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KAJIAN AGIHAN TINGKAT KUALITAS PERMUKIMAN DAN AGIHAN 

KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JEBRES 

KOTA SURAKARTA 

Abstrak 

Pertambahan penduduk yang diiringi kebutuhan tempat tinggal mengakibatkan 

kepadatan permukiman di Kecamatan Jebres. Daerah permukiman yang padat 

berakibat pada kondisi lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) agihan tingkat kualitas 

permukiman, 2) agihan kondisi kesehatan masyarakat, 3) keterkaitan hubungan 

antara agihan tingkat kualitas permukiman dengan kondisi kesehatan masyarakat . 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan. Untuk 

memperoleh hasil dari tujuan menggunakan analisis Sistem Informasi Geografis 

(SIG) kuantitatif dan untuk mengetahui hubungannya menggunakan analisis 

korelasi. Hasil dari penelitian ini berupa peta agihan tingkat kualitas permukiman 

dan agihan kondisi kesehatan masyarakat. Agihan tingkat kualitas permukiman 

baik terdapat 30 blok dengan luas 240,61 Ha (25,25%) memiiki pola persebaran 

dispersed yang berarti blok permukiman tersebar merata dan berjauhan antara 

blok lainnya, agihan tingkat kualitas permukiman sedang terdapat 80 blok dengan 

luas 526,15 Ha (55,23%) memiliki pola persebaran clustered dimana blok 

permukiman saling berdekatan dan membentuk area , dan agihan tingkat kualitas 

permukiman buruk terdapat 31 blok dengan luas 187,78 Ha (19,71%) memiliki 

pola persebaran random, keberadaan blok permukiman yang acak dan posisi blok 

tidak dipengaruhi blok lainnya. Analisis korelasi Kendall’s Tau b menunjukkan 

nilai signifikan 0,012 yang berarti ada hubungan signifikan antara agihan tingkat 

kualitas permukiman dengan agihan kondisi kesehatan masyarakat. nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,161 berarti tingkat keeratan kedua variabel lemah dengan arah 

hubungan yang positif.  

 
Kata Kunci: Kualitas permukiman, kondisi kesehatan masyarakat, analisis 
SIG 
 

Abstract 

The increase in population accompanied by shelter needs resulted in 

overcrowding in the Distict of Jebres. Dense residential areas result in 

environmental conditions that affect people’s helath. This study aims to analyze 

1) distribution of settlement quality levels, 2) distribution of public health 

conditions, 3) the relationship between the distribution of settlement quality levels 

and the condition of public health. The method used in this research is a field 

survey. To obtain the results from the objectives of using quantitative Geographic 

Information System (GIS) analysis and to find out the relationship using 

correlation analysis. The results of this study are a map of the distribution of the 

quality of settlements and the distribution of public health conditions. The 

distribution of the quality level of settlements is good, there are 30 blocks with an 

area of 240.61 Ha (25.25%) having a dispersed distribution pattern which means 

that the settlement blocks are spread evenly and far apart between the other 
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blocks. the level of settlement quality is medium, there are 80 blocks with an area 

of 526.15 Ha (55.23%) have a clustered distribution pattern where the residential 

blocks are close together and form an area and distribution of poor settlement 

quality levels there are 31 blocks with an area of 187.78 Ha (19.71%) have a 

pattern of random distribution, the existence of a random settlement block and the 

position of the block is not influenced by other blocks. Kendall's Tau b conversion 

analysis shows a significant value of 0.012 which means there is a significant 

relationship between the distribution of settlement quality levels and the 

distribution of public health conditions. Correlation coefficient value of 0.161 

means the level of closeness of the two variables is weak with a positive 

relationship direction. 

