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PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH UNTUK ANALISIS KUALITAS 

PERMUKIMAN DAN KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT 

DI KECAMATAN WONOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 
 

Abstrak 
 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta lahan permukiman yang berkurang 

menyebabkan berbagai masalah yang sering terjadi pada kawasan kota, salah satu 

masalah yang lumrah terjadi ialah kualitas lingkungan permukiman. Kawasan kota (enam 

kelurahan) di Kecamatan Wonogiri menjadi kawasan yang padat akan permukiman, 

masalah tersebut cukup berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakatnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kondisi dan sebaran kualitas permukiman; (2) 

keterkaitan antara kualitas permukiman dengan kesehatan masyarakatnya. Metode 

penelitian yang digunakan dalam mengetahui kualitas permukiman menggunakan overlay 

pengharkatan berjenjang tertimbang, penentuan sebaran dari kualitas permukimannya 

menggunakan tools pada software ArcGIS yaitu Average Nearest Neighbour. Pengujian 

korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui kaitan dari kualitas permukiman 

dengan kesehatan masyarakat. Sebaran klasifikasi kualitas permukiman baik memiliki 36 

blok permukiman seluas 181,06 Ha dengan pola sebaran random (acak), sebaran 

klasifikasi kualitas permukiman sedang terdapat 78 blok permukiman seluas 342,72 Ha 

dengan pola sebaran clustered (mengelompok), dan sebaran klasifikasi kualitas 

permukiman buruk terdapat 51 blok permukiman seluas 224,89 Ha dengan pola sebaran 

clustered (mengelompok). Hasil korelasi Spearman untuk kedua variabel terdapat dua 

proses pengujian, pada pengujian berdasarkan nilai kedua variabel menunjukkan hasil 

yang tidak signifikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,073, sedangkan pengujian 

berdasarkan kelas klasifikasi kedua variabel menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,162. Kedua proses pengujian tersebut menunjukkan kaitan 

dari variabelnya sangat lemah dengan hubungan searah (positif). 

 

Kata Kunci: Pola sebaran, korelasi, kualitas permukiman, kesehatan masyarakat 
 

Abstract 

The high population growth and reduced residential land cause various problems that 

often occur in urban areas, one of the problems that commonly occurs is the quality of 

the residential environment. The urban area (six villages) in Wonogiri District is densely 

populated, the problem is quite related to the health condition of the community. This 

study aims to analyze: (1) the condition and distribution of settlement quality; (2) the 

relationship between the quality of settlements with the public health. The research 

method used to determine the quality of settlements is using an overlay weighted tiered 

rating, determining the distribution of the quality of settlements using tools in ArcGIS 

software, namely Average Nearest Neighbor. The Rank Spearman correlation test is used 

to determine the relationship between the quality of settlements and public health. The 

distribution of good settlement quality classification has 36 settlement blocks covering an 

area of 181.06 Ha with a random distribution pattern, the distribution of medium 

settlement quality classification has 78 settlement blocks covering an area of 342.72 Ha 

with a clustered distribution pattern, and the distribution of poor settlement quality 

classification has 51 residential blocks covering an area of 224.89 Ha with a clustered 

distribution pattern. The results of the Spearman correlation for the two variables have 
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two testing processes, the test based on the value of the two variables shows insignificant 

results with a correlation coefficient of 0.073, while testing based on the classification 

class of the two variables shows significant results with a correlation coefficient of 0.162. 

The two testing processes show correlation from the variables are very weak with a 

unidirectional relationship. 

Keywords: Distribution pattern, correlation, settlement quality, public health 

1. PENDAHULUAN  

Kota menjadi pusat permukiman dan aktivitas penduduk yang memiliki batasan wilayah 

administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman 

memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan (Permendagri, 1987). Masalah permukiman 

di daerah perkotaan telah menjadi hal yang cukup lumrah. Kepadatan penduduk 

merupakan salah satu masalah yang ada di permukiman kota, adanya pertumbuhan alami 

dan daya tarik kota yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang berpindah ke kota 

