehatan dalam arti luas 

1. Pengetahuan tentang penyakit yang 

diakibatkan oleh lingkungan 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang pentingnya memiliki jamban keluarga 

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut 

memperhatikan kesehatannya. 

c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

hubungan penyakit berbasis lingkungan dengan 

berbagai lingkungan fisik dan biologis yang dapat 

saling mempengaruhi. Lewin (1970) dalam 

notoatmojo berpendapat bahwa perilaku manusia 

adalah suatu keadaan yg seimbang antara kekuatan-

kekuatan pendorong (driving forces) dan kekuatan-

kekuatan penahan (restining forces). (Meridhawati. 

2014) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian dari Ayu Anggraini (2017), terdapat 

hubungan yang signifikan antara peran petugas 

kesehatan dengan kepemilikan jamban sehat di 

kawasan pinggir Sungai Musi Kelurahan Kertapati 

Kota Palembang, masyarakat yang menyatakan 

bahwa peran petugas kesehatan secara pasif 

mempunyai resiko 23,14 kali memiliki jamban tidak 

sehat dibanding peran petugas kesehatan yang aktif.  
 

Peran petugas berperan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, 

kemauan dan kemampuan individu, keluarga dan 

masyarakat untuk mencegah penyakit, menigkatkan 

kesehtannya, menciptakan lingkungan sehat serta 

aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan. 

Peran tersebut, yaitu motivasi, bimbingan teknis, 

penggerakan, pemberdayaan, maupun penyuluhn 

dari petugas baik petugas puskesmas, perangkat 

desa, tokoh masyarakat maupun kader kesehatan 

guna memberikan kesadaran kepada masyarakat 

agar dapat memiliki jamban sehat.  

Dari pengamatan peneliti terlihat kurangnya 

peran petugas kesehatan dalam penyuluhan memiliki 

jamban sehat di desa Ibul Besar II membuat 

masyarakat semakin enggan untuk membangun 

jamban sehat di rumahnya, ditambah kurangnya 

pengetahuan kesehatan membuat masyarakat tidak 

mengetahui manfaat dan pentingnya memiliki 

jamban sehat. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh 

petugas kesehatan khususnya di kawasan Desa Ibul 

Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

untuk lebih menerapkan komunikasi yang baik 

tentang pentingnya memiliki jamban keluarga yang 

memenuhi syarat kesehatan dirumah. 

 

4.  SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.      Simpulan 

4.1.1 Distribusi frekuensi variabel kebiasaan 

masyarakat baik (60,0%), pendapatan 

ekonomi rendah (56,7%), dukungan tokoh 

masyarakat kurang mendukung (53,3%), 

peran petugas kesehatan kurang baik (60,0%) 

dan memilki jamban (55,6%) di Desa Ibul 

Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2018. 

4.1.2 Ada hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan masyarakat dengan kepemilkan 

jamban sehat di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018, dengan p value=0,0005 

4.1.3 Ada hubungan yang signifikan antara 

pendapatan ekonomi dengan kepemilkan 

jamban sehat di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018, dengan p value=0,0005 

4.1.4 Ada hubungan yang signifikan antara 

dukungan tokoh masyarakat dengan 

kepemilkan jamban sehat di Desa Ibul Besar 

II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018, denganp value=0,0005 

4.1.5 Ada hubungan yang signifikan antara peran 

petugas masyarakat dengan kepemilkan 

jamban sehat di Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

Tahun 2018, dengan p value=0,0005 

 

4.2    Saran 

4.2.1 Disarankan kepada tokoh masyarakat dan 

petugas kesehatan berkolaborasi untuk 

memberikan penyuluhan, edukasi dan 

motivasi kepada masyarakat yang belum 

memiliki jamban agar segera membangun 

jamban sehat serta membentuk program 

arisan jamban sehat bagi kepala keluarga 

yang kurang mampu dalam membangun 

jamban sehat 

4.2.2 Disarankan tokoh masyarakat bekerja sama 

dengan puskesmas dan pemerintah 

kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

dapat memberi dukungan secara penuh 

kepada masyarakat Desa Ibul Besar II tentang 

pentingnya memiliki jamban sehat sehingga 

program tersebut dapat berkelanjutan misal 

melalui forum, ceramah dan diskusi secara 

menyeluruh dan terbuka. 

4.2.3 Disarankan kepada seluruh petugas kesehatan 

khususnya di kawasan Desa Ibul Besar II 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 

untuk lebih menerapkan komunikasi yang 

baik tentang pentingnya memiliki jamban 

keluarga yang memenuhi syarat kesehatan 

dirumah. 
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ABSTRAK 

 

Pengelolaan limbah medis padat rumah sakit erat kaitannya dengan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. World  Health  

Organization  (WHO)  2004,  pernah  melaporkan  kasus infeksi Virus Hepatitis B (HBV) di Amerika Serikat (AS) akibat 

cidera oleh benda tajam dikalangan tenaga medis dan tenaga pengelolaan sampah rumah sakit yaitu sebanyak  162-321  kasus  

dari  jumlah  total  per  tahun  yang  mencapai  300.000 kasus. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di RSUD OKU 

Timur pengelolaan sampah medis pada proses akhir dilakukan pembakaran dengan menggunakan insinerator. Rata-rata 

sampah padat medis yang dihasilkan perhari yaitu kurang lebih 30 kg. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya gambaran 

pengelolaan sampah medis padat. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

meliputi 1 orang informan kunci dan 10 orang informan lainnya. Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan 

pedoman wawancara dan observasi, selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Penelitian dilaksanakan 

pada tanggal 15-21 Maret 2018 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah medis padat di RSUD OKU Timur sudah berjalan sesuai dengan Kepmenkes RI No. 

1204/Menkes/SK/X/2004. Fasilitas pengelolaan sampah medis padat sudah memadai dan sudah tersedianya incenerator yang 

merupakan peralatan untuk pengelolaan limbah padat akhir di RSUD OKU Timur. Disarankan untuk RSUD OKU Timur 

tempat penampungan sampah hendaknya lebih luas lagi sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang terlalu banyak 

sebelum masuk ke mesin incenerator. Bagi petugas pengelola limbah agar selalu memperhatikan penggunaan alat pelindung 

diri dengan baik dan benar dan pihak rumah sakit dapat lebih melengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung APD seperti 

masker, sepatu bot, helm dan handscoon. 

 

Kata Kunci  : Sampah Medis Padat, Pengelolaan, Rumah Sakit 

 

 

ABSTRACT 

 

Hospital solid medical waste management is closely related to occupational health and safety efforts. World Health 

Organization (WHO) 2004, has reported a case of infection with Hepatitis B Virus (HBV) in the United States (US) due to 

injuries by sharp objects among medical personnel and hospital waste management personnel, as many as 162-321 cases out 

of the total per year reaching 300,000 cases. Based on preliminary observations at the OKU Timur Regional General 

Hospital, the management of medical waste at the end of the process was  conducted by using incinerators. The average 

medical solid waste produced per day is approximately 30 kg. This study aims to determine the description of solid medical 

waste management. The method in this study was descriptive qualitative. The informants in this study included 1 key 

informant and 10 other informants. The data in this study were obtained by using interview guidelines and observations, then 

the analysis was conducted by using triangulation. The study was cionducted on March 15-21, 2018 at the OKU Timur 

Regional General Hospital. The results of this study indicated that the implementation of solid medical waste management in 

the OKU Timur Regional General Hospital has been in accordance with the Decree of the Minister of Health of the Republic 

of Indonesia No. 1204 / Menkes / SK / X / 2004. Solid medical waste management facilities were adequate and incinerators 

were available which were equipment for final solid waste management in OKU Timur Regional General Hospital. It is 

suggested  for RSU OKU Timur regional general hospital where garbage storage should be wider so that there will not be 

too much accumulation of garbage before entering the incinerator machine. For waste management officers to always pay 

attention to the use of personal protective equipment properly and properly the hospital can better equip facilities that 

support PPE such as masks, boots, helmets and handscoon. 

 

Keywords    : Solid Medical Waste, Management, Hospital 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah  Sakit sebagai salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber 

daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang 

sangat kompleks. Sebagai sarana pelayanan umum, 

rumah sakit dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi 

tempat penularan penyakit (Muchtar, 2016). 

Air limbah yang berasal dari rumah sakit 

merupakan salah satu sumber pencemaran yang 

sangat potensial karena mengandung senyawa 

organik, kimia bahkan mikroorganisme patogen 

yang membahayakan manusia dan menyebabkan 

penyakit. Limbah rumah sakit merupakan suatu 

bentuk limbah hasil proses kegiatan yang terjadi 

dilingkungan rumah sakit, yang sangat potensial 
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menularkan berbagai bibit penyakit. Untuk itu 

sampah rumah sakit harus dikelola secara serius dan 

cermat agar segala jenis kuman penyakit yang 

dikandung didalamnya tidak mengakibatkan 

pencemaran bagi lingkungan (Muchtar, 2016). 

Pengelolaan limbah medis padat rumah sakit 

erat kaitannya dengan upaya kesehatan dan 

keselamatan kerja. Pengelolaan limbah medis yang 

tidak baik akan meningkatkan risiko terjadinya 

kecelakaan kerja dan penularan penyakit terutama 

pasien, pengunjung, petugas kesehatan maupun 

masyarakat lingkungan sekitar (Hayat, 2015). 

Pengelolaan sampah padat medis dan non 

medis rumah sakit sangat dibutuhkan bagi 

kenyamanan dan kebersihan lingkungan rumah 

sakit, karena dapat mencegah timbulnya masalah 

kesehatan. Keberhasilan sistem pengelolaansampah 

padat berkaitan erat dengan prosedur tetap yang 

dimiliki oleh rumah sakit yang bersangkutan sebagai 

acuan dari pengelolaan sampah yang berpedoman 

pada peraturan pemerintah (Line dan Lilis, 2013). 

World  Health  Organization  (WHO)  2004,  

pernah  melaporkan  kasus infeksi Virus Hepatitis B 

(HBV) di Amerika Serikat (AS) akibat cidera oleh 

benda tajam dikalangan tenaga medis dan tenaga 

pengelolaan sampah rumah sakit yaitu sebanyak  

162-321  kasus  dari  jumlah  total  per  tahun  yang  

mencapai  300.000 kasus. Limbah rumah sakit 

sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan 

seperti mengganggu kenyaman, dan estetika. 

Limbah rumah sakit sangat mempengaruhi 

kesehatan manusia karena dapat berefek 

karsinogenik (pendorong terjadinya kanker), efek 

mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), efek 

teratogenik (pendorong adanya cacat bawaan), 

kerusakan sistem reproduksi dan lain-lain 

(Rahmatullah, 2017). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 

2014, diketahui bahwa secara nasional Indonesia 

telah melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah 

medis sebesar 74,76% dan belum memenuhi target 

Renstra Kementrian Kesehatan tahun 2014 yaitu 

sebesar 75%. Tetapi Sebanyak 19 provinsi telah 

100% melaksanakan pembinaan pengelolaan 

sampah medis disetiap rumah sakit dimasing-masing 

provinsi tersebut (Fahriyah, Husaini dan Fadilah, 

2016). 

Berdasarkan Rapid Assessment pada tahun 

2002 yang di lakukan oleh Ditjen Direktorat 

Penyediaan Air dan Sanitasi yang melibatkan Dinas 

Kesehatan Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan 

bahwa sebanyak 648 rumah sakit dari 1.476 rumah 

sakit yang ada, yang memiliki insinerator baru 49% 

dan yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Sampah 

(IPAL) sebanyak 36%. Dari jumlah tersebut kualitas 

sampah yang telah melalui proses pengolahan yang 

memenuhi syarat baru mencapai 52% saja (Muchtar, 

2016). 

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan 

yang dilakukan pada bulan Februari 2018 di Rumah 

Sakit Umum Daerah OKU Timur mengenai proses 

pengelolaan sampah medis padat yang dilakukan 

oleh RSUD OKU Timur, dimana dalam melakukan 

pengelolaan sampah medis pada proses akhir 

dilakukan pembakaran dengan menggunakan 

insinerator. Rata-rata sampah padat medis yang 

dihasilkan perhari yaitu kurang lebih 30 kg. 

Pengelolaan sampah medis di rumah sakit ini masih 

kurang sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk 

pengelolaan sampah padat.  

Kondisi sarana dan prasarana yang belum 

memadai menjadi kendala utama dalam pengelolaan 

sampah medis padat di Rumah Sakit ini.Seperti 

masih sering terjadi kerusakan pada mesin 

insinerator yang mengakibatkan menumpuknya 

sampah medis padat di penampungan. Pada 

pengelolaan sampah medis padat di lapangan masih 

terdapat sampah mulai dari proses pewadahannya 

masih belum sesuai prosedur. Dimana sampah medis 

seharusnya dimasukkan ke dalam kantong plastik 

kemudian diikat agar tidak terlihat dan mengurangi 

kontak langsung mikroba dengan manusia, namun 

pada saat observasi masih terdapat kantong plastik 

yang tidak terikat bahkan sampah medis padat 

tersebut keluar dari kantong plastik. Selain itu juga 

alat pengangkut sampah ke tempat mesin insinerator 

masih berupa troli yang tidak tertutup rapat karena 

terlalu banyak sampah yang diangkut, bahkan 

tampak petugas yang menekan-nekan sampah agar 

dapat muat ke dalam troli. Hal ini berakibat ada saja 

sampah medis padat yang keluar bahkan tercecer 

dari plastik dan masuk ke dalam troli. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, “Analisis Pengelolaan Sampah Medis 

Padat Pada Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur 

pada Tahun 2018”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diperolehnya gambaran pengelolaan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

13) Diketahuinya pengetahuan petugas tentang 

limbah medis padat di RSUD OKU Timur 

Tahun 2018. 

14) Diketahuinya prosedur pengelolaan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 

15) Diketahuinya penggunaan alat pelindung diri 

pada petugas dalam pengelolaan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 

16) Diketahuinya pengetahuan petugas tentang 

dampak dari sampah medis padat di RSUD 

OKU Timur Tahun 2018. 

17) Diketahuinya mekanisme pemisahan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 

18) Diketahuinya pelabelan maupun kode warna 

untuk tempat sampah medis padat di RSUD 

OKU Timur Tahun 2018. 

19) Diketahuinya prosedur pengumpulan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 
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20) Diketahuinya prosedur pengangkutan sampah 

medis padat di RSUD OKU Timur Tahun 

2018. 

21) Diketahuinya proses pembuangan dan 

penanganan akhir sampah medis padat di 

RSUD OKU Timur Tahun 2018. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan 

pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan 

serta dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

peneliti mengenai sistem pengelolaan sampah medis 

padat di rumah sakit. Dan penelitian ini juga   

memberikan pengalaman mengenai bagaimana 

kenyataan yang terjadi dilapangan untuk 

pengelolaan sampah medis padat di rumah sakit. 

1.3.2 Bagi Rumah Sakit RSUD OKU Timur 

Dengan penelitian ini rumah sakit dapat 

memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melaksanakan evaluasi ataupun 

peningkatan kualitas melalui adanya analisis sistem 

pengelolaan sampah medis padat yang ada di RSUD 

OKU Timur. 

1.3.3 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan 

dan sumber informasi untuk diterapkan di STIK 

Bina Husada Palembang dan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya bagi 

mahasiswa di STIK Bina Husada Palembang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, sumber informan dalam 

penelitian ini meliputi 1 orang informan kunci dan 

10 orang informan lainnya. Data dalam penelitian ini 

didapat dengan menggunakan pedoman wawancara 

dan observasi, selanjutnya analisis dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 15-21 Maret 2018 

bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah OKU 

Timur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengetahuan Responden 

Hasil wawancara dengan responden 

mengenai pengetahuan tentang limbah medis padat 

rumah sakit, sebagian responden mengetahuinya, 

dimana mayoritas responden berpendapat bahwa 

limbah  medis  adalah  limbah  atau sampah sisa  

hasil pelayanan medis yang sudah tidak terpakai, 

seperti spuit, jarum, verban, botol infus, dan lain-

lain. 

Tingkat pengetahuan responden ini 

disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan yang 

memang sudah memadai yaitu SMA. Responden 

memang sudah memahami bahwa sampah yang ada 

di rumah sakit berbeda dengan sampah yang biasa 

ditemui disekitar kita. 

 

3.2 Prosedur Pengelolaan Sampah Medis 

Padat 

Hasil wawancara diketahui bahwa sebagian 

besar responden berpendapat bahwa pengelolaan 

sampah medis padat di rumah sakit ini sudah 

diberikan penjelasan dan petunjuk sesuai SOP 

Rumah Sakit, sehingga para petugas pengelola 

limbah, cleaning service maupun tenaga kesehatan 

sudah benar dalam memperlakukan sampah medis 

padat ini. Mereka sudah memisahkan antara limbah 

yang dapat menyebabkan penyaki (infeksius) 

maupun sampah yang tidak berbahaya. 

Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 

menyarankan untuk pewadahan limbah medis padat 

digunakan tempat khusus berupa safety box atau 

botol dan karton yang aman. Kepmenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2004 juga menyebutkan bahwa 

limbah medis padat harus dikumpulkan dalam satu 

wadah yang anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah 

dibuka. Persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh 

RSUD OKU Timur dengan memilih wadah safety 

box untuk limbah medis benda tajam serta tong 

sampah pijakan untuk sampah infeksius. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Line dan Lilis (2013), proses 

pengelolaan sampah di RSUD Blambangan terdiri 

dari serangkaian tahapan. Tahap pengelolaan 

sampah antara lain adalah tahap penimbunan, 

penyimpanan sementara, pengankutan ke TPS, 

pengumpulan, pengankutan akhir, dan tahap 

pemusnahan. Penimbunan sampah medis sudah 

memiliki tempat yang terpisah dengan sampah non 

medis. Namun kurang adanya pengawasan dan 

kedisiplinan dari karyawan baik dari petugas 

pengelola sampah maupun perawat atau karyawan 

dari masing-masing ruangan karena terkadang masih 

ditemui tercampurnya pembuangan sampah medis 

dan non medis. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori, serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa, 

prosedur pengelolaan sampah medis padat yang 

dilakukan di ruang perawatan inap, IGD, IBS, 

Laboratorium, Farmasi, dan Poli dengan alasan 

ruangan tersebut karena ruangan tersebut merupakan 

penghasil limbah medis padat. Pemisahan limbah 

medis benda tajam dengan limbah inveksius dan 

limbah non-infeksius sudah dilakukan oleh perawat 

ruangan dengan baik. Perawat memisahkan jarum 

dan spuit lalu membuang jarum ke dalam safety box 

yang telah disediakan disetiap ruangan dan spuit 

dibuang kedalam tong sampah limbah inveksius 

yang berlapiskan plastik kuning, seperti yang tertulis 

dalam Kepmenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu jarum dan syringes 

harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan 

kembali.  

 

3.3 Penggunaan Alat Pelindung Diri 

Berdasarkan wawancara dan observasi 

diketahui bahwa alat perlindungan diri yang 

disediakan pihak rumah sakit berupa masker, sarung 

tangan dan sepatu boot. Sementara para tenaga 

kesehatan sering tidak menggunakan masker atau 

sarung tangan saat menangani sampah padat medis 

ini dengan alasan mereka harus melihat resep dulu 

apakah ada sarung tangan atau masker yang 
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disertakan. 

Sementara untuk tenaga cleaning service dan 

pengelola sampah mereka sudah menggunakan 

masker dan sarung tangan serta sepatu dalam 

mengelola sampah medis di rumah sakit. Pihak 

rumah sakit juga belum menyediakan peraturan 

tertulis mengenai penggunaan alat perlindungan diri 

tersebut dalam SOP pengelolaan sampah padat. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja yaitu pengadaan 

alat pelindung diri masih belum  maksimal  dan  

belum  sesuai  dengan  persyaratan.   

Menurut  Kepmenkes  RI No. 

1204/Menkes/SK /X/2004 disebutkan bahwa 

petugas yang menangani limbah harus menggunakan 

alat pelindung diri: (1) topi atau helm, (2) masker, 

(3) pelindung mata, pakaian panjang (overall), (4) 

apron industri atau celemek plastik, (5) sepatu boot 

atau pelindung kaki, dan (6) sarung tangan khusus. 

Sarung tangan dengan berbagai ukuran, steril dan 

non-steril, termasuk lateks berat, vinil, kulit kedap 

air, dan bahan tahan tusukan  lainnya harus tersedia. 

Penggunaan alat pelindung diri sudah diatur dalam 

UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, 

khususnya pasal 9, 12, dan 14, yang mengatur 

penyediaan dan penggunaan alat pelindung diri di 

tempat kerja, baik bagi pengusaha maupun bagi 

tenaga kerja. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Hayat (2015), praktik pengelolaan 

limbah medis padat yang tidak baik pada perawat di 

RSUD Kota Cilegon terdapat perawat yang 

menyatakan kadang jarang memakai sarung tangan 

sewaktu menangani limbah medis padat, sarung 

tangan kadang tidak dibuang di tempat 

penampungan limbah yang telah ditentukan jenis 

limbahnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, teori, serta 

penelitian terkait, maka peneliti berpendapat bahwa, 

petugas baik itu cleaning service maupun petugas 

insenerator semuanya wajib menggunakan alat 

pelindung diri ketika bertugas agar hal tersebut dapat 

meminimalisir kejadian kecelakaan kerja. Selain itu 

pelatihan penggunaan alat pelindung diri juga sangat 

penting untuk seluruh pekerja di rumah sakit, 

bagaimana cara menggunakan, cara memeriksa jika 

ada kerusakan, dan prosedur untuk melapor serta 

penggantian alat pelindung diri harus dikuasai oleh 

pekerja di rumah sakit. 