Keywords: Settlement quality, public health condition, GIS analysis 

1. PENDAHULUAN  

Berkembangnya suatu kota menjadi kota besar akan mempengaruhi 

perkembangan wilayah disekitarnya. Kota Surakarta telah menjadi sebuah 

wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar kedua di Jawa Tengah. Hal 

ini berpengaruh pada wilayah administrasi dari kota tersebut, salah satunya 

Kecamatan Jebres. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk 

Kecamatan Jebres mencapai  144.241 jiwa/km
2
 jumlah tersebut cukup besar 

dibanding dengan kecamatan lainnya. Karena letaknya strategis, dekat dengan 

pusat kota maka terdapat beragam fasilitas, sarana dan prasarana yang tersedia di 

Kecamatan Jebres misalnya sarana pendidikan terdapat Perguruan Tinggi Negeri 

maupun Swasta, terdapat stasiun dan terminal yang mudah di jangkau, adanya 

hotel, bank, ataupun pusat perekonomian seperti pasar dan swalayan. Adanya 

kemudahan aksesibilitas dan tersedianya sarana prasarana ini menjadi daya tarik 

bagi penduduk untuk bertempat tinggal disekitar tersebut. 

Seiring dengan berkembangnya kota, besarnya jumlah penduduk akan 

berpengaruh pada angka kepadatan penduduk serta kepadatan pemukiman 

(Mahayu, 2012). Kebutuhan lahan terutama tempat tinggal bertambah dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk. Lahan terbangun dengan tidak teratur 

dan makin padat yang kemudian akan menimbulkan masalah- masalah 

permukiman seperti munculnya daerah yang tidak layak huni atau kumuh. 

Daerah kumuh ini akan mempengaruhi kualitas suatu permukiman, termasuk  

kesehatan lingkungannya sehingga rawan terhadap penyebaran penyakit 
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terutama yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak terawat dengan 

baik.  

Tabel 1. Jumlah kasus penyakit di Kecamatan Jebres 

Kasus Penyakit 2014 2016 2017 

TB Paru 51 98 35 

Pneumonia 4 13 151 

Diare 2746 1892 2890 

DBD 72 198 44 

Jumlah 2873 2201 3120 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta

  Kasus  penyakit  yang biasanya dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan 

seperti  TB  paru,  Pneumonia (infeksi  paru),  diare  dan  DBD  (Demam  Berdarah 

Dengue)  di  Kecamatan  Jebres  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  pada 

tahun  2017. Penyakit  yang  paling  banyak  menjangkit  adalah  diare.  Munculnya

gejala  diare  biasa  disebabkan  oleh  bakteri  yang  secara  tidak  sengaja  masuk

dalam  sistem  pencernaan bisa  diakibatkan dari rendahnya  sanitasi  lingkungan 

dan  biasa  terdapat  pada  lingkungan  permukiman  dengan  kualitas  yang  buruk. 

Untuk  mengetahui  bagaimana  kualitas  permukiman  dan kondisi  kesehatan

masyarakat  di  Kecamatan  Jebres apakah sesuai  dan terdapat hubungan  dengan

baik  atau  buruknya  kondisi  kualitas  suatu  permukiman  maka  dilakukan 

penelitian  dengan  judul  “KAJIAN  AGIHAN TINGKAT  KUALITAS 

PERMUKIMAN  DAN AGIHAN KONDISI  KESEHATAN MASYARAKAT

DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA”

2. METODE 

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  survei.  Dilakukan 

dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  pengambilan  sampel  yang  mewakili

populasi. Unit  analisis  adalah  blok  permukiman. Pengambilan  sampel  dengan

metode nonprobability  sampling dengan  metode  sampling  jenuh  (sensus). 

Pemilihan  pengambilan  sampel  jenuh  karena  semua  populasi  yang  dijadikan 

sampel  representatif  untuk  memenuhi  data  yang  tidak  dapat  disadap  melalui

citra. 
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Tahap pengumpulan data dilakukan untuk melengkapi data yang akan 

digunakan dalam pengolahan data. Data primer dibutuhkan untuk parameter 

fisik berupa hasil interpretasi citra dengan metode pengharkatan berjenjang dan 

parameter lingkungan dengan survey lapangan sebagai data tambahan yang tidak 

dapat diinterpretasi melalui citra. Data sekunder berupa citra satelit, peta 

Rupabumi, data statistik dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan.  