(baik itu migrasi dan urbanisasi), perpindahan penduduk biasanya di dasari oleh 

keinginan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, mengingat sarana dan prasarana 

serta aksesibilitas di daerah perkotaan telah terpenuhi 

Pertambahan penduduk dan kebutuhan pokok yang tinggi pada tempat tinggal di 

kawasan perkotaan, serta lahan permukiman yang menyempit akan berpengaruh pada 

kualitas lingkungan permukiman. Lahan permukiman yang menyempit memungkinkan 

terjadinya lingkungan yang kurang layak untuk di huni, penataan kota yang kurang baik, 

tidak memikirkan aspek lingkungan lain,adanya pembangunan yang tidak terencana atau 

alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Kemungkinan tersebut berakibat pada lingkungan 

yang berpeluang menjadi daerah rawan akan penyebaran penyakit. Kondisi ini didukung 

oleh salah satu parameter kualitas lingkungan yaitu sanitasi layak. Jenis penyakit yang 

terpengaruh akan kualitas lingkungan ialah: Diare, TB Paru, DBD, serta Chikungkunya. 

Jumlah kasus mengalami angka yang naik dan turun, untuk penyakit TB Paru atau 

tuberkulosis pada Kecamatan Wonogiri di tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah 

kasus yang signifikan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk kasus penyakit DBD, 

Chikungunya serta penyakit diare ini mengalami penurunan pada tahun 2019. Sehingga, 

masalah kesehatan masyarakat ini mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui sebaran kualitas permukiman dan kaitannya 

dengan kesehatan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang berada di kawasan 

perkotaan yang memiliki kepadatan permukiman yang padat. Berdasarkan latar 



3  

belakang tersebut, untuk mengetahui sebaran kualitas permukiman dan kaitannya 

dengan kesehatan masyarakat maka dilakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan 

Penginderaan Jauh untuk Analisis Kualitas Permukiman dan Kaitannya dengan 

Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Tahun 2020”. 

2. METODE 

Metode pada penelitian ini menggunakan metode survei dan interpretasi citra, dengan 

cara mengumpulkan data dari pengambilan sampel yang mewakili populasi penelitian. 

Unit penelitian ini ialah permukiman yang telah diinterpretasikan dalam blok 

permukiman pada Kawasan Kota di Kecamatan Wonogiri. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik proportional stratified random sampling sejumlah 45 sampel. 

Strata pada pengambilan sampel diacu pada klasifikasi kepadatan permukiman yang 

didapat dari hasil interpretasi citra, sedangkan pengambilan sampel ini dilakukan guna 

mencari data yang tidak dapat disadap melalui citra satelit. 

Teknik pengolahan data penelitian ini secara umum dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu: (1) Pra lapangan: interpretasi citra; (2) Lapangan: pengambilan sampel dan survei; 

(3) Pasca lapangan: pengolahan data yaitu kualitas permukiman dan kaitannya dengan 

kondisi kesehatan masyarakat. Pengolahan data dari kualitas lingkungan permukiman 

dilakukan dengan cara overlay pengharkataan berjenjang tertimbang yang dilakukan 

pada parameter citra fisik dan parameter sanitasi lapangan. Klasifikasi harkat dan 

bobotnya dari kedua parameter disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Klasifikasi Harkat dan Bobot Parameter Kualitas Permukiman 
Parameter Kriteria Harkat Bobot Sumber  

C 

I 

T 

R 

A 

 

