
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sanitasi sudah selayaknya merupakan prioritas peningkatan pelayanan 

publik mengingat sebagian besar penduduk Indonesia belum dapat 

menikmati sarana sanitasi yang memadai, terutama masyarakat yang berada 

di lingkungan padat, kumuh, dan miskin. Akibat langsung dari kondisi 

tersebut adalah masih tingginya angka kesakitan bahkan  kematian penyakit 

berbasis lingkungan (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, 2011). 

Menurut Depkes RI (2012) bahwa rumah sehat merupakan rumah yang 

memenuhi kriteria minimal : akses air minum, akses jamban sehat, lantai, 

ventilasi, dan pencahayaan. 

Pencapaian rumah sehat di Indonesia sebesar 68,69%. Pencapaian 

tertinggi rumah sehat terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 

98,99%; Maluku sebesar 96,54%; dan Bali sebesar 85,11%. Capaian 

terendah rumah sehat terdapat di Sulawesi Tenggara sebesar 18,35%; 

Kalimantan Tengah sebesar 35,1%; dan Kalimantan Selatan sebesar 43%. 

Sedangkan capaian rumah sehat di Jawa Tengah  sebesar 65,70% (Depkes 

RI, 2012). 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah 

harus sehat dan nyaman agar penghuninya dapat melakukan aktivitas sehari-
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hari dengan aman tanpa adanya resiko/gangguan. Konstruksi rumah dan 

lingkungan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor 

risiko penularan berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit yang berbasis 

lingkungan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). 

Data persentase rumah yang diperiksa di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013 berasal dari 34 kabupaten/kota. Ada satu kabupaten yang tidak masuk 

datanya yaitu Kabupaten Grobogan. Rumah yang diperiksa sebesar 49,70% 

dari keseluruhan rumah yang ada. Dari yang diperiksa 73,96% merupakan 

rumah sehat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2013). 

Pada tahun 2013 rumah yang diperiksa di Kabupaten Sukoharjo 

sebesar 16,28% dan yang memenuhi syarat rumah sehat sebesar 80,44%. 

Pencapaian rumah sehat pada wilayah Kabupaten Sukoharjo di Kecamatan 

Grogol sebesar 94,7%; Kecamatan Bendosari sebesar 92,6%; Kecamatan 

Kartasura 90,2 %; Kecamatan Polokarto sebesar 87,9%; Kecamatan 

Mojolaban sebesar 87,4%; dan Kecamatan Baki sebesar 86,9% (Dinas 

Kesehatan Bidang P2PL Kabupaten Sukoharjo, 2013).  

Berdasarkan data rekapitulasi dari Puskesmas Baki dari tahun 2011-

2014 rumah yang diperiksa di Kecamatan Baki sebesar 78,4% dan yang 

memenuhi syarat rumah sehat sebesar 68,2%. Pencapaian rumah sehat pada 

wilayah Kecamatan Baki terdapat di Desa Baki Pandeyan sebesar 90,5%; 

Desa Ngrombo sebesar 90,0%; Desa Kadilangu sebesar 87,9%; Desa Siwal 

sebesar 87,6%; Desa Bentakan sebesar 86,7; dan Desa Kudu sebesar 83,7%; 

serta yang paling rendah Desa Duwet sebesar 80,5% (Puskesmas Baki, 
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2014). Penyakit berbasis lingkungan yang terdapat di Desa Duwet tahun 

2014 meliputi penyakit diare sebanyak 37 penderita, penyakit DBD 

sebanyak 1 penderita, dan penyakit ISPA sebanyak 233 penderita 

(Puskesmas Baki, 2014). 

Penelitian Riana (2008) menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan 

antara pendidikan dengan kepemilikan rumah sehat, artinya semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka kemungkinan untuk mempunyai rumah yang 

sehat akan semakin besar. Ada hubungan signifikan antara pekerjaan dengan 

kepemilikan rumah sehat karena rasa ingin memiliki rumah sehat tersebut 

berkaitan dengan ada tidaknya penghasilan yang tetap. Variabel yang paling 

berpengaruh terhadap kepemilikan rumah sehat adalah variabel pengetahuan, 

artinya responden yang mempunyai rumah tidak sehat resikonya enam kali 

lebih besar, penyebabnya adalah tingkat pengetahuan yang kurang 

dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan baik. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan peneliti pada 

tanggal 15 Desember 2014 di Desa Duwet bahwa Desa Duwet terdapat 9 

Dukuh, 8 RW, dan 21 RT. Peneliti bertanya pada beberapa responden yang 

ditemui bahwa 6 dari 10 kepala keluarga bekerja sebagai buruh. Sedangkan 6 

dari 10 kepala keluarga di Desa Duwet berpendidikan SD (Sekolah Dasar) 

serta 6 dari 10 kepala keluarga di Desa Duwet mempunyai rumah yang tidak 

sehat maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Hubungan 

Karakteristik Kepala Keluarga Dengan Rumah Sehat di Desa Duwet 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan permasalahan ini 

adalah “Apakah ada hubungan karakteristik kepala keluarga dengan rumah 

sehat di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan karakteristik kepala keluarga dengan rumah 

sehat di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran keadaan rumah di Desa Duwet Kecamatan Baki 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Menganalisis hubungan pendidikan kepala keluarga dengan rumah 

sehat di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

c. Menganalisis hubungan pekerjaan kepala keluarga dengan rumah sehat 

di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.  

d. Menganalisis hubungan pengetahuan kepala keluarga dengan rumah 

sehat di Desa Duwet Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang kondisi rumahnya apakah sehat atau tidak sehingga masyarakat 

mau berupaya menjadikan rumahnya menjadi sehat. 

2. Bagi Petugas Kesehatan 

Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kegiatan penyuluhan tentang rumah sehat. 

3. Bagi Institusi Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

dalam menyusun kebijakan guna meningkatkan keberadaan rumah sehat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar dan acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 