Pengolahan data dilakukan mulai tahap persiapan hingga pemrosesan, 

tahap persiapan dilakukan dengan pemotongan citra satelit berdasarkan batas 

administrasi. Kemudian interpretasi citra dengan membagi wilayah menjadi blok 

permukiman dan non blok permukiman. Tahap pemrosesan data dilakukan 

dengan pengharkatan tertimbang untuk mendapatkan klasifikasi kualitas 

permukiman. Pengharkatan dilakukan pada parameter fisik permukiman dan 

parameter kesehatan lingkungan. Parameter yang digunakan dalam penelitian: 

1) Kepadatan Permukiman 

Kepadatan suatu blok permukiman dihitung berdasar jumlah luas seluruh 

atap dibagi dengan luas blok permukiman. 

Tabel 2. Klasifikasi Kepadatan Permukiman 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

Kepadatan rumah rata-rata pada 

permukiman jarang (<40%) 

Baik 1 

Kepadatan rumah rata-rata pada 

permukiman sedang (<40%-60%) 

Sedang 2 

Kepadatan rumah rata-rata pada 

permukiman buruk (>60%) 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Der. PU dalam Rahardjo tahun 1989 

2) Kerapatan Vegetasi 

Kerapatan vegetasi dilihat dari keberadaan pohon pelindung pada sisi 

jalan blok permukiman. Seluruh luas tutupan pohon pelindung dibagi 

dengan luas blok permukiman  
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Tabel 3. Klasifikasi kerapatan vegetasi 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

>50% Baik 1 

25% – 50% Sedang 2 

<25% Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Der. PU dalam Rahardjo tahun 1989 

3) Tata Letak Bangunan  

Tata letak dinilai berdasarkan letak, besar atay kecil bangunan pada suatu 

blok permukiman. Bangunan yang memiliki pola dan ukuran tertentu di 

kelompokkan pada satuan unit pemetaan yang sama.  

Tabel 4. Klasifikasi Tata letak bangunan 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

>50% (Teratur) Hampir seluruh rumah 

menghadap jalan dan bentuk rumah 

relatif seragam 

Baik 1 

25%-50% (Semi teratur) hampir semua 

rumah mengahadap ke jalan dan rumah 

agak seragam  

Sedang 2 

<25% (Tidak teratur) sebagian rumah 

saja yang menghadap ke jalan dan 

bentuk rumah tidak seragam 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Der. PU dalam Rahardjo tahun 1989 

4) Lebar Jalan Masuk 

Lebar jalan masuk diliha dari lebar jalan yang menghubungkan jalan 

lingkungan dari suatu permukiman dengan jalan utama.  

Tabel 5.  Klasifikasi lebar jalan masuk 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

>6 m dapat dilalui 2-3 mobil Baik 1 

4m – 6m dapat dilalui 1-2 Sedang 2 
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mobil 

<4m dilalui 1 mobil atau 

kendaraan roda dua 

Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Der. PU dalam Rahardjo tahun 1989 

5) Kondisi Jalan Masuk 

Kondisi jalan masuk ialah keadaan jalan yang dapat diketahu dari jenis 

bahan pengeras, aspal, batu atau tanah. Penilaian melalui citra dilihat 

dengan memperhatikan rona dari obyek tersebut. 

Tabel 6.  Klasifikasi Kondisi jalan masuk 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

>50% jalan diperkeras Baik 1 

 25%-50% jalan diperkeras Sedang 2 

<25% jalan diperkeras Buruk 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Der. PU dalam Rahardjo tahun 1989 

6) Lokasi permukiman 

Lokasi permukiman dinilai dari jauh dekatnya letak suatu blok terhadap 

sumber polusi seperti pabrik, terminal, kawasan perdagangan atau jalan 

masuk utama. 

Tabel 7.  Klasifikasi lokasi permukiman 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

Lokasi permukiman jauh dari 

sumber polusi (pabrik, stasiun, 

pasar, terminal) dan masih dekat 

dengan kota 

Baik 1 

Lokasi permukiman tidak 

terpengaruh secara langsung 

dengan kegiatan sumber polusi 

Sedang 2 

Lokasi permukiman dekat dengan 

sumber polusi udara maupun suara 

Buruk 3 
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atau bencana alam (sungai, 

gunung) 

Sumber: M. Farizki, dkk/majalh Geografi Indonesia, Vol. 31 No. 1, 

maret 2017 :39-45 

7) Kualitas Air Minum 

Pengunaan air minum pada suatu blok dinilai asal sumber air bersih dari 

PDAM atau sumur. 