 

3.4 Dampak Dari Sampah Medis 

Hampir semua informan memahami tentang 

bahaya dari sampah medis ini, mereka mengetahui 

dampak dari pengelolaan limbah yang tidak benar. 

Dalam proses pengelolaan sampah terutama pada 

saat pemilahan petugas senantiasa berhati-hati, hal 

ini dikarenakan sampah medis sangat rentan 

terhadap penularan penyakit, terpapar bahan kimia, 

terluka oleh benda tajam dan lain sebagainya. 

Limbah rumah sakit terdiri dari limbah umum 

dan limbah yang berbahaya. Pajanan dari limbah 

yang berbahaya dapat mengakibatkan penyakit atau 

cidera. Semua orang yang terpajan atau terpapar 

limbah berbahaya dari fasilitas penghasil limbah 

berbahaya, dan meraka yang berada di luar fasilitas 

serta memiliki pekerjaan yang  mengelola  limbah  

tersebut,  atau  yang  beresiko  akibat  kecerobohan  

dalam sisitem manajemen limbahnya.  

Pengaruh limbah rumah sakit terhadap 

kualitas lingkungan dan kesehatan dapat 

menimbulkan berbagai masalah seperti : (1) 

gangguan kenyamanan dan estetika, berupa warna 

yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, 

eutrofikasi dan rasa dari bahan kimia organik, (2) 

menyebabkan kerusakan harta benda, dapat 

disebabkan oleh garam-garam yang terlarut (korosif, 

karat), air yang berlumpur dan sebagiannya yang 

dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar 

rumah sakit, (3) gangguan atau kerusakan tanaman 

dan binatang dapat disebabkan oleh virus, senyawa 

nitrat, bahan kimia, pestisida, logam nutrient tertentu 

dan fosfor, (4) gangguan terhadap kesehatan 

manusia  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  jenis  

bakteri,  virus,  senyawa  kimia, pestisida, serta 

logam seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari 

bagian kedokteran gigi,  dan  (5)  gangguan  genetik  

dan  reproduksi,  meskipun  mekanisme  gangguan 

belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun 

beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan 

atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi 

manusia misalnya pestisida dan bahan radioaktif. 

 

3.5 Pemisahan Sampah Medis 

Sebagian besar responden memang 

memahami tentang pemisahan antara sampah medis 

dan non medis, akan tetapi karena kendala lambat 

atau jarangnya petugas pengelolaan limbah datang 

mengambil sampah tersebut sehingga tempat 

sampah tersebut penuh, maka sering terjadi 

pembuangan sampah yang tidak sesuai 

penempatannya. Untuk itu pihak rumah sakit perlu 

menyediakan lebih banyak lagi tempat 

penampungan sampah sehingga apabila penuh atau 

tidak tertampung dapat menggunakan tempat 

sampah lainnya, sebelum sampah tersebut diangkut 

oleh pihak pengelola sampah. 

 

3.6 Pelabelan Maupun Kode Warna Untuk 

Tempat Sampah 

Hasil wawancara diketahui bahwa sudah ada 

pelabelan tempat sampah untuk sampah medis dan 

non medis yaitu berupa kertas yang ditempel dengan 

lakban, namun tidak ada permilahan warna, selain 

itu, para petugas medis membuang limbah medis 

hasil kegiatan pelayanan di tempat sampah yang 

disediakan 

Pelabelan tempat sampah antara limbah 

medis dan non medis sudah dilakukan oleh rumah 

sakit. Pemisahan limbah medis dan non medis 

menurut ketentuan harus dipisahkan dengan 

menggunakan warna kantong plastik yang berbeda 

yaitu kantong plastik berwarna kuning untuk sampah 

infeksius dan kantong plastik berwarna hitam untuk 

sampah domestik (non medis) serta terpisah antara 

sampah basah  dan  kering. Pemisahan benda tajam 

dan jarum (dimasukan dalam botol), juga dilakukan 

dengan baik di RSUD OKU Timur. 
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3.7 Prosedur Pengumpulan Sampah Medis 

Pengumpulan limbah merupakan tanggung 

jawab dari cleaning service. Petugas pengumpul 

limbah ini akan mengangkut limbah medis dari 

setiap ruangan ke tempat penampungan sementara 

yang terletak diarea belakang gedung rumah sakit, 

yang masih dalam lingkup wilayah rumah sakit. 

Setiap pukul 07.30 WIB petugas berkeliling dan 

bergantian menggunakan troli untuk mengangkut 

sampah baik medis maupun non medis. petugas 

pengumpul limbah tersebut mengambil sampah dari 

ruangan sekali dalam sehari bahkan hingga dua kali 

dalam sehari. 

Sampah medis padat Rumah Sakit Umum 

Daerah OKU Timur biasanya berupa potongan 

organ tubuh pasien, verban bekas, spuit dan kapas 

sebagai hasil kegiatan operasi dan amputasi. Sampah 

ini kemudian dikumpulkan oleh petugas kedalam 

tempat penampungan sampah medis.Berdasarkan 

hasil pengamatan pada tahap ini dapat diketahui 

bahwa kondisi container tempat penampungan 

sampah sementara yang tersedia masih belum 

memenuhi syarat baik dari segi fisik maupun 

kebersihannya Pemanfaatan kantong plastik yang 

diajurkan untuk mempermudah pengosongan dan 

pengangkutan juga masih belum terlaksana karena 

masih dijumpai beberapa tempat penampungan 

sampah sementara yang tidak dilapisi kantong 

plastik. Selain itu terlihat petugas pengumpul 

sampah juga tidak menggunakan alat pelindung pada 

saat mengumpulkan sampah-sampah medis hasil 

dari kegiatan rumah sakit. Pada tahap pengumpulan 

dianjurkan agar antara sampah medis dan non medis 

dipisahkan, namun pada kenyataannya masih 

dijumpai adanya sampah non medis yang dibuang 

pada tempat penampungan sampah yang sama 

dengan sampah medis. 

 

3.8 Prosedur Pengangkutan Sampah Medis 

Proses pengangkutan sampah dari ruang 

perawatan maupun ruang lainnya di rumah sakit 

dengan menggunakan troli yang berbentuk wadah 

dari bahan plastik tertutup. Pengangkutan  kantong 

limbah dilakukan  setiap  hari  pada pukul  07.00-

10.30 WIB  oleh  cleaning  service  masing ruangan. 

Sampah yang diangkut menggunakan troli yang 

memang didesain khusus yaitu tertutup, anti bocor, 

anti air, dan tidak memiliki sudut runcing. Hasil 

pemantauan terlihat bahwa di rumah sakit ini tidak 

memiliki jalur pengangkutan khusus untuk limbah 

sehingga  menggunakan jalur yang sama dengan 

yang  digunakan pengunjung. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan oleh pihak rumah sakit adalah 

sistem pengendalian pencemaran dan lokasi yang 

tentunya harus terkait dengan jalur pengangkutan 

sampah.  

Pengangkutan sampah dimulai dengan 

pengosongan bak sampah disetiap unit dan diangkut 

ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan. 

Pengangkutan sampah yang dilakukan di Rumah 

Sakit Umum Daerah OKU Timur dapat dikatakan 

masih belum memenuhi syarat karena semua 

sampah yang dikumpulkan diangkut hanya dibuang 

setiap dua sampai tiga hari sekali.  

Troli  merupakan alat angkut yang umum 

digunakan. Pada saat merencanakan pengangkutan 

perlu mempeertimbangkan beberapa hal : (1) 

penyebaran tempat penampungan  sampah,  (2)  jalur  

jalan  dalam  rumah  sakit, (3) jenis dan jumlah 

sampah, (4) jumlah tenaga dan sarana yang tersedia. 

Kereta pengangkut disarankan terpisah antara 

limbah medis dan non-medis agar tidak kesulitan 

dalam pembuangan dan pemusnahannya. Kereta   

pengangkut hendaknya memenuhi syarat : (1) 

permukaan bagian dalam harus rata dan kedap air, 

(2) mudah dibersihkan, (3) mudah diisi dan 

dikosongkan. 

 

3.9 Proses Pembuangan dan Penanganan 

Akhir Sampah Medis 

Hasil wawancara dan observasi didapat hasil 

bahwa pengolahan akhir limbah non medis padat di 

Rumah Sakit OKU Timur menggunakan 

pembakaran manual dan untuk yang medis 

dilakukan pemusnahan dengan menggunakan 

incenerator. Pada tahap ini terlihat sampah medis 

yang dihasilkan pada tiap ruangan hanya 

dimusnahkan dengan cara pembakaran dengan 

menggunakan incinerator. Sedangkan frekuensi 

pembakaran sampah medis tersebut masih belum 

teratur dan tidak seluruh sampah dibakar sempurna. 

Proses pembakaran tersebut juga masih dilakukan 

hanya pada sebagian sampah medis yang dihasilkan.  

Pihak rumah sakit memperbantukan pihak 

ketiga untuk pemusnahan sampah sehingga mereka 

tidak selalu membakar sampah yang dihasilkan 

selama proses pelayanan kesehatan di rumah sakit 

yaitu Dinas PU dan Dinas Kebersihan.  

Untuk sampah medis yang masih bisa didaur 

ulang dan tidak berbahaya seperti botol infus, vial 

dan kardus lain sebagainya, biasanya dipisahkan dan 

dikumpulkan untuk kembali dijual. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 Pelaksanaan pengelolaan sampah medis 

padat di RSUD OKU Timur sudah berjalan 

sesuai dengan Kepmenkes RI No. 

1204/Menkes/Sk/ X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit. Hal ini 

terlihat dari sudah adanya beberapa fasilitas 

pendukung pengelolaan sampah yang ada di 

rumah sakit ini dan pengelolaan sampah 

sudah sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa 

persyaratan yang belum sesuai dengan 

Kepmenkes RI No. 

1204/Menkes/Sk/X/2004. 

4.1.2 Fasilitas pengelolaan sampah padat sudah 

memadai juga tersedianya incenerator yang 

merupakan peralatan untuk pengelolaan 

limbah padat akhir di RSUD OKU Timur. 

Untuk pengolahan sampah non medis, pihak 

rumah sakit bekerja sama dengan Dinas 

Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan 
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Kota. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Tempat penampungan sampah hendaknya 

lebih luas lagi sehingga tidak terjadi 

penumpukan sampah yang terlalu banyak 

sebelum masuk ke mesin incinerator. 

4.2.2 Perlu adanya sosialisasi dan peraturan yang 

tepat dari pihak rumah sakit mengenai 

sampah medis, terutama dalam proses 

pengumpulan dan pemilahan sampah. 

Sehingga para pekerja kesehatan tidak mudah 

terpapar oleh sampah medis yang dihasilkan 

dari proses kegiatan pelayanan kesehatan. 

4.2.3 Pemakaian alat perlindungan diri bagi 

petugas kesehatan agar diperhatikan lebih 

ketat lagi dan pihak rumah sakit dapat lebih 

melengkapi fasilitas-fasilitas yang 

mendukung APD seperti masker, sepatu bot, 

helm dan handscoon. 
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ABSTRAK 

 

Desa Batumarta 1 merupakan suatu daerah transmigrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sebagian penduduknya 

berpenghasilan sebagai para pertanian tanaman karet.Guna meningkatkan hasil pertanian petani merawat lahan untuk 

menanggulangi adanya hama dan gulma, salah satu metode yang digunakan adalah dengan memanfaatkan pestisida. 

Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana baik komposisi, takaran dan cara penyemprotan yang dilakukan dapat 

menimbulkan berbagai masalah, salah satunya menyebabkan keracunan yang akan berdampak pada kesehatan petani itu 

sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor yang berhubungan dengan keluhan petani penyemprot hama 

pengguna pestisida di Desa Batumarta 1 tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan menggunakan 

desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah petani pengguna pestisida sebanyak 58 orang yang diambildengan 

menggunakan metode simplerandom sampling. Data dalam penelitian ini didapat dengan cara pemgisian kuesioner. 

Selanjutnya data yang telah terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan uji chi-kuadrat(α = 0,05). Hasil penelitian ini 

di dapat masa kerja (pValue = 0,040), penggunaan masker (pValue = 0,003), pengguna sarung tangan (pValue = 0,001), baju 

lengan panjang (pValue = 0,042), posisi penyemprotan (pValue = 0,003), ventilasi udara (pValue = 0,019), dan kebersihan 

umum (pValue = 0,005). Simpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan antara masa kerja, masker, sarung tangan, 

baju lengan panjang, posisi penyemprotan, ventilasi udara dan kebersihan umum. Disarankan bagi para petani khususnya 

Desa Batumarta 1 untuk memakai alat pelindung diri (APD) sebelum melakukan penyemprotan atau penggunaan pestisida 

 

Kata Kunci : Keracunan Pestisida, Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Keracunan Pestisida 

 

ABSTRACT 

 

The village of Batumarta 1 is a transmigration area in Ogan Komering Ulu regency, where some of its residents 

earn as rubber farming. In order to improve agricultural yields, farmers take care of the land to cope with pests 

and weeds, one of the methods used is to use pesticides. Unwise use of pesticides both in composition, dosage 

and method of spraying can cause various problems, one of which causes poisoning which will affect the health 

of the farmer himself. This study aims to determine the analysis of factors related to complaints of pesticide 

spraying farmers in Batumarta Village 1 in 2018. This study was an exploratory research using cross sectional 

design. The sample in this study were 58 pesticide users who were taken using simple random sampling method. 

The data in this study were obtained by filling out the questionnaire. Furthermore, the data that has been 

collected was analyzed using the chi-square test (α = 0.05). The results of this study were in terms of tenure 

(pValue = 0,040), mask usage (pValue = 0.003), glove users (pValue = 0.001), long sleeve shirts (pValue = 

0,042), spraying positions ( pValue = 0.003), air ventilation (pValue = 0.019), and general cleanliness (pValue 

= 0.005). Conclusions from the results of this study were that there was a relationship between  years of service, 

masks, gloves, long sleeves , spraying positions, air ventilation and general cleanliness. It is suggested for 

farmers, especially  Batumarta 1 to use personal protective equipment (APD) before spraying or using pesticides 
 

Keywords  : Toxicity Of Pesticide, Influenced Toxicity Faktors Of Pesticide 

 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang berada 

di garis khatulistiwa. Iklim tropis yang ditunjang 

dengan cukupnya sinar matahari serta kesuburan 

tanah, menjadikan indonesia kaya akan 

keanekaragaman flora. Sehingga tidak heran jika 

indonesia dijuluki negara agraris yang 

memungkinkan sebagian besar masyarakatnya 

menjadikan komoditi pertanian menjadi lahan usaha. 

Pengembangan usaha pertanian di indonesia maupun 

negara-negara lain yaitu meningkatkan produksi 

pertanian secepat cepatnya agar dapat memenuhi 

kebutuhan pangan bagi penduduk yang semakin 

meningkat populasinya, juga di tujukan untuk 

memperoleh dana atau devisa yang cukup bagi 

pembangunan nasional pada bidang lain (Zakaria, 

2007) 

Batumarta 1 merupakan sebuah desa trans 

migrasi yang terletak di Kecamatan Lubuk Raja, 
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Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera 

Selatan.Sebagian besar penduduknya 

berpenghasilan sebagai petani Tanaman 

Karet.Tingginya permintaan pasar terhadap 

komoditi karet, menjadi daya tarik tersendiri 

mengapa tanaman ini banyak dibudidayakan di 

batumarta 1.Pada awalnya masyarakat batumarta 1 

memiliki areal perkebunan karet atas pemberian 

dari pemerintah, yaitu jatah bagi warga 

transmigran. Namun seiring dengan pertambahan 

waktu tanaman karet yang ada telah melewati usia 

masa panen sehingga usaha regenerasi tanaman 

karet perlu dilakukan, dan usaha pemanfaatan 

pengetahuan mengenai teknologi pertanian sangat 

diperlukan untuk menunjang proses kegiatan 

pertanian, salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan pestisida sebagai media pengendali 

gulma tanaman.  

Pestisida terbukti mempunyai peranan penting 

dalam peningkatankesejatraan rakya, Pada bidang 

pertanian termasuk pertanian rakyat maupun 

perkebunan yang di kelolah professional secara 

professional dalam skala besar menggunakan 

pestisida yang sebagian besar adalah golongan 

organofosfat.(Arif, 2015) 

Pestisida biasanya digunakan untuk 

meningkatkan hasil pertanian dan megurangi 

serangan hama tanaman. Kebiasaan petani dalam 

menggunakan pestisida kadang-kadang menyalahi 

aturan, selain dosis yang yang di gunakan melebihi 

takaran, petani juga sering mencampurkan beberapa 

jenis pestisida, dengan alasan untuk meningkatkan 

daya racunnya pada hama tanaman. (Arifiyanto. 

2008) Risiko paparan pestisida secara langsung 

dapat terjadi tidak hanya saat melakukan 

penyemprotan, namun dapat pula terjadi saat proses 

mempersiapkan hingga saat setelah melakukan 

penyemprotan. Kurangnya kesadaran petani untuk 

menggunakan alat pelindung diri (APD) saat 

melakukan penyemprotan menjadi faktor risiko 

terjadinya keracunan. Petani dapat mengalami gejala 

mual, pusing ,muntah – muntah, iritasi pada kulit, 

mata berair , pingsan , hingga menyebabkan 

kematian Hal tersebut dapat disebabkan kurangnya 

kesadaran keselamatan kerja dan kesadaran akan 

bahaya racun dari pestisida yang digunakan. 

(Ipmawati, setiani & darundiati. 2016) 

Melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor 

resiko yang berhubungan dengan keracunan 

pestisida pada petani pengguna pestisida di  Desa 

Batumarta 1 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya faktor-faktor 

yangmempengaruhi  keracunan pada petani 

penyemprot hama di Desa Batumarta 1 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan antara masa kerja 

dengan keracunan pestisida di Desa 

Batumarta 1 

2) Diketahuinya hubungan antara pemakaian 

masker dengan keracunan pestisida di Desa 

Batumarta 1 

3) Diketahuinya hubungan antara pemakaian 

sarung tangan  dengan keracunan pestisida di 

Desa Batumarta 1 

4) Diketahuinya hubungan antara pemakaian  

baju lengan panjang dengan keracunan 

pestisida di Desa Batumarta 1 

5) Diketahuinya hubungan antara posisi 

penyemprotan dengan keracunan pestisida di 

Desa Batumarta 1 

6) Diketahuinya hubungan antara ventilasi 

udara  dengan keracunan pestisida di Desa 

Batumarta  

7) Diketahuinya hubungan antara kebersihan 

Umum dengan keracunan pestisida di Desa 

Batumarta 1 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1  Manfaat Bagi Desa Batumarta 1 

Dengan di ketahuinya faktor-faktor yang 

berhubungan dengan keracunan pestisida pada 

petani pengguna pestisida, di harapkan dapat 

memberikan masukan kepada para petani sehingga 

dapat memperbaiki prilaku para petani dalam 

memnggunakan pestisida 

1.3.2  Bagi STIK Bina Husada Palembang  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

refrensi kepustakaan sehingga diharapkan 

memberikan informasi dalam penelitian Analisis 

hubungan dengan keluhan petani penyemprot hama 

pengguna pestisida di desa Batumarta 1. 

1.3.3  Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan 

penulis dan sebagai sarana dalam menerapkan teori 

yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

serta hasil penelitian ini juga sebagai pengalaman 

meneliti. 

 

2 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksplorasi (exploratory research) dengan teknik 

pengumpulan data yaitu melalui survei di wilayah 

penelitian menggunakan pendekatan 

crossectional.Sampel dalam penelitian diambil 

sebanyak 58 orang yang di ambil  dengan 

menggunakan metode simple random sampling. 

Data dalam penelitian ini didapat dengan cara 

pengisian kuesioner. Selanjutnya data yang telah 

terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan  

uji chi-square(α = 0,05). Penelitian ini dilakukan di 

Desa Batumarta 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu 

dan dilaksanakan pada tanggal 23-29 juli tahun 2018 

 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hubungan Masa Kerja Dengan 

Keracunan 
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Tabel 3.1 
Masa 

kerja 

Keracunan Pestisida Total P 

Value Ya Tidak 

n % N % N %  

0,040 < 5 thn 20 95,2 1 4,8 21 100 

> 5 thn 26 44,8 11 19,0 37 100 

Total 46 26,3 12 20,7 58 100  

Berdasarkan table 3.1 didapatkan  bahwa  

petani yang menyemprot hama yang mempunyai 

masa kerja lama sebanyak 37 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan sebanyak 26 orang (70,3%) 

dan yang normal 11 orang (29,7%). Sedangkan 

petani yang menyemprot hama yang mempunyai 

masa kerja baru sebanyak 21 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan 20 orang (95,2%) dan yang 

normal sebanyak 1 orang (4,8%). 

Semakin lama seseorang dalam bekerja, 

maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya 

yang di timbulkan oleh  lingkungan kerja  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Zakaria 2007, 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara masa 

kerja dengan keracunan pada petani penyemprot 

hama di Desa Pedeslohor Kecamatan Adiwerna 

Kabupaten Tegal, dengan nilai P Value sebesar 

0,036. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,05<0,036). Hal tersebut menandakan 

bahwasannya masa kerja petani berhubungan dengan 

tingkat kejadian keracunan pestisida. Petani yang 

memiliki masa kerja lama, dimungkinkan memiliki 

pengalaman dan keahlian yang lebih jika 

dibandingkan petani yang memiliki masa kerja baru, 

sehingga petani masa kerja baru memiliki resiko 

keracunan lebih besar jika dibandingkan dengan 

petani masa kerja lama. 
Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

Pada tabel diatas, maka didapat P Value sebesar 

0,040. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,040<0,05) sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara masa kerja 

dengan keracunan pestisida pada petani penyemprot 

hama di Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja 

Kabupaten Ogan Komering. 