F 

I 

S 

I 

K 

Kepadatan 

Permukiman 

Jarang (<40%) 1 

3 

DPU, dalam 

Desmaniar 

2009 

Sedang (40%-60%) 2 

Padat (>60%) 3 

Tata Letak 

Bangunan 

Sangat teratur (>50%) 1 

1 

DPU, dalam 

Desmaniar 

2009 

Teratur (25%-50%) 2 

Kurang teratur (<25%) 3 

Kerapatan 

Vegetasi 

Rapat (>50%) 1 

2 

DPU, dalam 

Desmaniar 

2009 

Sedang (25%-50%) 2 

Jarang (<25%) 3 

Lebar Jalan 

Masuk  

Lebar jalan (>6m) 1 

3 

DPU, dalam 

Desmaniar 

2009 

Lebar jalan (4-6m) 2 

Lebar jalan (<4m) 3 

Kondisi Jalan 

Masuk 

Diaspal atau disemen (>50%) 1 

2 

DPU, dalam 

Desmaniar 

2009 

Diperkeras (25%-50%) 2 

Belum diperkeras (<25%) 3 

Lokasi 

Permukiman 

Jauh dari sumber polusi 1 

2 

DPU, dalam 

M.Farizki; dkk 

2017 

Tidak terpengaruh dengan polusi 2 

Dekat dengan sumber polusi atau bencana 

alam 

3 
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Lanjutan Tabel 1 

S 

A 

N 

I 

T 

A 

S 

I 

Kualitas Air 

Minum 

PDAM/ sumur sendiri 1 

3 

DPU, dalam 

Marwasta 

2001 

Sumur umum atau sumber lain 2 

Sungai atau saluran 3 

Tempat 

Pembuangan 

Sampah 

Rutin terlayani fasilitas (TPS) 1 

2 

DPU, dalam 

Marwasta 

2001 

Di bakar atau di buang sekitar 2 

Di buang ke sungai/ selokan 3 

Sanitasi 

(wc/septic 

tank) 

Wc/septic sendiri 1 

3 

DPU, dalam 

Marwasta 

2001 

Wc umum/septic komunal 2 

Buang di tempat lain 3 

Saluran Air 

Hujan dan 

Limbah 

Terdapat saluran dan berfungsi dengan baik 1 

2 

DPU, dalam 

Marwasta 

2001 

Terdapat saluran namun tidak berfungsi baik 2 

Tidak ada saluran 3 

Sumber: Ditjen Cipta Karya, Dep. PU, 1980 dengan perubahan 

Pengolahan kaitan dari kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi kesehatan 

masyarakat atau analisis Incident Rate yang di dapat dari data Puskesmas I dan II 

Kecamatan Wonogiri dengan menghitung angka kesakitan dari keempat jenis penyakit 

terkait. Incident rate ialah perbandingan jumlah angka kesakitan terhadap jumlah 

penduduk yang dihitung pada kurun waktu satu tahun dengan konstanta 100. Dalam 

mengetahui kaitan dari variabel kualitas permukiman dengan kesehatan masyarakat 

dilakukan overlay serta analisis korelasi Rank Spearman. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Kualitas Permukiman 

3.1.1. Klasifikasi Kualitas Permukiman 

Penentuan rendah tinggi atau baik buruknya suatu tingkat pada kualitas permukiman 

diukur dengan menggunakan dua parameter yang dinilai berdasarkan harkat serta bobot 

di tiap parameternya. Terdapat tiga klasifikasi sebaran kualitas permukiman pada 

kawasan kota di Kecamatan Wonogiri, antara lain: kualitas permukiman baik, kualitas 

permukiman sedang, kualitas permukiman buruk.  

Tabel 2. Hasil Klasifikasi Kualitas Permukiman Kawasan Kota di Kec. Wonogiri 

Klasifikasi Rentang Harkat Luas (Ha) % 
Jumlah 

Blok 

Baik 27 – 34 181,06 24,18 36 

Sedang 35 – 39 342,72 45,78 78 

Buruk 40 – 48 224,89 30,04 51 

    Sumber: Pengolahan data, 2021 

Sebaran klasifikasi kualitas permukiman sedang dengan rentang harkat 35-39 

mendominasi yaitu seluas 342,72 Ha dengan 78 blok permukiman. Urutan kedua yaitu 

klasifikasi kualitas permukiman buruk dengan rentang harkat 40-27 seluas 224,89 Ha 
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dengan jumlah 51 blok permukiman. Klasifikasi baik memiliki sebaran yang paling 

sedikit yaitu memiliki luas 181,06 Ha yang terdiri dari 36 blok permukiman. Proses 

penggabungan parameter pada kualitas permukiman yang paling berpengaruh ialah 

parameter kepadatan permukimannya, sehingga klasifikasi yang dominan pada kualitas 

permukiman ialah klasifikasi sedang. 