Tabel 8. Kualitas air minum 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

Memenuhi >50% dari keluarga yang 

ada pada unit pemetaan menggunakan 

air dari PAM dan selebihnya 

menggunakan sumur sebagai air 

bersih 

Baik 1 

25%-50% dari keluarga yang ada 

pada unit pemetaan menggunakan air 

dari PAM dan selebihnya 

menggunakan sumur sebagai sumber 

air bersih 

Sedang 2 

Kurang memenuhi <25% dari 

keluarga yang ada pada unit pemetaan 

menggunakan air dari PAM dan 

selebihnya menggunakan sumur 

sebagai sumber air bersih 

Buruk 3 

Sumber: Pedoman perencanaan lingkungan permukiman kota, DPU (1979 

dengan perubahan)dalam Mahayu, 2012 

8) Tempat Pembuangan Sampah 

Parameter ini dinilai berdasarkan pembuangan sampah yang dilakukan 

masyarakat pada suatu blo yaitu adanya layanan pengambilan sampah 

rutin, mengolah sampah dengan dibakar atau dibuang di sekitar dan 
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dibuang ke sungai atau selokan. 

Tabel 9. Klasifikasi tempat pembuangan sampah 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

Rutin terlayani fasilitas Baik 1 

Dibakar / dibuang disekitar  Sedang 2 

Di buang ke selokan / sungai Buruk 3 

Sumber: DPU (1987), socki (1993) dalam Mahayu I tahun 2012 

9) Sanitasi  

Parameter dinilai berdasarkan terdapat atau tidaknya kakus serta saluran 

pembuangan limbah rumah tangga. 

Tabel 10.  Klasifikasi penilaian sanitasi 

Kriteria  Klasifikasi  Harkat  

Memenuhi lebih dari 50% keluarga pada unit 

pemetaan memiliki kakus / WC dilengkapi 

dengan sapitank atau terdapat daluran 

pembuangan limbah rumah tangga dan 

berfungsi dengan baik 

Baik 1 

Sedang 25%-50% keluarga pada unit 

pemetaan memiliki kakus / WC dilengkapi 

dengan sapitank atau terdapat saluran 

pembuangan limbah rumah tangga dan 

berfungsi dengan baik 

Sedang 2 

Kurang memenuhi < 25% keluarga pada unit 

pemetaan memiliki kakus / WC dilengkapi 

dengan sapitank atau terdapat daluran 

pembuangan limbah rumah tangga dan tapi 

tidak berfungsi dengan baik 

Buruk 3 

Sumber: Pedoman perencanaan lingkungan permukiman kota, DPU 

(1979 dengan perubahan)dalam Mahayu, 2012 
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10)  Daerah Genangan Banjir  

Parameter ini dinilai berdasarkan jarak antar blok permukiman dengan 

sungai. Semakin dekat dengan sungai semakin besar kemungkinan terjadi 

banjir. 

Tabel 11. Klasifikasi daerah genangan banjir 

Kriteria Klasifikasi Harkat 

Sedikit / tidak pernah, jarak sungai >1 km Baik 1 

25%-50% wilayah mengalami banjir, jarak 

sungai 0,5 km-1 km 
Sedang 2 

>50% wilayah mengalami banjir, jarak 

asungai <0,5 km 
Buruk 3 

Sumber: DPU (1987), socki (1993) dalam Mahayu I tahun 2012 

Pengharkatan berjenjang yang dilakukan tiap parameter kemudian diberi 

faktor pembobot dengan nilai 1 sampai 3, besar kecilnya nilai bobot tergantung 

pada pengaruhnya terhadap kualitas permukiman. Harkat total yang didapatkan 

kemudian digunakan untuk mencari interval kelas untuk menentukan klasifikasi 

tingkat kualitas permukiman. Setelah di overlay maka akan menghasilkan agihan 

kualitas permukiman yang terbagi menjadi tiga kelas yaitu kualitas permukiman 

baik, kualitas permukiman buruk dan kualitas permukiman sedang.  Tahap 

analisis selanjutnya yaitu analisis Incident Ratio untuk menentukan agihan 

kondisi kesehatan masyarakat. jenis penyakit yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu Diare, Demam Berdarah Dengue, Tb paru dan Pneumonia. Untuk 

menentukan keeratan hubungan antara tingkat kualitas permukiman dan kondisi 

kesehatan masyarakat dilakukan analisis korelasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Agihan Tingkat Kualitas Permukiman 

Untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kualitas permukiman diukur dengan 

menggunakan parameter yang dinilai berdasarkan harkat dan bobot penilaian 

tiap parameter. Kualitas permukiman di Kecamatan Jebres di klasifikasikan 

menjadi tiga tingkatan kelas yaitu tingkat kualitas permukiman baik, tingkat 
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kualitas permukiman sedang dan tingkat kualitas permukiman buruk. 

Tabel 12.  Kelas dan Luas Tingkat Kualitas Permukiman 

Kelas  Range Luas (Ha) 
Persentase 

(%) 
Blok 

Baik  20-29 240,61  25,25% 30 

Sedang  30-39 526,15  55,23% 80 

Buruk  40-50 185,78  19,71% 31 

Sumber : hasil analisis data, 2019 

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Jebres memiliki kelas 

permukiman baik sebanyak 30 blok permukiman dengan luas 240,61 Ha (25,25%) 

serta kelas permukiman buruk sebanyak 31 blok dengan luas 185,78 Ha (19,71%) 

dan kelas permukiman sedang yang mendominasi yakni sebanyak 80 blok 

permukiman dengan luas 526,15 Ha (55,23%).  

Tabel 13. Kualitas Permukiman tiap Kelurahan di Kecamatan Jebres 

Sumber: hasil analisis data, 2019 

Kelurahan 

Luas (Ha) 

Kelas 

Baik 
Blok 

Kelas 

Sedang 
Blok 

Kelas 

Buruk 
Blok 

Kepatihan Kulon 0 0 21,04 2 3,73 1 

Kepatihan Wetan 15,93 2 38,38 4 13,51 2 

Sudiroprajan  6,77 1 10,64 2 15,64 3 

Gandekan  0 0 15,41 3 25,38 5 

Sewu  0 0 29,84 4 8,79 2 

Pucangasawit 34,78 3 53,27 9 6,58 2 

Jagalan 4,53 1 75,98 9 10,10 2 

Purwodiningratan 14,19 1 34,97 5 6,23 1 

Tegalharjo 16,58 1 20,07 2 5,61 1 

Jebres 54,94 8 90,73 14 57,16 6 

Mojosongo  92,89 13 135,82 26 33,05 6 

Total 240,61 30 526,15 80 185,78 31 
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Berdasarkan tabel diatas agihan tingkat kualitas permukiman dibagi 

menjadi tiga kelas kualitas. Kelas permukiman baik di dominasi oleh Kelurahan 

Mojosongo dengan blok sebanyak 13 dan luas92,89Ha, Kelurahan Jebres 8 blok 

permukiman dengan luas 54,94 Ha serta Kelurahan Pucangsawit 3 blok dengan 

luas 34,78 Ha. Kelas permukiman sedang didominasi oleh kelurahan Mojosongo  

sebanyak 26 blok dengan luas 135,82 Ha, Kelurahan Jebres 14 blok dengan luas 

90,73 Ha dan Kelurahan Jagalan 9 blok dengan luas 75,98 Ha. Serta kelas 

permukiman buruk di dominasi  oleh Kelurahan Jebres sebanyak 6 blok dengan 

luas 57,16 Ha, Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Gandekan, Kelurahan 

Sudiroprajan dan Kelurahan Kepatihan Wetan. Peta agihan tingkat kualitas 

permukiman dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Kelas permukiman baik yang terlihat pada Gambar 1. agihan paling dominan 

di Kelurahan Mojosongo, Jebres, pucangsawit, Kepatihanwetan dan Tegalharjo. 