 

3.2 Hubungan Pengguna Masker Dengan 

Keracunan 

 

Tabel 3.2 
Masker Keracunan Pestisida Total P 

Volue Ya Tidak 

n % n % n %  

0,003 Tidak 

Pakai 

40 88,9 5 11,1 45 100 

Pakai 6 46,2 7 53,8 13 100 

Total 46 79,3 12 20,7 58 100  

Berdasarkan table 3.2didapatkan  bahwa  

petani yang menyemprot hama yang menggunakan 

masker sebanyak 13 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan sebanyak 6 orang (46,2%) dan 

yang tidak mengalami keracunan 7 orang (53,8%). 

Sedangkan petani yang menyemprot hama tidak 

menggunakan masker sebanyak 45 orang (100,0%), 

yang mengalami keracunan 40 orang (88,9%) dan 

yang normal sebanyak 5 orang (11,1%). 

 alat ini bekerja dengan menarik udara yang 

di hirup melalui suatu medium yang akan 

membuang sebagian besar konta minan. Alat ini di 

buat dari karet atau plastic dan di rancang untuk 

menutupi hidung dan mulut. Respirator separuh 

masker ini cocok untuk debu, gas dan uap  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Zakaria 2007, 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan masker dengan keracunan pestisida 

pada petani penyemprot hama di Desa Pedeslohor 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan nilai 

P Value sebesar 0,000. Maka P Value lebih kecil 

dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan data tersebut, 

dapat diketahui bahwasannya penggunaan masker 

saat menyemprot dapat memperkecil resiko 

terjadinya keracunan pestisida karena secara teoritis 

masker dapat menghalangi pestisidayang masuk 

melalui saluran pernafasan sehingga dapat 

mengurangi resiko terpapar pestisida.  
Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada petani di Desa Batumarta 1, maka didapat P 

Value sebesar 0,003. Maka P Value lebih kecil dari 

0,05 (0,003<0,05), sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan masker dengan keracunan pestisida 

pada petani penyemprot hama di Desa Batumarta 1 

Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering 

Ulu. 

 

3.3 Hubungan Penggunaan Sarung Tangan 

Dengan Keracunan 

 

Tabel 3.3 
Sarung 

Tangan 

Keracunan Pestisida Total P 

Value Ya Tidak 

n % n % n %  

0,001 Tidak 

Pakai 

39 90,7 4 9,3 43 100 

Pakai 7 46,7 8 53,3 15 100 

Total 46 79,3 12 20,7 58 100  

Berdasarkan table 3.3didapatkan  bahwa  

petani yang menyemprot hama yang menggunakan 

sarung tangan sebanyak 15 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan sebanyak 7 orang (46,7%) dan 

yang tidak mengalami keracunan 8 orang (53,3%). 

Sedangkan petani yang menyemprot hama tidak 

menggunakan masker sebanyak 43 orang (100,0%), 

yang mengalami keracunan 39 orang (90,7%) dan 

yang normal sebanyak 4 orang (9,3%). 

Sarung Tangan harus di berikan kepada 

tenaga kerja dengan pertimbangan akan bahaya-

bahaya dan persaratan yang harus diperlukan. 

Pernyataan sarung tanganyang baik antara lain 

adalah bebas bergerak jari dan tangan.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Zakaria 2007, 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan masker dengan keracunan pestisida 
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pada petani penyemprot hama di Desa Pedeslohor 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan nilai 

P Value sebesar 0,075. Maka P Value lebih besar 

dari 0,05 (0,0075<0,05). Berdasarkan data tersebut, 

dapat diketahui bahwasannya penggunaan masker 

saat menyemprot dapat memperkecil resiko 

terjadinya keracunan pestisida karena secara teoritis 

masker dapat menghalangi pestisida yang masuk 

melalui saluran pernafasan sehingga dapat 

mengurangi resiko terpapar pestisida.  
Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada tabel diatas, maka didapat P Value sebesar 

0,001. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,001<0,05), sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan sarung tangan dengan keracunan 

pestisida pada petani penyemprot hama di Desa 

Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten 

Ogan Komering Ulu 
 

3.4 Hubungan Penggunaan Baju Lengan 

Panjang Dengan Keracunan 

 

Tabel 3.4 

Baju 

Lengan 

Panjan

g 

Keracunan Pestisida Total P 

Valu

e 
Ya Tidak 

n % n % N %  

0,042 Pakai 1

9 

95,0 1 5,0 2

0 

10

0 

Tidak 

Pakai 

2

7 

71,1 1

1 

28,

9 

3

8 

10

0 

Total 4

6 

79,3

3 

1

2 

20,

7 

5

8 

10

0 

 

Berdasarkan table 3.4didapatkan bahwa 

petani yang menyemprot hama yang menggunakan 

baju lengan panjang sebanyak 20 orang (100,0%), 

yang mengalami keracunan sebanyak 19 orang 

(95,0%) dan yang tidak mengalami keracunan 1 

orang (5,0%). Sedangkan petani yang menyemprot 

hama tidak menggunakan baju lengan panjang 

sebanyak 38 orang (100,0%), yang mengalami 

keracunan 27 orang (71,1%) dan yang normal 

sebanyak 11 orang (28,9%). 

Keracunan pestisida dapat terjadi karena 

masuknya pestisida yang berlebih atau karena 

mengabaikan prosedur keamanan. Kesehatan dan 

keselamatan kerja serta peralatan kerja yang kurang 

memadai  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Zakaria 2007, yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan baju lengan panjang dengan keracunan 

pestisida pada petani penyemprot hama di Desa 

Pedeslohor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, 

dengan nilai P Value sebesar 0,011. Maka P Value 

lebih kecil dari 0,05 (0,011<0,05). Berdasarkan data 

tersebut, dapat diketahui bahwasannya penggunaan 

baju lengan panjang saat menyemprot dapat 

memperkecil resiko terjadinya keracunan pestisida 

karena secara teoritis baju lengan panjang dapat 

menghalangi pestisida kontak langsung dengan 

permukaan kulit dan tangan petani sehingga dapat 

mengurangi resiko terpapar pestisida.  

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada tabel diatas, maka didapat P Value sebesar 

0,042. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,042<0,05), sehingga Ha tidak diterima  yang 

menyatakan bahwa  ada hubungan antara 

penggunaan sarung tangan dengan keracunan 

pestisida pada petani penyemprot hama di Desa 

Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten 

Ogan Komering Ulu. 

 

3.5 Hubungan Posisi Penyemprotan Dengan 

Keracunan 

 

Tabel 3.5 

Arah 

Angin 

Keracunan Pestisida Total P 

Value Ya Tidak 

n % N % N %  

0,003 Tidak 

Baik 

26 96,3 1 3,7 27 100 

Baik 20 64,5 11 35,5 31 100 

Total 46 79,3 12 20,7 58 100  

Berdasarkan table 3.5didapatkan bahwa 

petani yang menyemprot hama yang posisinya 

sesuai arah angin (baik) sebanyak 31 orang 

(100,0%), yang mengalami keracunan sebanyak 20 

orang (64,5%) dan yang tidak mengalami 

keracunan 11 orang (35,5%). Sedangkan petani 

yang menyemprot hama tidak menggunakan baju 

lengan panjang sebanyak 38 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan 27 orang (71,1%) dan yang 

normal sebanyak 11 orang (28,9%).  

Posisi penyemprotan dengan tidakk 

menghiraukan arah kecepatan angin dapat 

mengakibatkan para pelaku penyemprot keracunan, 

yang seharusnya penyemprotan dilakukan searah 

dengan tiupan angin. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Zakaria 2007, 

yang menyatakan bahwa ada hubungan antara 

penggunaan masker dengan keracunan pestisida 

pada petani penyemprot hama di Desa Pedeslohor 

Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan nilai 

P Value sebesar 0,011. Maka P Value lebih kecil 

dari 0,05 (0,011<0,05). Berdasarkan data tersebut, 

dapat diketahui bahwasannya posisi penyemprotan 

saat menyemprot dapat memperkecil resiko 

terjadinya keracunan pestisida karena secara teoritis 

apabila petani melawan arah angin maka resiko 

terpapar pestisida akan semakin besar, namun 

sebaliknya apabila posisi petani searah dengan arah 

angin maka partkel pestisida akan terbawa dan 

tertiup oleh angin sehingga menjauhi tubuh petani, 

dan memperkecil resiko terpaparnya pestisida. 
Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada tabel diatas, maka didapat P Value sebesar 

0,003. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,003<0,05), sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara 
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penggunaan sarung tangan dengan keracunan 

pestisida pada petani penyemprot hama di Desa 

Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten 

Ogan Komering Ul 

 

3.6 Hubungan Ventilasi Udara Dengan 

Keracunan 

Tabel 3.6 
Ventilasi 

Udara 

Keracunan Pestisida Total P 

Value Ya Tidak 

n % n % n %  

0,019 Tidak 

Baik 

22 95,2 1 4,3 23 100 

Baik 24 68,6 11 31,4 35 100 

Total 46 79,3 12 20,7 58 100  

Berdasarkan table 3.6didapatkan bahwa 

petani yang menyemprot hama yang ventilasi 

udaranya baik sebanyak 35 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan sebanyak 24 orang (68,6%) 

dan yang tidak mengalami keracunan 11 orang 

(31,4%). Sedangkan petani yang waktu 

menyemprot hama ventilasi udaranya tidak baik 

sebanyak 23 orang (100,0%), yang mengalami 

keracunan 22 orang (95,7%) dan yang normal 

sebanyak 1 orang (4,3%).  

Lingkungan kerja berpengaruh langsung 

terhadap keracunan pestisida , di mana dengan 

pemenuhan beberapafaktor antara lainventilasi,  

kebersihan umum dapat mengurangi beban 

tambahan kerja sehingga banyhak membantu dalam 

mengurangi tingkat resiko keracunan pestisida bagi 

pekerja 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Haris 2002. 

Penelitian tersebut yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap 

keracunan pestisida, dimana dengan pemenuhan 

beberapa faktor antara lain ventilasi udaraakan 

dapat mengurangi beban tambahan kerja sehingga 

banyak membantu dalam mengurangi tingkat resiko 

keracunan pestisida bagi pekerja. Berdasarkan data 

tersebut, dapat diketahui bahwasannya pergerakan 

udara (angin) saat menyemprot dapat memperkecil 

resiko terjadinya keracunan pestisida karena secara 

teoritis apabila petani melakukan penyemprotan 

saat banyak angin maka partikel pestisida akan 

terbawa dan resiko terpapar akan semakin besar, 

namun sebaliknya apabila petani melakukan 

penyemprotan saat pergerakan angin relative tenang 

maka partikel pestisida tidak akan terbawa angin, 

dan memperkecil resiko terpaparnya pestisida  

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada tabel diatas, maka didapat P Value sebesar 

0,019. Maka P Value lebih kecil dari 0,05 

(0,019<0,05), sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara ventilasi 

udara dengan keracunan pestisida pada petani 

penyemprot hama di Desa Batumarta 1 Kecamatan 

Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

 

3.7 Hubungan Kebersihan Umur Dengan 

Keracunan 

Tabel 3.7 

Hubungan Kebersihan Umum Dengan 

Keracunan 
Kebersihan 

umum 

Keracunan Pestisida Total P 

Value Ya Tidak 

n % n % n %  

0,005 Tidak Baik 36 90,0 4 10,0 40 100 

Baik 10 55,6 8 44,4 18 100 

Total 46 79,3 12 20,7 58 100  

 

Berdasarkan table 3.7didapatkan bahwa 

petani yang menyemprot hama yang kebersihan 

umumnya baik sebanyak 18 orang (100,0%), yang 

mengalami keracunan sebanyak 10 orang (55,6%) 

dan yang tidak mengalami keracunan 8 orang 

(44,4%). Sedangkan petani yang waktu 

menyemprot hama ventilasi udaranya tidak baik 

sebanyak 40 orang (100,0%), yang mengalami 

keracunan 36 orang (90,0%) dan yang normal 

sebanyak 4 orang (10,0%).  

Lingkungan kerja berpengaruh langsung 

terhadap keracunan pestisida , di mana dengan 

pemenuhan beberapafaktor antara lainventilasi,  

kebersihan umum dapat mengurangi beban 

tambahan kerja sehingga banyhak membantu dalam 

mengurangi tingkat resiko keracunan pestisida bagi 

pekerja 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Haris 2002. Penelitian 

tersebut yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh langsung terhadap keracunan 

pestisida, dimana dengan pemenuhan beberapa 

faktor antara lain kebersihan umum petaniakan 

dapat mengurangi beban tambahan kerja sehingga 

banyak membantu dalam mengurangi tingkat resiko 

keracunan pestisida bagi pekerja. Berdasarkan data 

tersebut, dapat diketahui bahwasannya kebersihan 

umum saat menyemprot dapat memperkecil resiko 

terjadinya keracunan pestisida karena secara teoritis 

apabila petani tidak melakukan aktivitas mencuci 

tangan dengan baik dan benar dan mengganti 

pakaian setelah melakukan aktivitas menyemprot  

maka kemungkinan partikel pestisida akan terbawa 

oleh makanan dan resiko terpapar akan semakin 

besar, namun sebaliknya apabila petani melakukan 

aktivitas mencuci tangan dengan baik dan benar 

dan mengganti pakaian setelah melakukan aktivitas 

menyemprot  maka kemungkinan partikel pestisida 

akan terbawa oleh makanan dan resiko terpapar 

akan semakin kecil, dan memperkecil resiko petani 

terpapar pestisida.  

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test 

pada tabel diatas, maka didapat p value sebesar 

0,005. Maka p value lebih kecil dari 

0,005(0,05<0,05), sehingga Ha diterima  yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara ventilasi 

udara dengan keracunan pestisida pada petani 

penyemprot hama di Desa Batumarta 1 Kecamatan 

Lubuk Raja OKU 
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4 SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

4.1.1 ada hubungan antara lama masa kerja 

dengan keracunan pestisida karena P Value 

nya bernilai 0,040 (P Value < 0,05) di Desa 

Batumarta 1 

4.1.2 Ada hubungan antara pemakaian masker 

dengan keracunan pestisida karena P Value 

nya bernilai 0,003 (P Value < 0,05) di Desa 

Batumarta 1 

4.1.3 Ada hubungan antara pemakaian sarung 

tangan dengan keracunan pestisida karena P 

Value nya bernilai 0,001 (P Value < 0,05) di 

Desa Batumarta 1 

4.1.4 ada hubungan antara pemakaian baju lengan 

panjang dengan keracunan pestisida karena 

P Value nya bernilai 0,042 (P Value < 0,05) 

di Desa Batumarta 1 

4.1.5 Ada hubungan antara antara posisi 

penyemprotan dengan keracunan pestisida 

karena P Value nya bernilai 0,003 (P Value 

< 0,05) di Desa Batumarta 1 

4.1.6 ada hubungan antara antara pergerakan 

udara (ventilasi) ketika penyemprotan 

dengan keracunan pestisida karena P Value 

nya bernilai 0,019 (P Value < 0,05) di Desa 

Batumarta 1 

4.1.7 Ada hubungan antara kebersihan umum 

dengan keracunan pestisida karena P Value 

nya bernilai 0,005 (P Value < 0,05) di Desa 

Batumarta 1 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi Desa Batumarta 1  

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat di 

gunakan sebagai pengetahuan tentang bahanya 

pestisida agar masyarakat khususnya para petani 

lebih menyadari faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan keracunan pestisida pada petani 

penyemprot hama di desa Batumarta 1 Kec.Lubuk 

Raja 

4.2.2 Bagi Stik Bina Husada palembang 

Peneliti menyadari bahwasannya penelitian 

ini belumlah sempurna, karena masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan peneliti dalam 

melakukan penelitian.Oleh karena itu peneliti 

berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan 

dan disempurnakan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang penyemprot pestisida di Desa Batumarta 1, 

Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering 

Ulu dan petani di daerah Provinsi Sumatera Selatan 

lainnya. 

4.2.3 Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan tambahan pustaka dan 

pengembangan wawasan ke ilmuan mengenai 

keluhan para petani penyemprot pengguna pestisida

  

DAFTAR PUSTAKA 

Afriyanto. 2008.  

Kajian keracunan pestisida pada petani 

penyemprot cabe di desa candi kecamatan 

bandungan kabupaten semarang. Skripsi  

UNIVERSITAS DIPONEGORO  

SEMARANG 2008 

http://www.google.co.id/search?safe+strict

&client+ucweb-b-

booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+

pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+c

andi+kecamatan+bandung&oq=kajian+kera

cunana+pestisida++ pada 

petani+penyemprot+cabe+di+dsa+candi+ke

camatan+bandung&aqs=mobile-gws-

lite.35i39l2.3 

 

Arif. 2015 

 Pengaruh Bahan kimia Terhadap 

penggunaan pestisida lingkungan. (online) 

Jurnal kesehatan Masyarakat. vol.3 No.4 

2015 Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Hasanudin 

Di akses pada tanggal 15 agustus 2018 

 https://www.google.com/search?q=jurnal+p

estisida&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b 

 

Haris, Lulu. 2002.  

Faktor Yang Mempengaruhi Keracunan 

Pestisida Pada Tenaga Kerja Ditempat 

Penjualan/Pengedar Pestisida. Tesis 

Universitas Airlangga 2002 

http://repository.unair.ac.id/34913/12/jiptun

air-gdl-s2-2003-haris2c-742-keracunan-

tka_31-03.pdf 

 

Ipmawati, Putri; Setiani & Darundiati. 2016 

Analisis Faktor-Faktor Resiko Yang 

Mempengaruhi Tingkat keracunan Pestisida 

Pada Petani Di Desa Jati, Kecamatan 

Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah. (online) jurnal Kesehatan 

Masyarakat. volume 4, No 1, januari 2016. 

Universitas Diponegoro  

Di akses tanggal 15 agustus 2018 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/ar

ticle/viewFile/11843/11498 

 

Zakaria, mirza 2007 

Faktor-Faktor yang berhubungan dengan 

keracunan pestisida pada petani 

penyemprot hama di Desa Pedes Lohor 

Kecamatan AdiWerna Kabupaten tegal. 

Skripsi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Fakulitas Ilmu Ke Olah Ragaan 

UNIVERSITAS NEGRI SEMARANG 

2007. 

http://www.google.co.id?search?safe+strict

& client=ucweb-b-

bookmarkoq+Skripsi+zakaria&aqs+mobile

-

gwslite.0.35i39l.3&q+Skripsi+zakaria+kera

cunan+pestisida 

http://www.google.co.id/search?safe+strict&client+ucweb-b-booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+candi
http://www.google.co.id/search?safe+strict&client+ucweb-b-booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+candi
http://www.google.co.id/search?safe+strict&client+ucweb-b-booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+candi
http://www.google.co.id/search?safe+strict&client+ucweb-b-booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+candi
http://www.google.co.id/search?safe+strict&client+ucweb-b-booomark&q+kajian+keracunan+pestisida+pada+petani+penyemprot+cabe+di+desa+candi
http://www.google.co.id/?search?safe+strict&
http://www.google.co.id/?search?safe+strict&


(nama jurnal, volume, nomor, dan tahun diisi oleh LPPM-PT STIK Bina Husada Palembang) 

 

 

mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit scabies.............Oleh Rio Purnama 183 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK  

 

Penyakit scabies merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dan sentisasi terhadap Sarcoptes 

Scabieivarian hominis dan produknya.Tujuanpenelitian ini adalah untuk diketahuinyaFaktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian penyakit scabies pada Wilayah Kerja Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Survey Analitik dengan 

pendekatan case control. Pengambilan sampel berdasarkan data kasus yaitu sebanyak 40 responden dan 40 responden sebagai 

control. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25-29 Juni 2018. Dari hasil uji Chi squaredidapatkan masing-masing nilai 

yaitu untuk variabel pengetahuan (p value =  0,500: OR = 0,667), variabel personal hygiene kebersihan kulit(p value = 0,370; 

OR = 1,654), variabel personal hygiene kebersihan tangan dan kuku(p value = 0,822; OR = 0,817), variabel personal hygiene 

kebersihan pakaian (p value = 1,000 OR = 1,111), variabel personal hygiene kebersihan handuk (p value = 0,091 OR = 

0,211), variabel personal hygiene kebersihan tempat tidur dan sprei(p value = 0,181) dan variabel tingkat hunian (p value = 

0,599 OR = 1,571). Prevalensi responden yang kulitnya terkena penyakit scabies sebanyak 50%.Diharapkan bagi petugas 

kesehatan untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan 

dengan penyakit scabies seperti kebersihan kulit, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan pakaian, kebersihan handuk dan 

kebersihan tempat tidur dan sprei. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Personal Hygiene, Tingkat Hunian dan Kejadian Scabies 

 

 

ABSTRACT 

 

Disaese scabies is an infection skin disaese by infestation and sentisation to sarcotes scabies variant hormonist and its 

products.One of factors supporting accurence of scabies disease is the factor of knowlade, personal hygiene (skin hygiene, 

hand hygiene and nails, clothing hygiene, towels cleanliness and clean of bed and linen) and accupancy rate in the working 

puskesmas araea in Teluk Lubuk distric of Muara Enim of southern sumatera province in 2018.The research design used was 

analytical survey with case control approach. The sample based on case date that as many as 40 respondents as case and 40 

respondents as a control. This research was conducted on 25-29 june 2018. From the results of chi square statistical test of 

knowledge variables (p value =  0,500: OR = 0,667), personal hygiene skin hygiene variables (p value = 0,370; OR = 

1,654), personal hygiene hand hygiene and nails hygiene variables (p value = 0,822; OR = 0,817), personal hygiene hygiene 

of clothes variables (p value = 1,000 OR = 1,111), personal hygiene hygiene towel variables (p value = 0,091 OR = 0,211), 

personal hygiene hygiene bed and bed line variables (p value = 0,599 OR = 1,571). Its expected for to healt worker’s to 

provide communicatin, information and health education to the public especually related to scabies diaseses such as hygiene 

skin, hand hygiene and nails, hygiene clothing, hygiene towels and hygiene of beds and linen. 