Agihan  kelas kualitas permukiman baik memiliki pola spasial dispersed dimana 

tiap blok permukiman secara merata dan berjauhan dengan blok lainnya berada di 

antara jauh dari jalan masuk utama (jalan raya) dan tidak dekat dengan pusat kota. 

Kelurahan Mojosongo memiliki kelas permukiman baik karena luas wilayah yang 

besar sehingga kepadatan penduduknya rendah dan masih banyak ditemui tegalan 

ataupun sawah. Sedangkan pada Kelurahan Kepatihan Kulon, Gandekan, dan 

Sewu tidak dijumpai permukiman yang termasuk dalam klasifikasi baik karena 

pada kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang cukup padat penduduk dan di 

dominasi oleh permukiman kelas sedang. 

Kelas permukiman sedang hampir seluruh kelurahan memiliki kelas 

permukiman sedang hanya Kelurahan Sudiroprajan dan Gandekan yang tidak di 

dominasi oleh kualitas permukiman sedang. Pola spasial yang dimiliki kelas 

permukiman baik yaitu clustered dimana tiap blok permukiman membentuk area 

dan berada saling berdekatan. Kelurahan yang memiliki penilaian kelas sedang 

berarti kelurahan tersebut kepadatan bangunannya relatif sedang. Kelurahan 

Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan dan Sewu daerah tersebut terdapat bangunan 

pertokoan, pasar, dan pabrik sebagai tempat aktifitas ekonomi dan jaraknya cukup 

dekat dengan pusat kota. 

Kelas permukiman buruk, sebagian besar Kelurahan Gandekan dan Kelurahan 

Sudiroprajan memiliki permukiman yang termasuk kedalam kelas permukiman 

buruk dengan pola spasial yang random karena keberadaan blok permukiman 

kelas buruk menyebar dan antar blok permukiman tidak berkaitan.  Hal ini 

dikarenakan kedua kelurahan tersebut dekat dengan kota sehingga terdapat 

padatnya bangunan dan terdapat blok permukiman yang dekat dengan sungai yang 

membuat kelurahan tersebut rawan banjir serta masih rendahnya sanitasi di 

lingkungan tersebut. Beberapa blok permukiman tiap kelurahan di Kecamatan 

Jebres yang termasuk kelas sedang sampai kelas buruk memiliki masalah dengan 

belum tersedianya sanitasi yang layak di tiap rumah penduduk dan tidak layaknya 

air sumur karena sudah tercemari kandungan besi yang tinggi serta tidak 
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menggunakan PAM sebagai sumber air bersih dan air minum seperti pada 

Kelurahan Sudiroprajan, Gandekan dan Sewu. Agihan blok permukiman juga 

membentuk pola yaitu blok yang berada di sekitar bantaran sungai memiliki kelas 

permukiman buruk.  

3.2 Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat pada penelitian ini digunakan 

incident ratio yang menggambarkan banyaknya kejadian penyakit pada periode 

tertentu. Kenaikan dan penurunan jumlah penyakit yang terjadi menunjukkan baik 

buruknya kondisi kesehatan pada masyarakat. kejadian penyakit yang diteliti 

meruakan penyakit yang termasuk dalam penyakit menular dan tidak menular. 

Biasanya faktor utama penyebab menjangkitnya penyakit-penyakit ini karena 

kurangnya kebersihan dan rendahnya kualitas kesehatan lingkungan permukiman.. 

Tabel 14. Incident Ratio di Kecamatan Jebres 

Kelurahan 
Jumlah 

penduduk 

Jumlah 

kejadian 

penyakit 

IR Kelas Kriteria  

Kepatihan Kulon 2.381 169 7,09 3 Tinggi 

Kepatihan Wetan 2.551 153 5,99 3 Tinggi 

Sudiroprajan 3.725 120 3,22 1 Rendah 

Gandekan 9.067 172 1,89 1 Rendah 

Sewu 7.121 281 3,94 2 Sedang 

Pucangsawit 13.778 589 4,27 2 Sedang 

Jagalan 11.970 365 3,04 1 Rendah 

Purwodiningratan 4.891 298 6,09 3 Tinggi 

Tegalharjo 4.886 141 2,88 1 Rendah 

Jebres 32.580 616 1,89 1 Rendah 

Mojosongo 51.291 929 1,81 1 Rendah 

Sumber: hasil analisis data, 2019 

Hasil pada diatas membagi kondisi kesehatan masyarakat menjadi tiga 
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klasifikasi yaitu, kondisi kesehatan masyarakat baik, kondisi kesehatan 

masyarakat sedang dan kondisi kesehatan masyarakat buruk. Semakin rendah nilai 

incident ratio semakin baik kondisi kesehatan masyarakat. Kelurahan 

Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Tegalharjo, 

Kelurahan Jebres dan Kelurahan Mojosongo memiliki incident ratio rendah. 