Keywords  : knowladge, personal hygiene, accupancy rate, scabies incident. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang   

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan,kesehatan adalah keadaan sehat, baik 

secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial  dan ekonomis.
 

Sampai saat ini permasalahan kesehatan 

masyarakat semakin kompleks terutama penyakit 

berbasis lingkungan yakni salah satunya penyakit 

kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak 

paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup 

manusia (Yulianti, 2013).
 

Penyakit kulit dapat disebabkan oleh jamur, 

virus, kuman, parasit hewani dan lainnya. Salah satu 

penyakit yang disebabkan oleh parasit adalah 

penyakit kulit scabies. Penyakit ini telah ditemukan 

hampir pada semua negara diseluruh dunia terutama 

pada daerah yang beriklim tropis dan subtropis 

dengan angka prevalensi yang bervariasi (Yulianti, 

2013).
 

Prevalensi scabies di India sebesar 20,4%, di 

Nigeria 28,6%, Australia dan Negara di Oceania 

dengan prevalensi 30%, Malaysia sebesar 31%, dan 

prevalensi scabies di Indonesia sebesar 4,6% - 

12,95% dan merupakan urutan ketiga dari 12 

penyakit kulit tersering yang terjadi di masyarakat, 

terutama di daerah pemukiman padat penghuni 

seperti TPA (Taman Pendidikan Anak), penjara, 

barak, rumah susun, dan pondok pesantren 

(Ibadurraahim, 2016).
 

Scabies adalah penyakit kulit yang 

disebabkan oleh infestasi dan sensitisasi Sarcoptes 

scabiei var. hominis. Sarcoptes scabiei termasuk 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT 

SCABIES PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS TELUK LUBUK KECAMATAN 

BELIMBING KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 

2018  
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filum Arthropoda, kelasArachnida, ordo Acarina, 

famili Sarcoptidae (Syailindra, 2016).
 

Tungau ini akan berkembang biak, jika 

kondisi lingkungan dan perilaku hidup yang buruk 

oleh masyarakat. Sarcoptes scabiei ini menimbulkan 

rasa gatal pada bagian kulit seperti sela jari, siku dan 

selangkangan. Scabies dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor risiko seperti pengetahuan,  tingkat 

ekonomi, higienisitas yang buruk, hunian padat, 

promiskuitas seksual, tingkat pengetahuan, usia dan 

kontak dengan penderita baik langsung maupun 

tidak langsung (Hilma, 2016).
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Amina Pratiwi (2015) tentang Hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kejadian scabies,terdapat 

hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 

kejadian scabies dengan Pvalue = 0,001. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hannan 

Mujib (2015) tentang Pengaruh kebiasaan personal 

hygiene terhadap kejadian scabies, terdapat 

hubungan antara personal hygiene dengan kejadian 

scabies dengan Pvalue 0,000. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti Dewi (2013) tentang Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian scabies pada 

masyarakat di dusun Parit Senin desa 

Sengkubangwilayah kerja puskesmas Mempawah 

Hilir Kabupaten Pontianak ada hubungan antara 

kepadatan hunian dengan kejadian scabies pada 

masyarakat di dusun Parit Senin desa Sengkubang 

wilayah kerja Puskesmas Mempawah Hilir 

Kabupaten Pontianak (p value = 0,003, dan pr = 

1,923).
 

Berdasarkan data dari Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan angka kejadian 

scabies pada tahun 2015 sebanyak 36 kasus, pada 

tahun 2016 101 kasus, dan pada tahun 2017 

sebanyak 40 kasus, hal ini menunjukkan penyakit 

Scabies pada wilayah kerja Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

cukup tinggi(Puskesmas Teluk Lubuk, 2015-2017). 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin 

mengetahui Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

kejadian penyakit scabies pada wilayah kerja 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian  

1.2.1. Tujuan Umum  

Diketahuinya Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit scabies pada 

Wilayah Kerja Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan. 

1.2.2. Tujuan Khusus  

1) Diketahuinya distribusi frekuensi kejadian 

penyakit scabies pada wilayah kerja 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan. 

2) Diketahuinya hubungan antara pengetahuan 

dengan kejadian penyakit scabies pada 

wilayah kerja Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan. 

3) Diketahuinya hubungan antarapersonal 

hygiene(kebersihan kulit, kebersihan tangan 

dan kuku, kebersihan pakaian, kebersihan 

handuk, dan kebersihan tempat tidur dan 

sprei) dengan kejadian penyakit Scabies pada 

wilayah kerja Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan. 

4) Diketahuinya hubungan antara tingkat hunian 

dengan kejadian penyakitScabies pada 

wilayah kerja Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian  

1.3.1 Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi petugas kesehatan pada Wilayah 

Kerja Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan berupa pendidikan kesehatan tentang 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 

penyakit Scabies pada pada masyarakat. 

1.3.2 Bagi masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan 

motivasi bagi masyarakat tentang Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit scabies 

sehingga akan tercapai derajat kesehatan yang baik. 

1.3.3 Bagi pendidikan 

Penelitian ini dapat menyediakan referensi 

atau informasi yang berguna sebagai bahan pustaka 

mahasiswa/mahasiswi STIKes Muhammadiyah 

Palembang. 

1.3.4 Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan serta 

wawasan dalam melakukan penelitian dan sebagai 

media untuk menambah pengalaman serta 

keterampilan dalam melakukan penelitian terutama 

tentang Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian penyakit scabies dan hasil yang diperoleh 

dapat dijadikan sebagai data untuk peneliti lanjutan. 

 

2.  METODE PENELITIAN  

Penelitian ini termasuk penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan case 

control. Sampel dalam penelitian ini adalah 

40respondenyang menderita penyakit scabies pada 

tahun 2017 dan 40 responden yang tidak menderita 

penyakit scabies sebagai control. Teknik 

pengambilan sampel secara total sampling. 

Pengumpulan data melalui wawancara dan 

observasi. Analisa hubungan menggunakan uji 

statistik Chi square (α = 0,05). Penelitian ini 

dilakukan pada 12 Juni 2018 di  wilayah kerja 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
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3.1  Distribusi frekuensi kejadian penyakit 

scabies pada wilayah kerja Puskesmas 

Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim tahun 2018 didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin di Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim  

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

No. Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki  31 38,8% 

2 Perempuan 49 61,2% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 31 (38,8%) responden 

yang berjenis kelamin laki-laki dan 49 (61,2%) 

responden yang berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 3.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Umurdi Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2018 

No. Umur Frekuensi Presentase 

1 <29 45 56,2% 

2 30-39 11 13,8% 

3 40-49 18 22,5% 

4 >49 6 7,5% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 45 (56,2%) orang 

berumur<29 tahun,  11 (13,8%) orang berumur 30-

39tahun, 18 (22,8%) orang berumur 40-49tahun, 6 

(7,5%) orang berumur >49 tahun. 

Tabel 3.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Kejadian PenyakitScabiesdi Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

No. Kejadian 

Scabies 

Frekuensi Presentase 

1 Ya 40 50% 

2 Tidak 40 50% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 40 (50%) responden yang 

kulitnya terkena Scabies dan40 (50%) responden 

yang tidak terkena Scabies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Pengetahuan di Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim  

Provinsi Sumatera SelatanTahun 2018 

 

No. Pengetahuan Frekuensi Presentase 

1 Buruk 44 55,0% 

2 Baik 36 45,0% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 44 (55,0%) responden 

yang berpengetahuan buruk  dan 36 (45,0%) 

responden yang berpengetahuan baik.  

 

Tabel 3.5 

Distribusi Frekuensi Responden Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Kulitdi 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

BelimbingKabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera SelatanTahun 2018 

No. Kebersihan 

Kulit 

Frekuensi Presentase 

1 Tidak 

Hygiene 

37 46,2% 

2 Hygiene 43 53,8% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 31 (46,2%) responden 

yang tidak hygiene dan 43 (53,8%) responden yang 

hygiene. 

 

Tabel 3.6 

Distribusi Frekuensi Responden Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Tangan dan 

Kukudi Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

BelimbingKabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera SelatanTahun 2018 

No. Kebersihan 

Tangan dan 

Kuku 

Frekuensi Presentase 

1 Tidak Hygiene 36 45,0% 

2 Hygiene 44 55,0% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 36 (45,0%) responden 

yang tidak hygiene dan 44 (55,0%) yang hygiene. 

 

Tabel 3.7 

Distribusi Frekuensi Responden Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Pakaiandi 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera 

SelatanTahun 2018 

No. Kebersihan 

Pakaian 

Frekuensi Presentase 

1 Tidak 

Hygiene 

31 38,8% 

2 Hygiene 49 61,2% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 31 (38,8%) responden 
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yang tidak hygiene dan 49 (61,2%) responden yang 

hygiene. 

 

Tabel 3.8 

Distribusi Frekuensi Responden Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Handukdi 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera 

SelatanTahun 2018 

No. Kebersihan 

Handuk 

Frekuensi Presentase 

1 Tidak 

Hygiene 

70 87,5% 

2 Hygiene 10 12,5% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan 

bahwa dari 80 responden terdapat 70 (87,5%) 

responden yang tidak hygiene dan 10 (12,5%) 

yang hygiene. 

 

Tabel 3.9 

Distribusi Frekuensi Responden Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Tempat Tidur 

dan Spreidi Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan 

BelimbingKabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2018 

No. Kebersihan 

Tempat 

Tidur dan 

Sprei 

Frekuensi Presentase 

1 Tidak 

Hygiene 

42 52,5% 

2 Hygiene 38 47,5% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 3.9 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 42 (52,5%) responden 

yang tidak hygiene dan 38 (47,5%) responden yang 

hygiene. 

 

Tabel 3.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Tingkat Huniandi Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan BelimbingKabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

No Tingkat 

Hunian 

Frekuensi Presentase 

1 Memenuhi 

Syarat 

61 76,2% 

2 Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

19 23,8% 

Jumlah 80 100% 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

dari 80 responden terdapat 61 (76,2%) responden 

yang tingkat huniannya memenuhi syarat dan 19 

(23,8%) responden yang tingkat huniannya tidak 

memenuhi syarat. 

 

3.2 Hubungan antara Variabel Pengetahuan 

dengan Kejadian Penyakit Scabies 

Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen (variabel 

pengetahuan) dengan variabel dependen (kejadian 

penyakit scabies). 

 

Tabel 3.11 

Hubungan Variabel Pengetahuan dengan 

Kejadian Penyakit Scabiesdi Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel 3.11 dari 80 responden 

terdapat 44 responden yang berpengetahuan buruk 

serta mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

20 (45,5%) responden dan yang tidak mengalami 

kejadian penyakit scabies sebanyak 24 (54,5%) 

responden, sedangkan 36 responden berpengetahuan 

baik serta mengalami kejadian penyakit scabies 20 

(55,6%) responden dan  yang tidak mengalami 

kejadian penyakit scabies sebanyak 16 (44,4%) 

responden. Hasil uji chi square diperoleh hasil p 

value = 0,500 dengan nilai p value > α (0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara variabel 

pengetahuan dengan kejadian penyakit scabies, 

sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan 

antara variabel pengetahuan dengan kejadian 

penyakit scabies di Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak terbukti 

secara statistik namun dari  hasil analisis diperoleh 

pula nilai Odds Ratio (OR) = 0,667 (0,275-1,616), 

artinya masyarakat yang berpengetahuan buruk 

mempunyai risiko0,667 kali untuk mengalami 

kejadian penyakit scabiesdibandingkan dengan 

masyarakat yang berpengetahuan  baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa responden yang berpengetahuan buruk 

sebanyak 20(45,5%) responden dibandingkan 

dengan responden yang memiliki pengetahuan baik 

sebanyak 20 (55,6%) responden. Dengan nilai OR = 

0,667 maka dapat diketahui bahwa responden yang 

berpengetahuan buruk berpeluang 0,369 kali lebih 

tinggi menderita scabies dibandingkan dengan 

responden yang berpengetahuan baik.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,500 yang artinya tidak ada hubungan antara 

variabel pengetahuan dengan kejadian penyakit 

scabies. Sehingga hipotesisi yang menyatakan ada 

hubungan antara variabel pengetahuan dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak terbukti 

secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Pawika Ratri(2014) di Desa Weru Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang siginfikan antara variabel 

pengetahuan dengan kejadian penyakit scabies pada 
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nelayan di Desa Weru Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan (Pawika, 2014).
 

Pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting untuk terbentuknya tindakan seseorang 

(overt behavior), setelah memiliki pengetahuan 

maka akan terbentuk sikap yaitu kesiapan atau 

kesediaan untuk bertindak selanjutnya terwujud 

suatu perilaku yang memerlukan faktor pendukung 

atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain 

fasilitas. Prilaku yang didasarkan oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari  oleh pengetahuan (Hilma, 2015).
 

 

3.3 Hubungan antara Variabel Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Kulit 

dengan Kejadian Penyakit Scabies 

Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen 

(kebersihan kulit) dengan variabel dependen 

(kejadian penyakit scabies). 

 

Tabel 3.12 

Hubungan Variabel Personal 

HygieneBerdasarkan Kebersihan Kulit dengan 

Kejadian Penyakit Scabiesdi Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel 3.12 dari 80 responden 

terdapat 37 responden yang kebersihan kulit tidak 

hygiene serta mengalami kejadian penyakit scabies 

sebanyak 21 (56,8%) responden dan yang tidak 

mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 19 

(44,2%) responden, sedangkan 43 responden 

hygienenya baik serta mengalami kejadian penyakit 

scabies 19 (44,2%) responden dan yang tidak 

mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 24 

(55,8%) responden. Hasil uji chi square diperoleh 

hasil p value = 0,370 dengan nilai p value > α (0,05) 

yang artinya tidak ada hubungan antara variabel 

personal hygiene kebersihan kulit dengan kejadian 

penyakit scabies, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara variabel 

kebersihan kulit dengan kejadian penyakit scabies di 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 tidak terbukti secara statistik dan hasil 

analisis diperoleh pula nilai Odds Ratio (OR) 

=1,658(0,683-4,022), artinya masyarakat yang tidak 

hygiene mempunyai peluang 1,658 kali untuk 

mengalami kejadian penyakit scabies dibandingkan 

dengan masyarakat yang hygiene. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa 21(56,8%) responden mempunyai kebersihan 

kulit yang tidak hygiene dan 19 (44,2%) responden 

mempunyai kebersihan kulit yang hygiene. Dengan 

nilai OR = 1,654 maka dapat diketahui bahwa 

responden yang kebersihan kulit tidak hygiene 

berpeluang 1,654 kali lebih tinggi menderita scabies 

dibandingkan dengan responden yang kebersihan 

kulitnya hygiene. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,370 yang artinya tidak ada hubungan antara 

variabelkebersihan kulit dengan kejadian penyakit 

scabies. Sehingga hipotesisi yang menyatakan ada 

hubungan antara variabelkebersihan kulit dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak 

terbukti secara statistik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Muslih Rifki (2011) tentang 

hubungan kebersihan kulit dengan kejadian 

scabiesdengan p value = 0,157, artinya tidak ada 

hubungan yang bermakna antara kebersihan kulit 

dengan kejadian scabies.
 

Namun berdasarkan nilai OR = 1,658 (0,683-

4,022) variabel kebersihan kulit nilai OR 1,658 lebih 

mendekati nilai maksimum (4,022) artinya ada 

hubungan yang cukup kuat antara variabel 

kebersihan kulit dengan variabel kejadian penyakit 

scabies. 

Secara teori disebutkan bahwa mandi setiap 

hari minimal 2 kali sehari secara teratur dan 

menggunakan sabun merupakan salah satu cara 

untuk menjaga kebersihan diri terutama kebersihan 

kulit, karena kulit merupakan pintu masuknya kutu 

sarcoptes scabiei sehingga menimbulkan 

terowongan dengan garis ke abu-abuan. Bila kulit 

bersih dan terpelihara maka bisa menekan dalam 

pembuatan lorong pada kulit oleh kutu (Desmawati, 

2015).
 

 

3.4 Hubungan antara Variabel Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Tangan 

dan Kuku dengan Kejadian Penyakit 

Scabies 

Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen 

(kebersihan tangan dan kuku) dengan variabel 

dependen (kejadian penyakit scabies). 

Tabel 4.13 

Hubungan Variabel Personal Hygiene 

Kebersihan Tangan dan Kuku dengan Kejadian 

Penyakit Scabiesdi Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

 

N

o 

kebersih

an 

Tangan 

dan 

Kuku 

Kejadian Penyakit 

Scabies 

Jumlah P 

value 

  

Ya Tidak 

n % n % N %  

 

0,822 
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Hygiene 
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7 
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2 Hygiene 2

3 
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Berdasarkan tabel 4.13 dari 80 responden 

terdapat 36 responden yang kebersihan tangan dan 

kuku tidak hygiene serta mengalami kejadian 

penyakit scabies sebanyak 17 (47,2%) responden 

dan yang tidak mengalami kejadian penyakit scabies 

sebanyak 23 (52,3%) responden, sedangkan 44 

responden hygienenya baik serta mengalami 

kejadian penyakit scabies sebanyak 19 (52,8%) 

responden dan yang tidak mengalami kejadian 

penyakit scabies sebanyak 21 (47,7%) responden. 

Hasil uji chi square diperoleh hasil p value = 0,822 

dengan p value > α (0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan antara variabel kebersihan tangan dan 

kuku dengan kejadian penyakit scabies, sehingga 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara 

variabel kebersihan tangan dan kuku dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak 

terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa terdapat 17 (47,2%)responden yang 

kebersihan tangan dan kuku tidak hygiene dan 23 

(52,3%) responden yang memiliki kebersihan tangan 

dan kuku hygiene. Dengan nilai OR = 0,877 maka 

dapat diketahui bahwa responden yang kebersihan 

tangan dan kuku tidak hygiene berpeluang 0,877 kali 

lebih tinggi menderita scabies dibandingkan dengan 

responden yang kebersihan tangan dan kuku 

hygiene.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,822 yang artinya tidak ada hubungan antara 

frekuensi kebersihan tangan dan kuku dengan 

kejadian penyakit scabies. Sehingga hipotesisi yang 

menyatakan ada hubungan antara frekuensi 

kebersihan tangan dan kuku dengan kejadian 

penyakit scabies di Puskesmas Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 tidak terbukti 

secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Fatmasari(2013), yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungannya kebersihan tangan dan kuku dengan 

kejadian scabiesdengan p value = 0,859.
 

Penyakit scabies dapat di tularkan melalui 

kontak langsung, transmisi atau perpindahan scabies 

antar penderita dapat berlangsung melalui kontak 

langsung dari orang ke orang dengan akrab dan erat 

serta kontak kulit yang cukup lama (Fatmasari, 

2013). 

 

3.5 Hubungan antara Variabel Personal 

Hygiene Kebersihan Pakaian dengan 

Kejadian Penyakit Scabies 
Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen (variabel 

kebersihan pakaian) dengan variabel dependen 

(kejadian penyakit scabies). 

 

 

 

 

Tabel 3.14 

Hubungan Variabel Personal Hygiene 

Berdasarkan Kebersihan Pakaian dengan 

Kejadian Penyakit Scabiesdi Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim ProvinsiSumatera SelatanTahun 2018 

 

Berdasarkan tabel 3.14 dari 80 responden 

terdapat 31 responden yang kebersihan pakaian tidak 

hygiene serta mengalami kejadian penyakit scabies 

sebanyak 16 (51,6%) responden dan yang tidak 

mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 15 

(48,4%) responden, sedangkan 49 responden 

hygienenya baik serta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 24 (49,0%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

25 (51,0%) responden. Hasil uji chi square diperoleh 

hasil p value = 1,000 dengan p value > α (0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara variabel pakaian 

dengan kejadian penyakit scabies, sehingga 

hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara 

variabel pakaian dengan kejadian penyakit scabies 

di Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 tidak terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa sebanyak 16(51,6%) responden yang 

kebersihan pakaian tidak hygiene dan 24 (43,0%) 

responden kebersihan pakaian hygiene. Dengan nilai 

OR = 1,111 maka dapat diketahui bahwa responden 

yang kebersihan pakaian tidak hygiene berpeluang 

1,111 kali lebih tinggi menderita scabies 

dibandingkan dengan responden yang kebersihan 

pakaian hygiene.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

1,000 yang artinya tidak ada hubungan antara 

frekuensi kebersihan pakaian dengan kejadian 

penyakit scabies. Sehingga hipotesisi yang 

menyatakan ada hubungan antara variabelkebersihan 

pakaiandengan kejadian penyakit scabies di 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2018 tidak terbukti secara statistik. 