Sedangkan Kelurahan Kepatihan Kulon, Kelurahan Kepatihan Wetan dan 

Kelurahan Purwodiningratan memiliki incident ratio rendah. Gambar 2 

merupakan agihan kondisi kesehatan masyarakat hasil perhitungan incident ratio. 
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Hasil perhitungan pada Incident Ratio di Kecamatan Jebres terbagi 

menjadi tiga klasifikasi kondisi masyarakat yaitu kondisi kesehatan baik, 

kondisi kesehatan sedang dan kondisi kesehatan buruk. Semakin rendah nilai 

incident ratio maka semakin baik kondisi kesehatan masyarakatnya. 

Kelurahan Tegalhargo, Gandekan, Jagalan, Sudiroprajan, Jebres dan 

Mojosongo memiliki hasil incident ratio rendah padahal Kelurahan 

Mojosongo dan Kelurahan Jebres memiliki jumlah kejadian penyakit yang 

paling tinggi dibanding kelurahan lainnya, tetapi karena luasan dan jumlah 

penduduk yang besar sehingga membuat kepadatan penduduknya rendah dan 

menyebabkan incident ratio rendah pula. Lain hal dengan kelurahan yang 

termasuk dalam kelas yang memiliki incident ratio tinggi seperti Kelurahan 

Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan dan Kelurahan Purwodiningratan yang 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai contoh, Kelurahan Jebres 

memiliki jumlah kejadian penyakit 616 untuk mengetahui Incident rationya 

kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang berjumlah 32.580 jiwa dan 

dikalikan dengan konstanta yang bernilai 100 maka hasil incident ratio yaitu 

1,89 yang termasuk pada kriteria yang rendah yang berarti dari 100 penduduk 

1-2 orang dapat terjangkit penyakit. Sedangkan pada Kelurahan Kepatihan 

Kulon memiliki jumlah kejadian penyakit lebih rendah yaitu 169 dengan 

jumlah penduduk 2.381 jiwa maka hasil Incident ratio adalah 7,09 dan 

termasuk kriteria Incident ratio yang tinggi, artinya dari 100 penduduk 7-8 

orang dapat terjangkit penyakit. Hal ini berarti bahwa kejadian penyakit yang 

paling tinggi tidak menjamin nilai Incident ratio yang tinggi pula jika 

dibandingkan dengan besar jumlah penduduk. 

  

3.3 Hubungan Kualitas Permukiman dengan Kondisi Kesehatan 

Masyarakat 

Untuk mengukur kedua variabel, pada penelitian ini apakah memiliki keeratan 

hubungan atau tidak maka dilakukan analisis secara statistik dengan analisis 

korelasi Kendall’s tau b. Interpretasi statistic yang dilakukan yaitu dengan: 

1) Melihat nilai signifikansi untuk melihat apakah variabel berkorelasi atau 
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tidak. Jika nilai signifikan < 0,05 maka berkorelasi jika lebih nilai 

siginifikan > 0,05 maka tidak berkorelasi 

2) Menentukan arah hubungan dari nilai koefisien korelasi apakah tingkat 

keeratan lemah, sedang atau kuat. 

3) Menentukan arah hubungan positif atau negative 

Variabel yang digunakan yaitu kualitas permukiman kelas buruk (x) dan 

incident ratio (y) . Hasil korelasi terdapat pada Tabel 15. 