Namun berdasarkan nilai OR = 1,111 (0,452-

2,733) variabel kebersihan pakaian nilai OR 1,111 

lebih mendekati nilai maksimum 2,733 artinya ada 

hubungan yang cukup kuat antara variabel 

kebersihan kulit dengan variabel kejadian penyakit 

scabies. 
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Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Fatmasari(2013), yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungannya kebersihan pakaian dengan kejadian 

scabiesdengan p value = 0,405.
 

Kebersihan diri merupakan faktor penting 

dalam usaha pemeliharaan kesehatan, agar kita 

selalu dapat hidup sehat dan terhindar dari penyakit 

seperti scabies. Pakaian banyak menyerap keringat 

dan kotoran yang dikeluarkan oleh kulit, pakaian 

bersentuan langsung dengan kulit sehingga apabila 

pakaian yang basah karena keringat dan kotor akan 

menjadi tempat berkembangnya bakteri di kulit.
 

 

3.6 Hubungan antara Variabel Personal 

Hygiene Kebersihan Handuk dengan 

Kejadian Penyakit Scabies 
Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen (variabel 

kebersihan handuk) dengan variabel dependen 

(kejadian penyakit scabies). 

Tabel 3.15 

Hubungan Variabel Personal Hygiene 

Berdasarkan Kebersihan Handuk dengan 

Kejadian Penyakit Scabiesdi Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 3.15 dari 80 responden 

terdapat 70 responden yang kebersihan kulit tidak 

hygiene yang serta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 32 (45,7%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

38 (54,3%) responden, sedangkan 10 responden 

hygienenya baik serta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 8 (80,0%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

2 (20,0%) responden.  Hasil uji chi square diperoleh 

hasil p value = 0,91 dengan p value > α (0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara variabel 

kebersihan handuk dengan kejadian penyakit 

scabies, sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara variabel kebersihan handuk dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak 

terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa sebanyak 32(45,7% responden yang 

kebersihan handuk tidak hygiene dan 3 (80,0%) 

responden  yang memiliki kebersihan handuk 

hygiene. Dengan nilai OR = 0,211 maka dapat 

diketahui bahwa responden yang kebersihan handuk 

tidak hygiene berpeluang 0,211 kali lebih tinggi 

menderita scabies dibandingkan dengan responden 

yang kebersihan handuknya hygiene. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,091 yang artinya tidak ada hubungan antara 

variabelkebersihan handuk dengan kejadian penyakit 

scabies. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara variabelkebersihan pakaian dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tidak 

terbukti secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Fatmasari(2013), yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungannya kebersihan handuk dengan kejadian 

scabiesdengan p value = 0,492.
 

Walaupun nilai p value menyatakan tidak ada 

hubungan antara variabel kebersihan handuk dengan 

kejadian penyakit scabies tetapi perilaku masyarakat 

di wilayah kerja Puskesman Teluk Lubuk 

Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 masih buruk. 

Memiliki kebiasaan menjemur handuk di dalam 

kamar, bergantian handuk dengan anggota keluarga 

dikarenakan masyarakat tidak tahu bahwa tungau 

sarcoptes scabiei dapat bertahan hidup pada handuk 

dan dapat menularkan penyakit scabies.Penularan 

scabies secara tidak langsung dapat disebabkan 

melalui perlengkapan tidur, pakaian dan handuk 

(Mansyur, 2006).
 

 

3.7 Hubungan antara Variabel Personal 

Hygiene Berdasarkan Kebersihan Tempat 

Tidur dan Sprei dengan Kejadian 

Penyakit Scabies 
Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen (variabel 

tempat tidur dan sprei) dengan variabel dependen 

(kejadian penyakit scabies). 

 

Tabel 3.16 

Hubungan Variabel Personal Hygiene 

Berdasarkan Kebersihan tempat Tidur dan Sprei 

dengan Kejadian Penyakit Scabiesdi Puskesmas 

Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten 

Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2018 

 

Berdasarkan tabel 3.16 dari 80 responden 

terdapat 42 responden yang kebersihan handuk tidak 

hygiene yangserta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 20 (47,4%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

22 (52,4%) responden, sedangkan 38 responden 
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hygienenya baik serta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 20 (52,6%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

18 (47,4%) responden. Hasil uji chi square diperoleh 

hasil p value = 0,823 dengan p value > α (0,05) yang 

artinya tidak ada hubungan antara variabel 

kebersihan tempat tidur dan sprei dengan kejadian 

penyakit scabies, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara variabel 

pengetahuan dengan kejadian penyakit scabies di 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 tidak terbukti secara statistik dan hasil 

analisis diperoleh pula nilai Odds Ratio (OR) 

=0,818(0,340-1,970), artinya masyarakat yang 

kebersihan tempat tidur dan spreinya tidak hygiene 

mempunyai risiko 0,818 kali untuk mengalami 

kejadian penyakit scabies dibandingkan dengan 

masyarakat yanghygiene. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa sebanyak 20(47,6%) responden yang 

kebersihan tempat tidur dan sprei tidak hygiene dan 

sebanyak 20 (52,6%)  yang memiliki kebersihan 

tempat tidur dan sprei hygiene. Dengan nilai OR = 

0,818 maka dapat diketahui bahwa responden yang 

kebersihan tempat tidur dan sprei tidak hygiene 

berpeluang 0,818 kali lebih tinggi menderita scabies 

dibandingkan dengan responden yang kebersihan 

tempat tidur dan sprei hygiene.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,823 yang artinya tidak ada hubungan antara 

variabelkebersihan tempat tidur dan sprei dengan 

kejadian penyakit scabies. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara variabelkebersihan 

tempat tidur dengan kejadian penyakit scabies di 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

tahun 2018 tidak terbukti secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Fatmasari(2013), yang menyatakan bahwa tidak ada 

hubungannya kebersihan tempat tidur dan sprei 

dengan kejadian scabiesdengan p value = 0,521.
 

Kasur merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kualitas tidur, agar kasur tetap bersih 

terhindar dari kuman penyakit maka perlu menjemur 

kasur, karena tanpa disadari kasur juga bisa menjadi 

lembab hal ini dikarenakan seringnya berbaring dan 

suhu kamar yang berubah-ubah (Lita, 2015).
 

 

3.8 Hubungan antara Variabel Tingkat 

Hunian dengan Kejadian Penyakit Scabies 

Uji statistik chi square di gunakan untuk 

mengetahui hubungan variabel independen (variabel 

tingkat hunian) dengan variabel dependen (kejadian 

penyakit scabies). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.17 

Hubungan Variabel Tingkat Hunian dengan 

Kejadian Penyakit Scabiesdi PuskesmasTeluk 

Lubuk Kecamatan BelimbingKabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

Berdasarkan tabel 3.17 dari 80 responden 

terdapat 61 responden yang tingkat huniannya 

memenuhi syarat serta mengalami kejadian penyakit 

scabies sebanyak 32 (52,5%) responden dan yang 

tidak mengalami kejadian penyakit scabies sebanyak 

29 (47,5%) responden, sedangkan 19 responden 

yang tingkat huniannya tidak memenuhi syarat serta 

mengalami kejadian penyakit scabies 8 (42,1%) 

responden dan yang tidak mengalami kejadian 

penyakit scabies sebanyak 11 (57,9%) responden.  

Hasil uji chi square diperoleh hasil p value = 0,599 

dengan p value > α (0,05) yang artinya tidak ada 

hubungan antara variabel tingkat hunian dengan 

kejadian penyakit scabies, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara variabel tingkat 

hunian dengan kejadian penyakit scabies di 

Puskesmas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing 

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 tidak terbukti secara statistik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan uji chi square diketahui 

bahwa sebanyak 32(52,5%) responden yang tingkat 

hunian memenuhi syarat dan sebanyak 8 (42,1%) 

responden yang memiliki tingkat hunian yang tidak 

memenuhi syarat. Dengan nilai OR = 1,517 maka 

dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

tingkat hunian memenuhi syarat berpeluang 1,517 

kali lebih tinggi menderita scabies dibandingkan 

dengan responden yang tingkat hunian tidak 

memenuhi syarat.  

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 

0,599 yang artinya tidak ada hubungan antara 

variabeltingkat hunian dengan kejadian penyakit 

scabies. Sehingga hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan antara variabeltingkat hunian dengan 

kejadian penyakit scabies di Puskesmas Teluk 

Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara 

Enim Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 tidak 

terbukti secara statistik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Wulandari(2011) bahwa variabel kepadatan hunian 

tidak mempengaruhi kejadian penyakit scabies 

dengn nilai p value = 1,000.  

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 
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Penyakit Scabies Pada Wilayah Kerja Puskesmas 

Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten 

Muara Enim Tahun 2018 maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

4.1.1 Prevalensi responden yang kulitnya terkena 

penyakit scabies sebanyak 40 (50%) 

responden dan yang kulitnya tidak terkena 

penyakit scabies sebanyak 40 (50%) 

responden. 

4.1.2 Proporsi responden yang berpengetahuan 

buruk sebanyak 44 (55,0%) dan responden 

yeng berpengetahuan baik sebanyak 36 

(45,0%). Tidak ada hubungan antara 

variabel pengetahuan dengan kejadian 

penyakit scabies dengan p value = 0,500 

4.1.3 Proporsi responden yang personal hygiene 

(kebersihan kulit) tidak hygiene sebanyak 

37 (46,2%) dan yang hygiene sebanyak 43 

(53,8%). Tidak ada hubungan antara 

variabel personal hygiene (kebersihan kulit) 

dengan kejadian penyakit scabies dengan p 

value = 0,370 

4.1.4 Proporsi responden yang personal hygiene 

(kebersihan tangan dan kuku) tidak 

hygienesebanyak 36 (45,0%) dan yang 

hygiene sebanyak 44 (55,0%). Tidak ada 

hubungan antara variabel personal hygiene 

(kebersihan tangan dan kuku) dengan 

kejadian penyakit scabies dengan p value = 

0,822 

4.1.5 Proporsi responden yang personal hygiene 

(kebersihan pakaian) tidak hygiene 

sebanyak 31 (38,8%) dan yang hygiene 

sebanyak 49 (61,2%). Tidak ada hubungan 

antara variabel personal hygiene 

(kebersihan pakaian) dengan kejadian 

penyakit scabies dengan p value = 1,000 

4.1.6 Proporsi responden yang personal hygiene 

(kebersihan handuk) tidak hygiene 

sebanyak 70 (87,5%) dan yang hygiene 

sebanyak 10 (12,5%). Tidak ada hubungan 

antara variabel personal hygiene 

(kebersihan handuk) dengan kejadian 

penyakit scabies dengan p value = 0,091 

4.1.7 Proporsi responden yang personal hygiene 

(kebersihan tempat tidur dan sprei) tidak 

hygiene sebanyak 42 (52,5%) dan yang 

hygiene sebanyak 38 (47,5%). Tidak ada 

hubungan antara variabel personal hygiene 

(kebersihan tempat tidur dan sprei) dengan 

kejadian penyakit scabies dengan p value = 

0,823 

4.1.8 Proporsi responden yang tingkat hunian 

memenuhi syarat sebanyak 61 (76,2%) 

tidak memenuhi syarat 19 (23,8%). Tidak 

ada hubungan antara variabel tingkat 

hunian dengan kejadian penyakit scabies 

dengan p value = 0,599 

 

4.2. Saran 

4.2.1 Bagi Puskasmas Teluk Lubuk Kecamatan 

Belimbing Kabupaten Muara Enim 

Provensi Sumatera Selatan 

Diharapkan bagi petugas kesehatan untuk 

memberikan komunikasi, informasi dan 

edukasi kesehatan kepada masyarakat 

khususnya yang berkaitan dengan penyakit 

scabies seperti kebersihan kulit, kebersihan 

tangan dan kuku, kebersihan pakaian, 

kebersihan handuk dan kebersihan tempat 

tidur dan sprei. 

4.2.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi 

bahan referensi dan menjadi bahan pustaka 

serta bermanfaaat untuk mahasiswa STIKes 

Muhammadiyah Palembang Program Studi 

DIII Kesehatan Lingkungan. 

4.2.3 Bagi masyarakat 

Diharapkan bagi masyarakat agar tetap 

menjaga personal hygiene seperti kebersihan 

kulit, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan 

pakaian, kebersihan handuk dan kebersihan 

tempat tidur dan sprei agar kejadian penyakit 

scabies menurun. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aminah Pratiwi,dkk. 2015. Hubungan tingkat 

pengetahuan dengan kejadian 

skabies.Universitas Lampung. 

 

Aulia Azizah dan Sungkar Saleha. 2014. Tingkat 

Pengetahuan Mengenai Scabies dan 

Hubungannya dengan karakteristik Demografi 

Pesantren X Jakarta Timur.Universitas 

Indonesia. 

 

Desmawati. 2015. Hubungan Personal Hygiene Dan 

Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Skabies 

Di Pondok Pesantren Al- Kautsar Pekanbaru. 

Universitas Riau. 

 

Farihah Ummu dan Azizah. 2017. Faktor Sanitasi 

Lingkungan yang berhubungan dengan Scabies 

Di Pondok Pesantren Qomaruddin Kabupaten 

Gresik.Universitas Airlangga Surabaya. 

 

Fatmasari.2013. Hubungan Hygiene Perorangan Dan 

Sanitasi Lingkungan Terhadap Kejadian 

Scabies Pada Santri Di Pondok Pesantren 

Rudhotul Muttaqin Mijen. Semarang. 

 

Hannan Mujib. 2015. Pengaruh kebiasaan personal 

hygiene terhadap kejadian skabies. UNIJA 

Sumenep. 

 

Hilma, Ghazali. 2014. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian skabies di Pondok 

Pesantren Mlangi Nogorirto Gamping Sleman 

Yogyakarta. Fakultas Kedokteran Islam 

Indonesia. 

 

Ibadurraahim, Hasna dkk. 2016. Faktor-Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Kejadian Penyakit 

Scabies Pada Santri Di Pondok Pesantren 

Qotrun Nada Cipayung Depok Februari Tahun 



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

mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit scabies.............Oleh Rio Purnama 192 

2016. Jakarta Selatan. 

 

Lita, S. 2015. Perilaku Santri Dalam Upaya 

Pencegahan Penyakit Skabies Du Pondok 

Pesantren Ulumuqur’an Stabat. Universitas 

Sumatera Utara. 

 

Mansyur, M. 2006. Pendekatan kedokteran Keluarga 

pada Penatalaksanaan Skabies Anak Usia Pra-

Sekolah. Universitas Indonesia. 

 

Muslih, Rifki. 2011. Hubungan Personal Hygiene 

Dan Kejadian Skabies Pada Santri Di Pondok 

Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. 

Universitas Siliwangi. 

 

Nur, Rahmawati Riris. 2010. Hubungan Antara 

Faktor Pengetahuan dan Perilaku Dengan 

Kejadian Scabies di Pondok Pesantren Al-

Muayyad Surakarta. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta . 

 

Pawika, Ratri Cahya dan Indri Paskarini. 2014. 

Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Scabies Pada Nelayan Di Desa Weru 

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

Universitas Airlangga. 

 

Prabowo, Maldiningrat. 2017. Hubungan Kebersihan 

Diri Dan Pengetahuan Dengan Kejadian 

Penyakit Skabies Di Salah Satu Panti Asuhan 

Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar 

Lampung. Universitas Lampung. 

 

Puskesmas Teluk Lubuk. 2015. Laporan Penyakit 

Berbasis Lingkungan. Kecamatan Belimbing. 

 

Puskesmas Teluk Lubuk. 2016. Laporan Penyakit 

Berbasis Lingkungan. Kecamatan Belimbing. 

 

Puskesmas Teluk Lubuk. 2017. Laporan Penyakit 

Berbasis Lingkungan. Kecamatan Belimbing. 

 

Syailindra, Firza & Mutiara Hanna. 2016. Scabies. 

Universitas Lampung. 

 

UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

 

Widodo Hendra, 2013. Parasitologi 

Kedokteran.Edisi pertama. Jogjakarta. D-

Medika. 

 

Yulianti, Dewi. 2013. Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Kejadian Scabies Pada 

Masyarakat Di Dusun Parit Senin Desa 

Sengkubang Wilayah Kerja Puskesmas 

Mempawah Hilir Kabupaten 

Pontianak.Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 

 

 

 

 

 

 



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

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi umur 0-7 hari  Eko 

Heryanto        193 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK  

 

Hepatitis B adalah infeksi hati yang berpotensi mengancam nyawa yang  disebabkan oleh virus hepatitis.Pemberian imunisasi 

pada bayi, tepat waktu merupakan faktor yang sangat penting untuk kesehatan bayi.data cakupan imunisasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten OKU Selatan untuk pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir (0–7 hari) pada tahun 2016 yaitu 80,4% 

dan di UPTD Puskesmas Buay Pemaca sebanyak 828 (71,07%) dari 1.165 bayi, sementara di Desa Karet Jaya sebanyak 43 

(56,5%) dari 76 bayi. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemberian 

Imunisasi Hepatitis B pada Bayi umur 0-7 hari.Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional.Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi usia> 7 hari – 6 bulan di Desa Karet Jaya yang berjumlah 66 bayi. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan total populasi. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. 

Analisa bivariat dengan uji chi square (α=0,05).Penelitian ini, dilakukan pada bulan April – Juli 2017.Berdasarkan analisa 

univariat diperoleh hasil sebanyak 44 (66,7%) diberikan Imunisasi Hepatitis B umur 0-7 hari, sebanyak 35 (53%) responden 

berpengetahuan tidak baik, sebanyak 43 (65,2%) responden memilih tempat persalinan di tempat pelayanan kesehatan, 

sebanyak 49 (74,2%) responden memilih penolong persalinan petugas kesehatan dan sebanyak 40 (51,9%) responden 

mendapat dukungan keluarga. Hasil analisis bivariat menunjukkan  bahwa ada hubungan pengetahuan dengan pemberian 

imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir (0–7 hari) dengan  p value 0,002, ada hubungan antara tempat persalinan dengan 

pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir (0–7 hari) dengan p value 0,008, ada hubungan antara penolong 

persalinan dengan pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir (0–7 hari)dengan p value 0,000, dan ada hubungan 

antara dukungan keluarga dengan pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir (0–7 hari)dengan p value 

0,000.Diharapkan kepada pihak puskesmas untuk lebih meningkatkan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat tentang 

pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi. 

 

Kata Kunci:Pengetahuan, Tempat persalinan, Penolong persalinan,Dukungan keluarga, imunisasi hepatitis B,  bayi 

baru lahir (0–7 hari) 

 

 

ABSTRACT 

 

Hepatitis B is a potentially life-threatening liver infection caused by viral hepatitis. Providing immunization to infants, being 

on time is a very important factor for infant health. Data on immunization coverage of the South OKU District Health Office 

for the provision of hepatitis B immunization in newborns (0 -7 days) in 2016, namely 80.4% and in the UPTD of the Buay 

Pemaca Health Center as many as 828 (71.07%) of 1,165 babies, while in Karet Jaya Village there were 43 (56.5%) of 76 

babies. This study aims to determine the factors associated with the provision of Hepatitis B immunization in infants aged 0-7 

days. The research design used was Cross Sectional. The population in this study were all mothers who had babies aged> 7 

days - 6 months in Karet Jaya Village, amounting to 66 babies. The sample in this study used the total population. The 

instrument of data collection used is a questionnaire. Bivariate analysis with chi square test (α = 0.05). This research was 

conducted in April - July 2017. Based on univariate analysis, results were obtained as many as 44 (66.7%) given Hepatitis B 

immunization aged 0-7 days, 35 (53%) respondents were not good knowledge, as many as 43 (65, 2% of respondents chose a 

place of delivery in a health service, as many as 49 (74.2%) respondents chose birth attendants for health workers and as 

many as 40 (51.9%) respondents received family support. The results of bivariate analysis showed that there was a 

relationship of knowledge with the provision of hepatitis B immunization in newborns (0–7 days) with p value 0.002, there 

was a relationship between the place of delivery and hepatitis B immunization in newborns (0–7 days) with p value 0,008, 

there is a relationship between birth attendants and hepatitis B immunization in newborns (0–7 days) with p value 0,000, and 

there is a relationship between family support and giving hepatitis B immunization to newborns (0–7 days) with p value 

0,000. It is expected that the health center will increase health knowledge to the public about giving Hepatitis B 

immunization to infants. 

 

Keywords: Knowledge, Place of delivery, Childbirth helper, Family support, hepatitis B immunization, newborn (0–7 

days) 

 

 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Program imunisasi merupakan cara terbaik 

yang telah menunjukkan keberhasilan yang luar 

biasa dan merupakan usaha yang sangat menghemat 

biaya dalam mencegah penyakit menular dan juga 

telah berhasil menyelamatkan begitu banyak 

kehidupan dibandingkan dengan upaya kesehatan 

masyarakat lainnya (Sarimin, dkk, 2014). 

Upaya untuk mencapai tujuan ini berbagai 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN 

IMUNISASI HEPATITIS B PADA BAYI UMUR 0-7 HARI  
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program dengan berbasis Primary Health Care telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan. 

Beberapa indikator yang digunakan WHO untuk 

mengukur tingkat keberhasilan programprogram 

tersebut, antara lain angka kematian bayi (AKB), 

angka kematian balita (AKABA), angka kematian 

ibu (AKI) dan angka harapan hidup (life 

expectancy). Salah  satu  penyakit  menular  

berbahaya  di  Indonesia adalah penyakit Hepatitis B 

yang disebabkan oleh virus Hepatitis B (VHB) yang 

dapat berkembang menjadi penyakit kronis(Triana, 

2016). 

Hepatitis B adalah infeksi hati yang 

berpotensi mengancam nyawa yang  disebabkan 

oleh virus hepatitis. Hal ini dapat menyebabkan 

infeksi kronis dan menempatkan orang pada risiko 

tinggi kematian dari sirosis dan kanker hati.Virus ini 

ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan 

tubuh dari orang yang terinfeksi. WHO 

memperkirakan 240 juta orang secara kronis 

terinfeksi Hepatitis B dan lebih dari 780.000 orang 

meninggal setiap tahun akibat komplikasi dari 

Hepatitis B, termasuk sirosis dan kanker hati 

(Pasaribu dan Lukito, 2015). 

Pemberian imunisasi pada bayi, tepat waktu 

merupakan faktor yang sangat penting untuk 

kesehatan bayi. Pemberian imunisasi dilakukan  

mulai dari lahir sampai awal masa kanakkanak.  

Imunisasi  hepatitis  B  pada  bayi dapat mencegah  

kejadian  hepatocarcinoma pada umur produktif 

(30-40 tahun). Sekitar 90% bayi yang dilahirkan ibu 

dengan infeksi hepatitis B aktif akan mengalami 

infeksi virus Hepatitis B, 95% di antaranya 

berkembang menjadi kronik dan menjadi kanker hati 

di kemudian hari (Suharti, 2013). 

Hepatitis B telah menjadi penyakit endemis 

di berbagai negara di dunia.Indonesia merupakan 

Negara dengan endemisitas tinggi Hepatitis B, 

tercatat Indonesia merupakan Negara terbesar kedua 

di South East Asian Region (SEAR) setelah 

Myanmar. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2007 menunjukkan prevalensi Hepatitis 

B sebesar 9,4%. Ini berarti 1 dari 10 penduduk 

Indonesia pernah terinfeksi Hepatitis B. Bila 

dikonversikan  dengan jumlah penduduk Indonesia 

maka jumlah penderita Hepatitis B mencapai 23 juta 

orang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

2013 jenis Hepatitis yang banyak menginfeksi 

penduduk Indonesia adalah Hepatitis B (21,8 %). 

Besaran masalah tersebut tentunya akan berdampak 

sangat besar terhadap masalah kesehatan 

masyarakat, produktifitas, umur harapan hidup, dan 

dampak sosial ekonomi lainnya (Ahmad dan 

Kusnanto, 2017). 

Prevalensi Hepatitis B di Indonesia 

disebabkan karena keterlambatan dalam pemberian 

imunisasi. Masih banyaknya kasus penularan 

hepatitis B dari ibu melahirkan ke bayi menjadi 

penyebab utama. Tingginya trasmisi penularan 

vertikal dari ibu ke bayi ini di akibatkan oleh 

keterlambatan waktu pemberian vaksinasi Hepatitis 

B pada bayi mereka (Sifa, 2013). 

Menurut data cakupan imunisasi Dinas 

Kesehatan Kabupaten OKU Selatan untuk 

pemberian imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir 

(0–7 hari) pada tahun 2015 adalah 80,18% dan tahun 

2016 adalah 80,04% (Dinkes OKU Selatan, 2016). 

Hasil cakupan imunisasi hepatitis B pada 

bayi baru lahir (0–7 hari) di UPTD Puskesmas Buay 

Pemaca tahun 2015 yaitu sebanyak 865 (76,4%) dari 

1.131 bayi dan tahun 2016 yaitu sebanyak 828 

(71,07%) dari 1.165 bayi(Dinkes OKU Selatan, 

2016).  

Desa Karet Jaya merupakan salah satu desa 

yang berada di Wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Buay Pemaca dengan cakupan Imunisasi Hepatitis B 

pada bayi usia 0-7 hari pada tahun 2015 sebanyak 44 

(55,6%) dari 79 bayi dan pada tahun 2016 sebanyak 

43 (56,5%) dari 76 bayi. Sesuai dengan target 

imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan 

yaitu di atas 85%.Pencapaian imunisasi Hepatitis B 

0-7 hari di Desa Karet Jaya pada tahun 2016 yaitu 

hanya 56,5% (UPTD Puskesmas Buay Pemaca, 

2016). 

Berdasarkan survey pendahuluan, dari 

informasi yang diperoleh di masyarakat masih ada 

pemahaman yang berbeda mengenai imunisasi, 

sehingga masih banyak bayi dan balita yang tidak 

mendapatkan pelayanan imunisasi. Alasan yang 

disampaikan orangtua mengenai hal tersebut, antara 

lain karena anaknya takut panas, sering sakit, 

keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, 

tidak tahu tempat imunisasi, serta adanya mitos dan 

atau adat kebudayaan setempat yang berlaku 

dimasyarakat dan atau ketakutan masyarakat 

terhadap efek samping yang timbul. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Faktor-

faktor yang Berhubungan dengan Pemberian 

Imunisasi Hepatitis B pada Bayi umur 0-7 hari di 

Desa Karet Jaya Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

1.2.1. Tujuan Umum  

Diketahuinyafaktor-faktor yang berhubungan 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Buay Pemaca Kabupaten OKU 

Selatan tahun 2017. 

1.2.2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah Kerja 

UPTD Puskesmas Buay Pemaca Kabupaten 

OKU Selatan tahun 2017. 

b. Diketahuinya hubungan tempat persalinan 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada 

Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 

c. Diketahuinya hubungan penolong persalinan 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada 

Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah 
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Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 

d. Diketahuinya hubungan dukungan keluarga 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada 

Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 
 

1.3 Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi 

tenaga kesehatan sebagai pengambil keputusan 

tentang permasalahan terkait sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

kebijakan dengan membuat program yang sesuai 

untuk meningkatkan cakupan imunisasi khususnya 

imunisasi Hepatitis B 0-7 hari. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah 

survei analitik dengan pendekatan Cross 

Sectional.Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu 

yang mempunyai bayi usia > 7 hari – 6 bulan di 

Desa Karet Jaya Wilayah Kerja UPTD Puskesmas 

Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan periode 

April – Juli 2017 yang berjumlah 66 bayi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah total populasi. Instrumen 

pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner.Analisis yang digunakan adalah analisis 

univariat dan analisis bivariat dengan uji chi-square. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hubungan Pengetahuan Ibu dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017 

 

Dari hasil analisa univariat diketahui bahwa 

dari 66 responden, sebanyak 44 (66,7%) diberikan 

Imunisasi Hepatitis B umur 0-7 hari, lebih besar 

dibandingkan dari bayi tidak diberikan Imunisasi 

Hepatitis B umur 0-7 hari yaitu 22 (33,3%). Hasil uji 

statistik diperoleh p value 0,002 dan OR = 7,147. 

Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna 

antara pengetahuan ibu dengan pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada bayi umur 0-7 hari. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rizani, dkk (2012) di Kota Banjarmasin 

bahwaberdasarkan analisa statistik dengan 

menggunakan chi square test didapatkan nilai p 

0,000 < 0,05 hal ini berarti ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan pemberian 

imunisasi Hepatitis B 0-7 hari. Pengetahuan 

responden yang baik secara langsung mempengaruhi 

tindakan ibu dalam memberikan imunisasi Hepatitis 

B 0-7 hari pada anaknya. 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu”, 

dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang, karena dari pengalaman dan penelitian 

ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan 

akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak 

didasari dengan pengetahuan (Notoatmodjo, 2012). 

Sedangkan menurut Soekanto (2014), pengetahuan 

adalah kesan didalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca inderanya.Yang berbeda sekali 

dengan kepercayaan (Beliefs), takhayul 

(Superstitions) dan penerangan yang keliru 

(Misinformation).Adalah sangat penting diketahui 

bahwa pengetahuan berbeda dengan buah pikiran 

(ide), oleh karena itu tidak semua buah pikiran 

adalah pengetahuan. 

Pengetahuan akan membawa seseorang untuk 

berfikir dan bersikap untuk menentukan tindakan 

yang akan dilakukanya sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki, sehingga responden dengan tingkat 

pengetahuan yang baik akan mampu melakukan 

sesuatu keputusan  yang bermanfaat dan bernilai 

positif bagi dirinya ataupun bagi keluarganya dalam 

hal mendapatkan imunisasi (Mukhoirotin, 2015). 

Dalam penelitian ini sebagian besar 

responden yang melakukan pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada bayi Umur 0-7 hari adalah dengan 

pengetahuan baik sebanyak 27 responden (87,1%). 

Berdasarkan nilai OR= 7,1 hal ini berarti responden 

dengan pengetahuan baik 7,1 kali lebih besar untuk 

memberikan imunisasi Hepatitis B kepada bayinya 

dibandingkan dengan responden dengan 

pengetahuan tidak baik. Penerimaan ibu tentang 

imunisasi terhadap anaknya karena mereka mengerti 

tentang pesan-pesan kesehatan yang disampaikan 

kepada mereka. Anjuran dari petugas kesehatan 

dalam hal ini adalah bidan penolong persalinan 

mempengaruhi sikap patuh terhadap pelaksanaan 

program imunisasi, dan ibu akan menerima program 

imunisasi. Namun dalam penelitian ini juga masih 

ditemukan responden yang tidak terlalu mengerti 

tujuan dari imunisasi itu sendiri, sehingga mereka 

menolak untuk memberikan imunisasi Hepatitis B 

kepada bayinya. Mereka beranggapan bahwa efek 

samping dari imunisasi akan memberikan dampak 

buruk bagi kesehatan bayinya, misalnya setelah 

diberi imunisasi bayi menjadi demam. Responden 

khawatir dan was-was bahkan panik karena tiba-tiba 

bayi mereka mengalami panas demam yang tinggi 

setelah imunisasi. Kebanyakan mereka beranggapan 

kalau penyebab panas bayi adalah kesalahan dari 

pelaksanaan imunisasi, kesalahan cara penyuntikan 

hingga kesalahan vaksin yang diberikan ke bayi 

mereka. Padahal penyebab demam bayi bukanlah 

diakibatkan hal yang demikian, tetapi merupakan 

proses alami pasca imunisasi. 

No Pengetahuan  

Pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Total  
Ρ 

value 
Diberikan  Tidak 

diberikan 

1 Baik    
27 

(87,1%) 

4 

(12,9%) 

31 

(100%) 

0,002 2 Tidak Baik  
17 

(48,6%) 

18 

(51,4%) 

35 

(100%) 

Total 
44 

(66,7%) 

22 

(33,3%) 

66 

(100%) 
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3.2 Hubungan Tempat Persalinan dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 

 

 

Dari hasil analisa univariat didapatkan bahwa 

sebanyak 43 (65,2%) responden memilih tempat 

persalinan di tempat pelayanan kesehatan, lebih 

besar dibandingkan dari yang memilih tempat 

persalinan di rumah yaitu sebanyak 23 (34,8%) 

responden. Hasil uji statistik diperoleh p value 0,008 

dan OR= 4,9. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara tempat persalinan dengan 

pemberian Imunisasi Hepatitis B pada bayi umur 0-7 

hari. 

Sejalan dengan penelitian Laila Kusumawati 

(2014) menyatakan ada hubungan yang bermakna 

antara tempat persalinan dengan pemberian 

imunisasi HB 0 - 7 hari. Biasanya ditempat 

persalinan selalu dijumpai petugas kesehatan yang 

akan membantu para ibu untuk memeriksa 

kehamilan dan melahirkan. Pelayanan petugas 

kesehatan dinilai oleh ibu sejak kontak pertama 

sewaktu pemeriksaan antenatal care. Pemberian 

informasi sejak awal secara terus menerus dan 

konsisten tentang perlunya pencegahan penyakit 

hepatitis B yaitu dengan pemberian imunisasi 

hepatitis B 0 - 7 hari akan meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman ibu. Pada saat 

persalinan merupakan waktu yang tepat untuk 

menganjurkan pemberian imunisasi HB 0 - 7 hari 

dalam masa post partum. Keadaan psikologis ibu 

sangat tergantung pada sumber-sumber di sekitarnya 

antara lain petugas kesehatan, sehingga tempat 

persalinan di mana para petugas kesehatan berada 

menjadi penting dalam pemberian imunisasi 

hepatitis B 0 - 7 hari. 

Tempat bersalin termasuk salah satu faktor 

yang dapat memengaruhi psikologis ibu bersalin. 

Pemilihan tempat bersalin dan penolong persalinan 

yang tidak tepat akan berdampak secara langsung 

pada kesehatan ibu. Setidaknya ada dua pilihan 

tempat bersalin yaitu di rumah ibu atau di unit 

pelayanan kesehatan.Tempat yang ideal untuk 

melahirkan adalah fasilitas kesehatan dengan 

perlengkapan dan tenaga yang siap menolong bila 

sewaktu-waktu terjadi komplikasi 

persalinan.Minimal di fasilitas kesehatan seperti 

puskesmas yang mampu memberikan Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 

(Abdurrahim, dkk, 2016). 

Laporan riskesdas 2010, persentase tempat 

ibu melahirkan menurut tempat persalinan 

berdasarkan karakteristik tempat tinggal dan status 

ekonomi.Di pedesaan umumnya persalinan 

dilakukan di rumah/lainnya, sedangkan di perkotaan 

melahirkan di fasilitas kesehatan lebih 

banyak.Semakin tinggi status ekonomi lebih 

memilih tempat persalinan di fasilitas kesehatan, 

sebaliknya untuk persalinan di rumah makin rendah 

status ekonomi, persentase persalinan di rumah 

makin besar) (Abdurrahim, dkk, 2016). 

Menurut Green, dkk dalam Notoatmodjo 

(2012) ketersediaan dan keterjangkauan sumber 

daya kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ada 

dan mudah merupakan salah satu faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap perilaku kesehatan. 

Dalam penelitian ini masih ditemukan 

responden yang memilih tempat persalinan di 

rumah, ini disebabkan banyak faktor diantaranya 

tingkat pengetahuan ibu, jaraknya jauh dengan 

pelayanan kesehatan, didukung dengan kondisi desa 

yang berbukit-bukit sehingga ibu hanya ingin 

melahirkan di rumah.Berdasarakan pengakuan 

responden bahwa biasanya petugas kesehatan yang 

menolong persalinan lupa membawa vaksin 

imunisasi hepatitis B sehingga tidak memberikan 

imunisasi hepatitis B sesaat setelah proses kelahiran 

anak. Selain itu, ada juga yang tidak memberikan 

imuniasasi Hepatitis pada bayinya, hal ini 

disebabkan terbatasnya ketersedian vaksinasi 

Hepatitis B. Berdasarkan nilai OR= 4,9 hal ini 

berarti responden yang melakukan persalinan di 

tempat pelayanan kesehatan mempunyai peluang 4,9 

kali lebih besar untuk memberikan imunisasi 

Hepatitis B pada bayinya dibandingakn dengan 

responden yang melakukan persalinan di rumah. 

 

3.3 Hubungan Penolong Persalinan dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017 

 

Dari hasil analisa univariat didapatkan bahwa 

sebanyak 49 (74,2%) responden memilih penolong 

persalinan petugas kesehatan, lebih besar dari yang 

memilih penolong persalinan yang bukan petugas 

kesehatan yaitu sebanyak 17 (25,8%) responden. 

Hasil uji statistik diperoleh p value 0,000 dan 

OR=14,4. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang 

No 
Tempat 

Persalinan   

Pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Total  
Ρ 

value 
Diberikan  Tidak 

diberikan 

1 

Tempat 

pelayanan 

kesehatan 

34 

(79,1%) 

9 

(20,9%) 

43 

(100%) 

0,008 
2 Di rumah   

10 
(43,5%) 

13 
(56,5%) 

23 
(100%) 

Total 
44 

(66,7%) 

22 

(33,3%) 

66 

(100%) 

No 
Penolong 

Persalinan   

Pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Total  
Ρ 

value 
Diberikan  Tidak 

diberikan 

1 
Petugas 

kesehatan 

40 

(84,6%) 

9 

(18,4%) 

49 

(100%) 

0,000 2 

Bukan 

Petugas 
Kesehatan   

4 

(23,5%) 

13 

(76,5%) 

17 

(100%) 

Total 
44 

(66,7%) 

22 

(33,3%) 

66 

(100%) 
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bermakna antara penolong persalinan dengan 

pemberian Imunisasi Hepatitis B pada bayi umur 0-7 

hari. 

Sejalan dengan hasil penelitian 

Pontolawokang (2016) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian Imunisasi Hepatitis B 0 di 

Puskesmas Kombos menyatakan bahwa penolong 

persalinan mempunyai hubungan yang bermakna 

dengan pemberian Imunisasi Hepatitis B 0 dengan 

nilai p 0,0029. Kurangnya pemberian imunisasi 

hepatitis B-0 bagi bayi lahir 0-7 hari disebabkan 

oleh masih ada bayi yang ditolong oleh tenaga yang 

bukan dari tenaga kesehatan. 

Penolong persalinan merupakan faktor yang 

tidak bisa diabaikan dalam proses persalinan. 

Pemeriksaan kehamilan yang berkualitas baik, 

bukan jaminan untuk terjadinya komplikasi pada 

saat persalinan, karena masih ada faktor lain yang 

juga penting yaitu penolong persalinan. Persalinan 

akan berlangsung aman dan lancar bila dilaksanakan 

oleh tenaga terlatih (Abdurrahim, dkk, 2016). 

Untuk menurunkan angka kematian ibu dan 

bayi melalui strategi MPS, yang mana salah satu 

pesan kuncinya yaitu setiap persalinan ditolong oleh 

tenaga kesehatan.Pembagian tenaga persalinan di 

Indonesia dibagi menjadi tenaga profesional 

meliputi dokter spesialis obstetri dan ginekologi, 

dokter umum, bidan, pembantu bidan dan perawat 

kesehatan.Tenaga non professional meliputi dukun 

bayi terlatih dan dukun bayi tidak terlatih 

(Abdurrahim, dkk, 2016). 

Pemberian imunisasi Hepatitis B 0 - 7 hari 

menjadi kewenangan petugas kesehatan di mana 

penjangkauan bayi baru lahir dengan memantau 

kohort ibu hamil yang dimulai saat antenatal care 

(ANC). Persalinan yang ditolong oleh tenaga 

kesehatan dapat langsung mendapatkan imunisasi 

hepatitis B pada saat kelahiran, sedangkan 

persalinan yang ditolong oleh dukun 

penjangkauannya berdasarkan laporan keluarga/ 

kader/dukun kepada tenaga kesehatan atau bidan di 

desa sehingga memungkinkan keterlambatan 

informasi dan keterlambatan dalam pemberian 

imunisasi hepatitis B 0 - 7 hari.   

Bila penolong persalinannya adalah petugas 

kesehatan maka anak bisa mendapat imunisasi 

hepatitis B tepat waktu yaitu 0 - 7 hari pada saat 

kontak pertama dengan petugas kesehatan. 

Dalam penelitian ini sebagian besar 

responden melakukan proses persalinan ditolong 

oleh petugas kesehatan, namun masih ada responden 

yang bersalin ditolong oleh dukun beranak, hal ini 

dikarenakan jarak tempuh ke pelayanan kesehatan 

yang cukup jauh. Alasan lain adalah biaya 

persalinan di dukun beranak jauh lebih murah 

dibandingkan dengan di tempat pelayanan 

kesehatan, sehingga ibu yang melahirkan di dukun 

beranak tidak mendapatkan informasi mengenai 

imunisasi Hepatitis B pada bayi 0-7 hari, dan inilah 

salah satu penyebab rendahnya cakupan imunisasi 

Hepatitis B bayi 0-7 hari. Berdasarkan nilai OR= 

14,4 hal ini berarti responden yang persalinan 

ditolong oleh petugas kesehatan berpeluang 14,4 kali 

lebih besar untuk memberikan imunisasi Hepatitis B 

pada bayinya dibandingkan dengan responden yang 

persalinannya ditolong oleh dukun. 

 

3.4 Hubungan Dukungan Keluarga dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2017. 

 

Dari hasil analisa univariat diketahui 

sebanyak 40 (51,9%) responden mendapat dukungan 

keluarga, lebih besar dibandingkan dari yang tidak 

mendapatkan dukungan keluarga yaitu sebanyak 26 

(39,4%) responden. Hasil uji statistik diperoleh p 

value 0,000. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 

yang bermakna antara dukungan keluarga dengan 

pemberian Imunisasi Hepatitis B pada bayi umur 0-7 

hari. 

Sejalan dengan hasil penelitian Siswandoyo 

(2013) yang menyatakan ada hubungan yang 

bermakna antara dukungan keluarga dengan 

pemberian imunisasi Hepatitis B dengan p value 

0,006. Penerimaan ibu akan imunisasi terhadap 

anaknya bukan karena mereka mengerti tentang 

pesan-pesan kesehatan yang disampaikan kepada 

mereka  tetapi karena faktor-faktor lain di luar faktor 

tersebut. Anjuran dari pemimpin formal maupun 

nonformal mempengaruhi sikap patuh terhadap 

pelaksanaan program imunisasi, dan ibu akan 

menerima program imunisasi jika dianjurkan 

meskipun mereka tidak terlalu mengerti tujuan dari 

imunisasi itu sendiri. 

Menurut Setyowati (2012) dukungan adalah 

suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, baik 

moril maupun materil untuk memotivasi orang 

tersebut dalam melaksanakan kegiatan. Dukungan 

yaitu suatu usaha untuk menyokong sesuatu atau 

suatu daya upaya untuk membawa sesuatu. 