Tabel 15. Hasil Korelasi Kendall’s tau b 

Kendall’s Tau b Nilai Kualitas permukiman  IR 

 Coreelation Coefficient 1,000 ,161* 

Nilai Kualitas 

Permukiman 

Sig. (2-tailed) 
 ,012 

 N 141 141 

IR Correlation Coefficient ,161* 1 

 Sig. (2-tailed) ,012  

 N 141 141 

Sumber: hasil analisis data, 2019 

Hasil korelasi Tabel 15. menunjukkan bahwa Antara variabel nilai kualitas 

permukiman dengan variabel nilai incident ratio (yang menggambarkan kondisi 

kesehatan masyarakat) di Kecamatan Jebres memiliki nilai Sig atau Signifikan 

0,012 yang nilainya lebih kecil dari nilai 0,05 artinya terdapat hubungan yang 

signifikan (nyata) antara dua variabel tersebut. 

Koefisien korelasi bernilai 0,161 yang artinya pada nilai tersebut keeratan 

hubungan dua variabel dikategorikan pada hubungan yang sangat lemah karena 

nilai koefisien korelasi ada diantara nilai 0,00 sampai dengan 0,25. Arah 

hubungan menandaan adanya hubungan positif. Korelasi positif ini berarti jika 

nilai kualitas permukiman mengalami peningkatan maka nilai incident ratio akan 

meningkat. Meningkatnya nilai kualitas permukiman menandakan makin 

buruknya kelas kualitas permukiman dan meningkatnya incident ratio 

menandakan kondisi permukiman yang makin buruk karena semakin besar nilai 



19 
 

incident ratio kondisi kesehatan masyarakat semakin buruk. 

Lemahnya keeratan hubungan antara variabel kualitas permukiman dengan 

kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa kualitas permukiman tidak 

sepenuhnya mempengaruhi kondisi kesehatan pada masyarakat, tetapi jika dilihat 

dari banyaknya keajdian penyakit yang terjadi pada tahun 2018, Kecamatan 

Jebres dinilai masih kurang baik dari segi kesehatan lingkungannya diantaranya 

minim sanitasi dan kakus yang layak pada permukiman penduduk di beberapa 

kelurahan. Tetapi secara keseluruhan kondisi kesehatan masyarakat Kecamatan 

Jebres masih berada pada kelas baik-sedang dengan tingkat kualitas permukiman 

yang baik, sedang maupun buruk.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian kajian agihan tingkat kualitas permukiman dan 

agihan kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, maka 

dapat diambil kesimpulan: 

a. Kualitas permukiman di Kecamatan Jebres memiliki kelas paling dominan 

yaitu kelas sedang dengan agihan yang berbeda pada setiap kelas yaitu pada 

Kelurahan Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Sewu, Jagalan, Pucangsawit, 

Purwodiningratan, Jebres dan Mojosongo.  Kelas baik paling banyak di 

Kelurahan Mojosongo, Pucangsawit dan Jebres. Serta kelas buruk paling 

banyak di Kelurahan Sudiroprajan, Gandekan, Jagalan, Pucangsawit dan 

Jebres. 

b. Pola spasial kondisi kesehatan masyarakat membentuk pola clustered dimana 

tiap blok permukiman membentuk area berdasarkan hasil Incident ratio. 

Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan 

Tegalharjo, Kelurahan Jebres dsn Kelurahan Mojosongo memiliki hasil 

Incident ratio yang rendah padahal pada Kelurahan Mojosongo dan Kelurahan 

Jebres memiliki jumlah kejadian penyakit yang paling tinggi diantara 

kelurahan lainnya. 

c. Hubungan antara variabel kualitas permukiman terhadap variabel kondisi 

kesehatan masyarakat memiliki nilai signifikasi 0,012 yang berarti terdapat 
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hubungan yang signifikan kedua variabel dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,161 dengan artian tingkat keeratan hubungan kedua variabel lemah 

4.2 Saran 

a. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar kualitas permukiman semakin 

ditingkatkan supaya kondisi kesehatan msyarakatnya terjaga dengan baik dan 

meminimalisir terjangkit berbagai penyakit. 

b. Perlu adanya tindakan dari pemerintah terhadap wilayah yang masih berada paa 

kelas permukiman buruk terutama pada masalah sanitas dan pemenuhan 

kebutuhan kakus. 
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