Peranan keluarga adalah sesuatu yang 

diharapkan secara normatif dari seorang dalam 

situasi sosial tertentu agar dapat memenuhi harapan-

harapan.Peran keluarga adalah tingkah laku spesifik 

yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks 

keluarga.Jadi peranan keluarga menggambarkan 

seperangkat prilaku interpersonal, sifat, kegiatan 

yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan 

situasi tertentu. Peran individu dalam  keluarga 

didasari oleh harapan dan pola prilaku dari keluarga, 

kelompok dan masyarakat (Kusnanto, dkk, 2017). 

Sebagian besar pengambil keputusan dalam 

keluarga adalah suami sehingga dapat menyebabkan 

No 
Dukungan 

Keluarga   

Pemberian Imunisasi 

Hepatitis B pada Bayi 

Umur 0-7 hari Total  
Ρ 

value 
Diberikan  Tidak 

diberikan 

1 Mendukung  36 

(85%) 

4 

(15%) 

40 

(100%) 

0,000 
2 Tidak 

Mendukung 

10 

(38,5%) 

16 

(61,5%) 

26 

(100%) 

Total 
44 

(66,7%) 

22 

(33,3%) 

66 

(100%) 
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istri tidak  berani mengambil keputusanuntuk 

melakukan imunisasi pada bayinya. Tindakan dapat 

dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan sosial, 

pengetahuan dan sikap terhadap suatu stimulus. 

Seseorang akan bertindak sesuai yang diharapkan 

apabila mempunyai pengetahuan yang baik, sikap 

yang baik, pengalaman serta mempunyai keyakinan 

dan dukungan yang positif terhadap sesuatu, dalam 

hal ini tindakan mengimunisasi hepatitis B pada bayi 

umur 0-7 hari. Tindakan keluarga mengimunisasi 

hepatitis B pada bayi umur 0-7 hari juga dapat 

disebabkan oleh adanya sosialisasi dan motivasi 

yang kuat dari petugas kesehatan tentang manfaat 

imunisasi tersebut. Sosialisasi dan motivasi tersebut 

hendaknya dilaksanakan pada saat yang tepat yaitu 

pada saat ibu memeriksakan kehamilan, sehingga 

keluarga dapat menilai terhadap apa yang 

diketahuinya (Kusnanto, dkk, 2017). 

Menurut peneliti salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan ibu terhadap pemberian 

imunisasi dasar adalah dukungan keluarga, 

dukungan keluarga merupakan faktor yang paling 

dominan terhadap tingkat kepatuhan ibu terhadap 

pemberian imunisasi dasar. Peran pengambil 

keputusan dalam keluarga sebagian besar ayah atau 

nenek, sehingga apabila pengambil keputusan tidak 

memperbolehkan bayi atau balitanya diberikan 

imunisasi maka anggota keluarga lainnya akan 

menuruti perintah pengambil keputusan dalam 

keluarga. Berdasarkna niai OR= 13,3 hal ini berarti 

bahwa responden yang mendapatkan dukungan dari 

keluarga berpeluang 13,3 kali lebih besar untuk 

memberikan imunisasi Hepatitis B pada bayinya 

dibandingkan responden yang tidak mendapatkan 

dukungan dari keluarga. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan 

sebagai berikut:  

4.1.1 Ada hubungan antara pengetahuan dengan 

Pemberian Imunisasi Hepatitis B pada Bayi 

umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya Wilayah 

Kerja UPTD Puskesmas Buay Pemaca 

Kabupaten OKU Selatan tahun 2018. 

4.1.2 Ada hubungan antara tempat persalinan 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B 

pada Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Buay 

Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2018. 

4.1.3 Ada hubungan antara penolong persalinan 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B 

pada Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Buay 

Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2018. 

4.1.4 Ada hubungan antara dukungan keluarga 

dengan Pemberian Imunisasi Hepatitis B 

pada Bayi umur 0-7 hari di Desa Karet Jaya 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Buay 

Pemaca Kabupaten OKU Selatan tahun 2018. 

 

4.2. Saran  

4.2.1 Kepada pihak puskesmas untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan kesehatan kepada 

masyarakat tentang pemberian imunisasi 

Hepatitis B pada bayi, dengan cara 

menyebarluaskan informasi melalui 

penyebaran brosur, poster, leaflet ataupun 

kunjungan ke rumah-rumah ibu hamil. 
4.2.2 Hendaknya Puskesmas khususnya program 

kesehatan ibu dan anak lebih memperhatikan 

ibu hamil khususnya berada di desa yang 

masih jauh dari fasilitas kesehatan, agar dapat 

terjangkau dengan baik oleh tenaga kesehatan 

(bidan desa). Hal ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan fasilitas Puskesmas Keliling. 
4.2.3 Perlunya dukungan dari kepala puskesmas 

agar hendaknya penolong persalinan (bidan) 

lebih menggiatkan pelaksanaan 

pendampingan terhadap dukun agar semua 

persalinan berada pada pengawasan tenaga 

kesehatan, sehingga pemberian imunisasi 

HB0 dapat dilakukan segera setelah lahir. 
4.2.4 Sebaiknya petugas kesehatan datang ke tiap 

rumah warga yang menolak anaknya untuk 

diberikan imunisasi, dengan menjelaskan 

serta memberi pengertian bahwa imunisasi 

Hepatitis B 0-7 hari akan menguntungkan 

bagi kesehatan anaknya. 
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ABSTRAK 

 

Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) masih merupakan masalah bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Penyakit ini sering terjadi pada anak. Pada tahun 2016 terdapat 303 kasus dari 366 balita di Desa Banuayu yang menderita 

ISPA. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya hubungan sanitasi rumah dengan kejadian ISPA pada balita. Penelitian  ini 

menggunakan studi observasional dengan rancangan Cross Sectional. Populasi adalah seluruh balita di Desa Banuayu yang 

berjumlah 366 balita dan sampel yang didapatkan yaitu 187 balita yang diambil secara random sampling. Pengumpulan data 

menggunakan kuisioner serta observasi langsung pada responden. Analisa data dengan uji chi-square (α= 0,05). 

Dilaksanakan di Desa Banuayu wilayah kerja UPTD Puskesmas Lubuk Batang Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU 

pada bulan januari sampai dengan bulan maret 2018. Berdasarkan hasil penelitian didapat ada hubungan yang bermakna 

antara ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita (p-value 0,000). Ada hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian 

dengan kejadian ISPA pada balita (p- value 0,001). Ada hubungan yang bermakna antara pencahayaan dengan kejadian ISPA 

pada balita (p- value 0,006). Perlu adanya edukasi dari petugas kesehatan tentang rumah sehat, sehingga masyarakat 

mempunyai kebiasaan untuk membuka jendela setiap hari untuk membantu sirkulasi udara dan pencahayaan serta perlu 

penekanan program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan bertambahnya populasi penduduk untuk mengatasi kepadatan 

hunian. 

 
Kata Kunci: kepadatan hunian, pencahayaan, ventilasi. 
 
 

ABSTRACT 

 

Acute Respiratory Infections (ARI) is still a problem for public health in Indonesia. This disease often occurs in children. In 

2016 there were 303 cases from 366 toddlers in Banuayu Village who suffered from ARI. This study aims to determine the 

relationship between home sanitation and the incidence of ARI in infants. This study used an observational study with a 

Cross-Sectional design. The population was all toddlers in Banuayu Village, which amounted to 366 toddlers and the 

samples obtained were 187 toddlers taken by random sampling. Data collection uses questionnaires and direct observation 

of respondents. Data analysis with chi-square test (α = 0.05). It was held in Banuayu Village, the working area of the UPTD 

of the Lubuk Batang Community Health Center, Lubuk Batang Sub-District, OKU Regency in January to March 2018. Based 

on the results of the study, there was a significant relationship between ventilation and the incidence of ARI in infants (p-

value 0,000). There is a significant relationship between occupancy density and the incidence of ARI in infants (p-value 

0.001). There is a significant relationship between lighting and the incidence of ARI in infants (p-value 0.006). There needs 

to be education from health workers about healthy homes so that people have a habit of opening windows every day to help 

air circulation and lighting and the need to emphasize Family Planning (KB) programs to suppress population growth to 

cope with overcrowding. 

 

Keywords: occupancy density, lighting, ventilation. 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 

adalah infeksi akut yang menyerang salah satu 

bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari 

hidung sampai alveoli termasuk  jaringan 

adneksanya, seperti sinus, rongga telinga tengah dan 

pleura (Kemenkes RI, 2012). Penyakit ini diawali 

dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala 

tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek batuk 

kering atau berdahak (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013). 

WHO memperkirakan di negara berkembang 

lebih tinggi dari negara maju dan diduga 20% 

kematian anak disebabkan oleh ISPA terutama 

pneumonia. Pada tahun 2005 tercatat penyebab 

kematian balita diseluruh dunia terdiri atas 

Pneumonia19%, Diare 17%, Malaria 8% dan 

Campak 4% (Maryunani, 2010). 

Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA 

setiap tahun, 98%-nya disebabkan oleh infeksi 

saluran pernapasan bawah (WHO, 2007). Insiden 

menurut umur balita diperkirakan 0,29 episode per 

anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode 

per anak/ tahun di negara maju. Kasus terbanyak 

terjadi di India (43 juta), China (21 juta) dan 

Pakistan (10juta) dan Bangladesh, Indonesia, 

Nigeria masing-masing 6 juta episode. Dari semua 

kasus yang terjadi di masyarakat, 7-13% kasus berat 

dan memerlukan perawatan rumah sakit. Episode 

batuk-pilek pada balita di Indonesia diperkirakan 2-3 

kali per tahun (Kemenkes RI, 2011).  
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Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) masih merupakan masalah bagi kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Penyakit ini sering terjadi 

pada anak. Berdasarkan Survei Kematian Balita 

tahun 2005, kematian pada Balita sebagian besar 

disebabkan karena pneumonia, yaitu sebesar 23,6 %. 

Episode penyakit batuk-pilek pada Balita di 

Indonesia diperkirakan terjadi 3-6 kali per tahun. 

ISPA juga merupakan salah satu penyebab utama 

kunjungan pasien di sarana kesehatan. Sebanyak 40-

60% kunjungan berobat di puskesmas dan 15-30% 

kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat 

inap di rumah sakit disebabkan oleh penyakit ISPA. 

Penyakit ISPA banyak faktor yang 

menyebabkannya, baik dari agent infeksi (virus atau 

kuman bakteri), kondisi klinis secara umum 

(malnutrisi, anemia, kelelahan), gangguan 

pernapasan (alergi, asma, kongesti paru) dan juga 

perubahan musim ataupun pencemaran udara (asap 

rokok, kebakaran hutan dan lahan, gas buangan 

sarana transportasi dan industri. Selama terjadinya 

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada 

tahun 2015 terjadi peningkatan kasus ISPA sebesar 

10-20 % (Profil Kesehatan Sumsel, 2016). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten OKU, ISPA masih termasuk dalam 

sepuluh penyakit terbanyak. Tahun 2014 jumlah 

kasus ISPA sebesar 19,376 kasus (52,52%), pada 

tahun 2015 menjadi 17,991 kasus (24,07%) dan pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 20,679 kasus 

(26,56%) (Dinkes OKU, 2016). 

Berdasarkan data 10 penyakit terbanyak Di 

UPTD Puskesmas Lubuk Batang, penyakit ISPA 

menempati urutan pertama dengan jumlah kasus 

tahun 2014 sebesar 1694 kasus, tahun 2015 menjadi 

2204 kasus dan tahun 2016 meningkat lagi menjadi 

3083 kasus. Data kasus ISPA pada balita 

berdasarkan 15 kelurahan/desa yang berada di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Lubuk Batang 

menunjukkan bahwa desa Banuayu merupakan desa 

dengan kejadian ISPA pada balita dengan jumlah 

kasus dari tahun 2014 sebesar 138 kasus dari 315 

balita, tahun 2015 sebesar 185 kasus dari 366 balita 

dan pada tahun 2016 terdapat 303 kasus dari 366 

balita (UPTD Puskesmas Lubuk Batang, 2016). 

Rumah merupakan salah satu bagian dari 

lingkungan sangat berpengaruh dalam kejadian suatu 

penyakit. Lingkungan rumah memegang kontribusi 

yang besar terhadap kejadian ISPA. Sebagai faktor 

resiko ISPA, indoor air pollution sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan rumah. Kualitas udara dalam ruang 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

langit-langit, ventilasi, kepadatan hunian, dan 

kelembaban (Permenkes RI No.1077 Tahun 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin 

mengetahui hubungan sanitasi rumah dengan 

kejadian ISPA pada balita. 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

1.2.1  Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan sanitasi rumah 

dengan kejadian ISPA pada balita. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1) Diketahuinya hubungan ventilasi dengan 

kejadian ISPA pada balita. 

2) Diketahuinya hubungan kepadatan hunian  

dengan kejadian ISPA pada balita. 

3) Diketahuinya hubungan pencahayaan 

dengan kejadian ISPA pada balita. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Bagi Dinas Kesehatan OKU 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas 

Kesehatan OKU dalam perencanaan program 

penyakit menular khususnya penyakit ISPA pada 

balita. 

1.3.2  Bagi UPTD Puskesmas Lubuk Batang 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

masukan kepada pihak puskesmas sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

rencana untuk menurunkan kejadian  penyakit ISPA. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah observasional 

dengan pendekatan Cross Sectional. Dalam 

penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah sanitasi rumah (ventilasi, kepadatan hunian 

dan pencahayaan) sedangkan variabel dependen 

adalah kejadian ISPA pada balita. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini seluruh balita di 

Desa Banuayu berjumlah 366 balita dengan sampel 

berjumlah 187 balita yang diambil secara random 

sampling.  

Data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer di dapatkan dari responden 

melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan 

kuesioner serta observasi langsung pada responden. 

Data sekunder di peroleh dari Dinas Kesehatan 

OKU, UPTD Puskesmas Lubuk Batang yang 

meliputi data P2 ISPA.  

Dalam analisa data dilakukan analisa 

univariat dan bivariat. Analisa univariat dilakukan 

untuk menjelaskan karakteristik masing-masing 

variabel yang diteliti dengan menggunakan distribusi 

frekuensi dalam ukuran persentase. Analisa bivariat 

dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen menggunakan 

uji statistik Chi-square pada α 0,05. Hubungan 

dikatakan bermakna apabila p value ≤ 0,05 dan tidak 

ada hubungan yang bermakna apabila  p value  > 

0,05. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banuayu 

UPTD Puskesmas Lubuk Batang OKU  pada bulan 

januari sampai bulan maret 2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Ventilasi rumah 
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Tabel 3.1 

Hubungan ventilasi rumah dengan kejadian 

ISPA pada balita 

 

Variabel  

Kejadian ISPA pada 

balita 

 

 

Pv 

 

 

OR ISPA Tidak 

ISPA 

N % N % 

Ventilasi 

rumah 

-Tidak 
memenuhi 

syarat 

-Memenuhi 
syarat 

 

95    82,6 

 

 
32    44,4 

 

20    17,4 

 

 
40    55,6 

 

0,000 
 

 

 

 

 
5,938 

 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui dari 

187 responden, proporsi responden yang menderita 

ISPA dan ventilasi rumah tidak memenuhi syarat 

sebanyak 82,6% lebih besar bila dibandingkan 

dengan proporsi responden yang menderita ISPA 

dan ventilasi rumah memenuhi syarat sebesar 

44,4%. Hasil uji statistik chi-square didapat p-value 

0,000 maka ada hubungan yang bermakna antara 

ventilasi dengan kejadian ISPA pada balita. Dari 

hasil tersebut didapatkan nilai OR 5,398 yang berarti 

bahwa responden dengan ventilasi yang tidak 

memenuhi syarat akan memiliki risiko mengalami 

ISPA 5,398 kali lebih besar dibandingkan dengan 

ventilasi rumah yang memenuhi syarat kesehatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Dewi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara luas ventilasi 

dengan kejadian ISPA (p value 0,011). 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

Safrizal (2016) yang menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna ventilasi rumah dengan 

kejadian ISPA pada Balita di Gampong Blang Muko 

Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Tahun 

2016. Didapatkan p value 0,032 < 0,05. Dari hasil 

tersebut juga terdapat nilai odds ratio (OR) yaitu 

2,590 artinya bahwa seseorang yang mempunyai 

ventilasi rumah kurang baik memiliki resiko akan 

mengalami ISPA 2,590 kali lebih besar di 

bandingkan dengan seseorang yang mempunyai 

ventilasi rumah dengan baik. 

Ventilasi penting untuk menjamin 

ketersediaan dan mengalirkan udara dalam ruangan.  

Dengan adanya pergerakan udara oleh ventilasi 

diharapkan mikroorganisme penyebab ISPA dapat 

dibuang dan terbawa aliran udara keluar sehingga 

dalam ruang bersih dari penyebab ISPA. Namun  

apabila ventilasi rumah tidak memenuhi syarat 

kesehatan dapat membahayakan saluran pernafasan  

dikarenakan kelembaban dalam rumah menjadi 

tinggi akibat proses penguapan cairan dari kulit 

sehingga dapat menjadi tempat pertumbuhan dan  

perkembangbiakan kuman patogen yang dapat 

mengakibatkan peningkatan risiko kejadian ISPA  

pada balita (Mukono, 2000). 

 

 

3.2 Kepadatan hunian rumah 

Tabel 3.2 

Hubungan kepadatan hunian dengan kejadian 

ISPA pada balita 

 

Variabel  

Kejadian ISPA pada 

balita 

 

 

Pv 

 

 

OR ISPA Tidak 

ISPA 

N % N % 

Kepadatan hunian 

-Tidak memenuhi 

syarat 
-Memenuhi syarat 

 

 

87    77,7 

 
40    53,3    

25    22,3 

 
35    46,7 

 

0,001 
 

 

 

 

3,045 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui dari 

187 responden, proporsi responden yang menderita 

ISPA dan kepadatan hunian tidak memenuhi syarat 

sebanyak 77,7% lebih besar bila dibandingkan 

dengan proporsi responden yang menderita ISPA 

dan kepadatan hunian memenuhi syarat sebanyak 

53,3%. Hasil uji statistik chi-square didapat p-value 

0,001 maka ada hubungan yang bermakna antara 

kepadatan hunian dengan kejadian ISPA pada balita. 

Dari hasil tersebut didapatkan nilai OR 3,045 yang 

berarti bahwa responden dengan kepadatan hunian 

yang tidak memenuhi sayarat kesehatan akan 

memiliki risiko mengalami ISPA 3,045 kali lebih 

besar dibandingkan dengan kepadatan hunian yang 

memenuhi syarat kesehatan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Maryani (2012) didapat p value 0,000. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

kepadatan hunian kamar dengan kejadian ISPA pada 

balita di Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang. 

Nilai Contingency Coefficient (CC) variabel 

kepadatan hunian kamar dengan kejadianISPA pada 

balita adalah 0,496 yang menunjukkan bahwa 

tingkat keeratan adanya hubungan antara kepadatan 

hunian kamar dengan kejadian ISPA pada balita 

dalam kategori sedang (0,400-0,599).  

Penelitian ini juga sejalan dengan Sinaga 

(2012), dan Rudianto (2013), yang menunjukkan ada 

hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian 

penyakit ISPA pada balita.  

Dalam penelitian ini adanya hubungan 

masih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat 

untuk memiliki rumah sendiri. Anggota keluarga 

yang sudah memiliki keluarga sendiri masih tinggal  

bersama dengan orang tua atau dengan kerabatnya. 

Perlu adanya edukasi dari petugas kesehatan untuk 

menekan populasi masyarakat sehingga kepadatan 

hunian dapat diatasi. 

Kepadatan hunian dalam rumah menurut 

Keputusan Menteri RI no.829/Menkes/SK/VII/1999 

tentang persyaratan rumah sehat adalah maksimal 2 

orang per 8m2. Kriteria yang sesuai syarat kesehatan 

tersebut dapat bermanfaat untuk mencegah 

penularan penyakit dan dapat memperlancar 

aktivitas kehidupan sehari-hari.  
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3.3 Pencahayaan 

Tabel 3.3 

Hubungan pencahayaan rumah dengan kejadian 

ISPA pada balita 

Variabel  

Kejadian ISPA pada 

balita 

 

 

Pv 

 

 

OR ISPA Tidak 

ISPA 

N % N % 

Pencahayaan  

-Tidak memenuhi 

syarat 
-Memenuhi syarat 

 

 

67    59,8 

 
60    80,0          

45  40,2 

 
15  20,0 

 

0,006 
 

 

 

 

0,372 

 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui dari 

187 responden, proporsi responden yang menderita 

ISPA dan pencahayaan rumah tidak memenuhi 

syarat sebanyak 59,8% lebih kecil bila dibandingkan 

dengan proporsi responden yang menderita ISPA 

dan pencahayaan rumah memenuhi syarat sebanyak 

80,0%. Hasil uji statistik chi- square didapat p-value 

0,006 maka ada hubungan yang bermakna antara 

pencahayaan rumah dengan kejadian ISPA pada 

balita. Dari hasil tersebut juga terdapat nilai odds 

ratio (OR) yaitu 0,372 artinya bahwa seseorang yang 

mempunyai pencahayaan rumah tidak memenuhi 

syarat kesehatan memiliki resiko akan mengalami 

ISPA 0,372 kali lebih besar di bandingkan dengan 

seseorang yang mempunyai pencahayaan rumah 

yang memenuhi syarat kesehatan. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Ronny dan Syam (2015), bahwa pencahayaan 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan 

kejadian ISPA pada balita dengan p value 0,000. 

Berdasarkan uji Odds Ratio diperoleh nilai OR = 

0,181, nilai batas bawah= 0,076 dan batas atas 0,428 

berarti pencahayaan merupakan factor risiko yang 

bermakna. Menurut Departemen Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah (2002), kualitas pencahayaan 

alami siang hari antara lain ditentukan oleh lubang 

cahaya minimum seper sepuluh luas lantai ruangan 

dan sinar matahari langsung dapat masuk ruangan 

minimum satu jam sehari. Disamping itu juga 

dipengaruhi oleh tata letak perabotan dalam ruangan 

dan bidang pembatas ruangan. Pencahayaan yang 

kurang dapat mem-perpanjang masa hidup kuman 

dalam droplet nuklei di udara.  

Dari hasil penelitian Darmiah dkk (2014) di 

Desa Penda Asam Barito Selatan menyatakan bahwa 

sebagian rumah yang tidak memenuhi syarat 

pencahayaan, disebabkan kebiasaan responden tidak 

membuka jendela dan keberadaan jendela yang 

terhalang oleh rumah atau bangunan lain, karena 

jarak rumah yang berdekatan, sehingga cahaya tidak 

dapat masuk langsung ke dalam rumah yang 

menyebabkan ruangan menjadi gelap. Untuk 

menambah penerangan dalam rumah dapat 

digunakan pencahayaan buatan misalnya 

menyalakan lampu, penggunaan fiber atau atap kaca 

ukuran 0,5m x 0,5m. Pencahayaan buatan yang baik 

dan memenuhi standar dapat dipengaruhi oleh cara 

pemasangan sumber cahaya pada dinding atau 

langit-langit, konstruksi sumber cahaya dalam 

ornament yang dipergunakan, luas dan bentuk 

ruangan serta penyebaran sinar dari sumber cahaya 

(Kasjono, 2011). Rumah yang sehat memerlukan 

cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu 

banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke dalam 

ruangan rumah, terutama cahaya matahari disamping 

kurang nyaman, juga merupakan media atau tempat 

yang baik untuk hidup dan berkembanganya bibit 

penyakit dalam rumah. Sebaliknya terlalu banyak 

cahaya dalam rumah akan menyebabkan silau dan 

akhirnya dapat merusak mata (Kepmenkes RI, 

1999). 

 

4.   SIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

4.1.1 Ada hubungan antara ventilasi dengan 

kejadian ISPA pada balita. 

4.1.2 Ada hubungan kepadatan hunian dengan 

kejadian ISPA pada balita. 

4.1.3 Ada hubungan pencahayaan dengan kejadian 

ISPA pada balita. 

 

4.2 Saran 

4.2.1 Petugas kesehatan perlu meningkatkan 

penyuluhan ke masyarakat tentang kesehatan 

perumahan, sehingga masyarakat tahu akan 

pentingnya membuat luas dan posisi ventilasi 

yang memenuhi syarat kesehatan sehingga 

masyarakat terhindar dari risiko terinfeksi 

penyakit ISPA. 

4.2.2 Perlu penekanan program Keluarga 

Berencana (KB) untuk menekan 

bertambahnya populasi penduduk untuk 

mengatasi kepadatan hunian 
4.2.3 Petugas kesehatan perlu meningkatkan sistem 

kewaspadaan dini terhadap kejadian ISPA 

melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan 

perilaku ibu mengenai pentingnya sanitasi 

fisik rumah yang sehat,  
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ABSTRAK 
 

Rhodamin B adalah pewarna sintetis berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan dan tidak berbau. 

Biasanya digunakan untuk mewarnai tekstil, kertas, kain, kosmetika, produk pembersih mulut dan sabun. Jika dikonsumsi 

dalam jangka panjangakan terakumulasi di dalam tubuh menyebabkan gejala pembesaran. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk diketahuinya kandungan pewarna sintetis Rhodamin B pada minuman es sirup yang dijual di Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Desain penelitian bersifat  deskriptif,  dengan cara menganalisis pewarna sintetis 

Rhodamin B pada sampel minuman es sirup bewarna merah di Laboratorium, jumlah sampel penelitian ini adalah total dari 

populasi sebanyak 12 sampel minuman es sirup yang berwarna merah dan merah muda yang dijual di Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2018. Lokasi pengambilan sampel 

penelitian di seluruh Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Bukit Kecil. Pengumpulan data didapat dengan cara 

membeli secara langsung minuman Es Sirup yang berwarna merah dan merah muda lalu diteliti di laboratorium Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang dengan menggunakan metode Kromatografi Kertas. Analisis hasil 

pemeriksaan laboratorium dibuat dalam bentuk tabel, dan dinarasikan, pembahasan, serta diambil kesimpulan. Hasil 

penelitian dari 12 sampel minuman Es sirup yang dijual di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang tidak 

ada yang mengandung pewarna sintetis Rhodamin B. Simpulan penelitian ini, minuman Es Sirup yang dijual di Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang adalah Negatif tidak mengandung pewarna sintetis Rhodamin B. Hal ini 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai bahan tambahan pangan. Saran 

penelitian ini adalah perlu upaya dari pemerintah mengenai pendidikan dan pemahaman tentang bahaya pewarna sintetis bagi 

konsumen/ masyarakat melalui iklan masyarakat atau program-program yang menggunakan media massa tentang keamanan 

pangan. 

 

Kata Kunci  : Minuman Es Sirup, Rhodamin B, Kromatografi Kertas 

 

 

ABSTRACT 

 

Rhodamine B is a synthetic dye in the form of crystalline powder, the colour is green or reddish purple and odorless. Usually 

used for coloring textiles, paper, fabrics, cosmetics, oral care products and soaps. If it was consumed in the long term it will 

accumulate in the body causing symptoms of enlargement. The purpose of this study was to find out the content of Rhodamine 

B synthetic dyes in syrup ice drinks sold at State Primary Schools in Bukit Kecil Sub-district, Palembang. The design of the 

research was descriptive, by analyzing Rhodamine B synthetic dyes in a sample of red syrup ice drinks in the Laboratory, the 

sample of this research was 12 samples of red and pink syrup ice drinks sold in Public Elementary Schools in Bukit Kecil 

Sub-district, Palembang. This research was conducted on August 14, 2018. Locations of the samples were in all State 

Primary Schools in Bukit Kecil Sub-district. Data collection was obtained by buying directly the red and pink syrup ice 

drinks and then examined in Laboratory of Food and Drug Control Agency (FDCA) Palembang using the Paper 

Chromatography method. Analysis of laboratory examination results were made in the form of tables, and narrated, 

discussed, and drawn conclusions. The results of 12 samples of syrup ice drinks sold in Public Elementary Schools in Bukit 

Kecil sub-district in Palembang did not contain Rhodamine B synthetic dyes. The conclusion of this study, the ice syrup 

drinks sold in Public Elementary Schools in Bukit Kecil sub-district Palembang were negative and did not contain synthetic 

dyes of Rhodamin B.  This was in accordance with the Republic of Indonesia Health Minister's Regulation number 

722/Menkes/Per/IX/88 concerning food additives. The suggestion of this research was that it was needed the efforts of 

government to educate and give understanding of the dangers of synthetic dyes for consumers/society through public 

advertisements or programs that use mass media about food security. 

 

Keywords    : Ice Syrup Drink, Rhodamin B, Paper Chromatography 

 

 

1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, 

setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Seperti 

disebutkan dalam UU kesehatan No. 23 tahun 1992 

pasal 16 bahwa peningkatan dan pemantapan upaya  

kesehatan diselenggarakan melalui 15 macam 

kegiatan salah satunya penggunaan zat aditif 

(Depkes RI, 1992). 

Rhodamin B merupakan pewarna sintetis 

berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu 

kemerahan dan tidak berbau. Biasanya digunakan 

untuk mewarnai tekstil, kertas, kain, kosmetika, 
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produk pembersih mulut dan sabun. Rhodamin B 

termasuk bahan karsinogen (penyebab kanker) kuat. 

Jika dikonsumsi jangka panjang akan terakumulasi 

didalam tubuh menyebabkan gejala pembesaran 

(BPOM, 2015). 

Sering terjadi penyalahgunaan pemakaian zat 

pewarna untuk sembarang bahan pangan, misalnya 

zat pewarna untuk tekstil dan kulit dipakai untuk 

mewarnai bahan pangan. Hal ini jelas sangat 

berbahaya bagi kesehatan karena adanya residu 

logam berat pada zat pewarna tersebut. Warna dari 

zat pewarna tekstil atau kulit biasanya lebih menarik 

(Cahyadi, 2017). 

Bahan  pewarna  sintetik  banyak  digunakan  

pada  produk  makanan  dan minuman  industri  

rumah  tangga,  antara  lain  terdapat  pada  kerupuk,  

makanan ringan, permen, sirup, minuman kemasan, 

es doger, dan manisan. Makanan yang diberi  zat  

pewarna  ini  biasanya  berwarna  lebih  terang  dan  

ditemukan  pada makanan dan minuman (Teti, 

Widia dan Endrika, 2015). 

Minuman turut menentukan kesehatan dan 

kebugaran tubuh. Kebiasaan mengkonsumsi 

minuman yang salah bahkan bisa menimbulkan 

gangguan kesehatan hingga kematian. Minum 

merupakan aktivitass yang tidak boleh dilakukan 

sembarangan. Selain jenis minuan, umur, kondisi 

kesehatan, kehamilan dan menyusui, aktivitas dan 

dosis turut menentukan efek suatu minuman bagi 

tubuh. Es sirup merupakan minuman praktis dan 

mudah disajikan saat teman dan kerabat datang dan 

sangat disukai oleh anak-anak terutama anak 

Sekolah Dasar (SD). Minuman ini pun seringkali 

melengkapi sajian berbuka puasa di hari Ramadhan 

(Nuraini, 2017). 

Di Indonesia sering ditemukan berbagai 

penyalahgunaan pewarna yang tidak aman yang 

digunakan terhadap makanan. Badan Pengawas Obat 

dan Makanan secara rutin melakukan survei di 

berbagai lokasi, terutama yang dipenuhi pedagang 

kaki lima untuk mencegah penyalahgunaan zat 

kimia berbahaya pada makanan. Berbagai bahan 

pewarna non-makanan seperti Rhodamine B telah 

digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab 

sebagai bahan pewarna jajanan. Rhodamine B 

sesungguhnya dipakai di perpipaan (hidrolika), 

pewarna di laboratorium mikrobiologi, dan herbisida 

(Wikipedia, diakses 18 april 2018). 

Di  Indonesia  penggunaan  bahan  tambahan 

pangan  diatur  dalam  Peraturan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 secara umum 

adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai 

makanan dan biasanya bukan merupakan komponen 

khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai 

nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan 

kedalam makanan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, 

pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan 

(Cahyadi, 2017). 

Balai POM (BPOM) di Gorontalo melakukan 

pengujian cepat dengan tes kit di kantin sekolah di 

Gorontalo. Pengujian ini untuk mengetahui ada 

tidaknya cemaran bahan berbahaya yang biasa 

disalahgunakan pada pangan yaitu Formalin, Boraks, 

Rhodamin B dan Methanil Yellow. Hasil uji 

menunjukkan adanya sampel yang positif 

mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yaitu pada 

produk pangan jenis es mambo (BPOM, 2013). 

 

Dari data Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa 

Barat ditemukan zat berbahaya yang ada pada 

jajanan sekolah. Dari hasil pengujian sampel 

didapati 4,7 persen jajanan itu mengandung 

Rhodamin B dan Natrium Siklamat. Yaitu dari uji 

sampel di 32 Sekolah Dasar (SD) dan 1 Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) (Anonim, diakses 22 

april 2018). 

Hasil uji sampel makanan yang dilakukan 

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 

Palembang yang datang ke Kabupaten Lahat dan 

melakukan pemeriksaan terhadap bahan makanan 

yang dijual pedagang di pasar tradisional, 

menemukan beberapa jenis makanan mengandung 

bahan pengawet dan pewarna berbahaya bagi 

kesehatan (BPOM Palembang, 2015). 

Di Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Bukit 

Kecil Palembang banyak pedagang yang menjual 

jajanan di depan pagar sekolah, dan peneliti melihat 

banyak anak sekolah yang membeli minuman es 

sirup sewaktu pulang sekolah. Oleh karena itu dari 

latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

kandungan rhodamin B pada jajanan es sirup dengan 

memberi judul “Analisis Pewarna Sintetis Rhodamin 

B Pada Minuman Es Sirup Di Sekolah Dasar Negeri 

Di Kecamatan Bukit Kecil Palembang Tahun 2018”. 

 
 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

diketahuinya kandungan pewarna sintetis Rhodamin 

B pada minuman es sirup yang dijual di Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.3.1 Bagi Penelti  

Untuk mengetahui kandungan minuman es 

sirup yang dijual di Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Bukit Kecil Palembang mengandung 

(positif) atau tidak mengandung (negatif) pewarna 

sintetis rhodamin B. 

1.3.2 Bagi STIK Bina Husada Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi pengembangan ilmu 

sains dan bahan  bacaan bagi mahasiswa serta 

menjadi pembanding untuk penelitian berikutnya. 

1.3.3 Bagi Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Bukit Kecil 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan siswa, orang tua dan guru 

tentang bahaya pewarna sintetis rhodamin B, 

sehingga siswa lebih berhati-hati jika ingin 

mengkonsumsi atau membeli jananan terutaman 

minuman es sirup yang berwana merah dan merah 

muda.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima
https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhodamine_B&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hidrolika
https://id.wikipedia.org/wiki/Laboratorium
https://id.wikipedia.org/wiki/Mikrobiologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Herbisida
https://www.liputan6.com/regional/read/2571209/belasan-siswa-sd-lubuk-linggau-diduga-keracunan-sianida
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2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif, yaitu dengan cara mengidentifikasi 

pewarna sintetis Rhodamin B pada sampel minuman 

es sirup bewarna merah dan merah muda di 

laboratorium secara kualitatif. Lokasi pengambilan 

sampel penelitian ini adalah di seluruh Sekolah 

Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Bukit Kecil 

Palembang yang kemudian diteliti di Laboratorium 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Palembang, jumlah sampel dalam penelitian adalah 

total dari populasi. Yaitu sebanyak 12 (duabelas) 

sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

didapat dengan cara membeli secara langsung 

minuman Es Sirup yang berwarna merah dan merah 

muda yang dijual di lingkungan Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Bukit Kecil  Palembang, 

kemudian sampel tersebut diteliti di laboratorium 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Palembang dengan menggunakan metode 

Kromatografi Kertas. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan 14 Agustus 2018.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik sampel minuman Es sirup yang 

dijual di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukit 

Kecil Palembang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

berikut : 

 

Table 3.1 

Karakteristik Sampel Minuman Es Sirup  

yang dijualdi Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Bukit Kecil Palembang 

 

Bedasarkan Tabel 3.1, minuman Es sirup 

yang dijual di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Bukit Kecil Palembang, semua sampel memiliki bau 

khas minuman dan rasanya manis. 

 

Hasil analisis kualitatif Rhodamin B pada 

sampel minuman Es sirup yang dijual di Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang 

dengan metode kromatografi kertas yang diteliti di 

Laboratorium BPOM Palembang dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 berikut : 

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Kromatogafi kertas pada minuman  

Es sirup yang dijual di Sekolah Dasar Negeri  

di Kecamatan Bukit Kecil 

Palembang 
No Kode Sampel Hasil Uji Rhodamin B Keterangan 

1. Sampel A1 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

2. Sampel A2 (-) Negatif 
Tidak mengandung  
Rhodamin B 

3. Sampel A3 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

4. Sampel B1 (-) Negatif 
Tidak mengandung  
Rhodamin B 

5. Sampel B2 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

6. Sampel C1 (-) Negatif 
Tidak mengandung  
Rhodamin B 

7. Sampel C2 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

8. Sampel D1 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

9. Sampel D2 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

10. Sampel E (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

11. Sampel F1 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

12. Sampel F2 (-) Negatif 
Tidak mengandung  

Rhodamin B 

 

Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui dari 12 

(duabelas) sampel minuman Es sirup yang dijual di 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil 

Palembang tidak ada yang mengandung pewarna 

sintetis Rhodamin B (negatif). Pemeriksaan 

menggunakan metode Kromatografi Kertas di 

Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Palembang. Hal ini berarti sesuai 

dengan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 

722/Menkes/Per/IX/88 yang melarang penggunaan 

pewarna sintetis Rhodamin B sebagai pewarna 

makanan atau minuman. Akan tetapi, karena ada 

minuman sirup yang dijual di Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Bukit Kecil yang tidak memiliki label/ 

merk, perlu dilakukan penelitian lanjutan karena 

tidak diketahui dimana diproduksi minuman tersebut 

dan bahan yang digunakan dalam pembuatan 

minuman tersebut. 
Rhodamin B adalah pewarna sintetis untuk 

tekstil yang mengandung senyawa klorin (Cl). 

Senyawa klorin merupakan senyawa anorganik yang 

reaktif dan berbahaya. Senyawa ini akan berusaha 

mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara 

mengikat senyawa yang lain dalam tubuh, hal inilah 

yang bersifat racun bagi tubuh (Depkes RI, 1992). 

 Penggunaan rhodamin B pada makanan dan 

minuman dalam waktu lama (kronis) akan 

mengakibatkan kanker dan gangguan fungsi hati. 

Bila rhodamin B tersebut masuk melalui makanan 

akan mengakibatkan iritasi pada saluran pencernaan 

dan mengakibatkan gejala keracunan dengan urine 

No Kode Sampel Visual Lokasi sampel Bau Rasa 

1. A1 Merah muda 
SDN 136 

 Palembang 
Khas Minuman Manis 

2. A2 Merah muda 
SDN 136  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

3. A3 Merah muda 
SDN 136 
 Palembang 

Khas Minuman Manis 

4. B1 Merah muda 
SDN 137  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

5. B2 Merah muda 
SDN 137  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

6. C1 Merah muda 
SDN 138 
 Palembang 

Khas Minuman Manis 

7. C2 Merah muda 
SDN 138  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

8. D1 Merah muda 
SDN 139  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

9. D2 Merah muda 
SDN 139  
Palembang 

Khas Minuman Manis 

10. E Merah muda 
SDN 140  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

11. F1 Merah muda 
SDN 141  

Palembang 
Khas Minuman Manis 

12. F2 Merah muda 
SDN 141  
Palembang 

Khas Minuman Manis 
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yang berwarna merah maupun merah muda. Selain 

melalui makanan dan minuman, rhodamin B juga 

dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, jika 

terhirup akan terjadi iritasi pada saluran pernafasan. 

Mata yang terkena rhodamin B juga akan mengalami 

iritasi yang ditandai dengan mata kemerahan dan 

timbunan cairan atau udem pada mata. Jika terpapar 

pada bibir dapat menyebabkan bibir akan pecah-

pecah, kering, gatal, bahkan kulit bibir terkelupas 

(Yuliarti, 2007). 

Seperti telah diketahui, berdasarkan beberapa 

peneltian telah dibuktikan bahwa beberapa zat 

pewarna tekstil yang tidak diizinkan tersebut bersifat 

racun bagi manusia sehingga dapat membahayakan 

kesehatan konsumen, dan senyawa tersebut 

memunyai peluang dapat meyebabkan kanker pada 

hewan-hewan percobaan (Cahyadi, 2017). 

Bahan tambahan yang digunakan untuk 

memproduksi makanan dan minuman tidak boleh 

merugikan atau membahayakan kesehatan bagi 

manusia dan harus memenuhi standar mutu atau 

persyaratan yang ditetapkan menurut peraturan 

Menteri Kesehatan RI nomor 722/Menkes/Per/IX/88 

mengenai bahan tambahan pangan. 

Penggunaan bahan tambahan pangan seperti 

pewarna sintetis khususnya Rhodamin B, biasanya 

banyak digunakan oleh produsen-produsen industri 

kecil dan dilakukan sejak lama sampai saat ini dan 

merupakan praktek pelanggaran yang paling 

membahayakan kesehatan konsumen. Pelanggaran 

penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak 

sesuai pengguanaannya diperparah dengan 

ketersediaan bahan pewarna sintetis diberbagai 

tempat yang dapat dibeli bebas. Selain itu, 

pengetahuan produsen industri kecil yang terbatas 

akan bahaya pewarna sintetis serta biaya yang 

murah, membuat produsen industry kecil lebih 

memilih untuk menggunakan bahan pewarna sintetis 

dalam  pembuatan makanan dan minuman. Untuk itu 

perlu tindakan tegas bagi pelanggaran penggunaan 

pewarna sintetis pada makanan atau minuman agar 

kesehatan konsumen terhindar dari bahan kimia 

yang tidak seharusnya dikonsumsi. 
 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Minuman Es Sirup yang dijual di Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang 

tidak mengandung pewarna sintetis Rhodamin B 

(negatif). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 239/MENKES/Per/V/85 tentang 

larangan penggunaan rhodamin B sebagai zat 

pewarna dalam makanan dan minuman dan 

minuman Es Sirup yang dijual di Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Bukit Kecil Palembang aman 

untuk dikonsumsi. 

4.2 Saran 

Saran dari penelitian ini agar orangtua dan 

Guru dapat memberikan edukasi atau pengetahuan 

mengenai bahaya pewarna sintetis Rhodamin B 

kepada siswa agar berhati-hati dalam mengkonsumsi 

atau membeli minuman khusunya yang berwarna 

merah atau merah muda. 
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