Tabel 3. Kualitas Permukiman Tiap Kelurahan 

 
Sumber: Pengolahan data, 2021 

Dari Tabel 3 di atas, Kelurahan Wonokarto merupakan kelurahan yang memiliki 

sebaran klasifikasi baik dengan luas sebesar 76,34 Ha yang berjumlah 13 blok 

permukiman, sedangkan Kelurahan Giritirto memiliki luasan paling kecil yaitu 8,07 Ha 

(2 blok permukiman). Untuk klasifikasi kualitas permukiman sedang, paling luas ialah 

Kelurahan Giripurwo yaitu 70,71 Ha (15 blok permukiman), Kelurahan Wonokarto 

menjadi kelurahan yang memiliki sebaran klasifikas sedang paling sedikit yaitu seluas 

39,62 Ha (10 blok permukiman). Sebaran klasifikasi kualitas permukiman buruk paling 

luas berada di Kelurahan Giriwono dengan luas 71,50%.  

Perbedaan kualitas permukiman baik, sedang, dan buruk dipengaruhi dari kedua 

parameter yakni parameter citra fisik dan parameter sanitasi lapangan. Topografi dari 

wilayah penelitian memiliki pengaruh yang besar pada berdirinya bangunan baik 

permukiman maupun untuk fasilitas umum. Kelurahan Wonokarto mendominasi dalam 

klasifikasi baik dikarenakan  kelurahan ini berada pada daerah yang datar serta termasuk 

ke dalam kelurahan hasil pemekaran. Daerah pemekaran tersebut yang menyebabkan 

kelurahan Wonokarto tergolong baik dari tiap parameternya, kecuali untuk parameter 

kepadatan permukiman. Klasifikasi sedang pada Kelurahan Giripurwo serta klasifikasi 

buruk pada Kelurahan Giriwono pun juga dipengaruhi akan topografinya. Pusat 

pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan yang terpusat pada Kelurahan 

Giripurwo mempengaruhi kualitas permukiman yang ada pada kelurahan tersebut. 

Kelurahan Giriwono tergolong dalam kualitas permukiman dengan klasifikasi buruk 
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disebabkan dari lokasi kelurahannya yang dekat dengan gunung serta hutan. Kebiasaan 

masyarakatnya yang mengolah sampah dengan cara dibakar, serta parameter lain turut 

mempengaruhi klasifikasi dari kualitas permukiman. Sebaran kualitas permukiman 

disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Peta Kualitas Permukiman di  Kawasan Kota Kecamatan Wonogiri 

3.1.2. Pola Sebaran Kualitas Permukiman 

Sebaran pola kualitas permukiman diolah dengan menggunakan tools dari software 

ArcGIS yakni Average Nearest Neighbor. Titik-titik blok permukiman di tiap klasifikasi 

permukiman diolah secara terpisah. Hasil olahan dari tools tersebut terdapat nilai z-score 

yang menjelaskan pola spasial tergolong pada clustered, random, ataupun dispersed. 

 
z-score : -1,43056 

(i) Kualitas Permukiman Baik 

 
z-score: -4,060871 

(ii) Kualitas Permukiman Sedang 

 
z-score: -1,819048 

(iii) Sebaran Kualitas Permukiman Buruk 

Gambar 2. Pola Sebaran Kualitas Permukiman 
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Secara umum, pola spasial kualitas permukiman di lokasi penelitian tergolong ke 

dalam pola spasial clustered atau menggerombol yang diperjelas pada Gambar 2. Pada 

pola sebaran klasifikasi permukiman baik pada kawasan kota di Kecamatan Wonogiri 

dari 36 blok permukiman tergolong pada pola sebaran random. Rentang z-score untuk 

klasifikasi sebaran random dalam pengolahan ArcGIS antara nilai -1,65 hingga 1,65. 

Nilai dari z-score pada klasifikasi ini sebesar -1,443056, sehingga tergolong dalam pola 

sebaran tersebut. Sebaran blok permukiman baik menyebar ke seluruh kelurahan. 

Jumlah blok permukiman terbanyak berada pada Kelurahan Wonokarto, sedangkan 

jumlah blok yang paling sedikit berada pada Kelurahan Giritrito. 

Sebaran spasial klasifikasi kualitas permukiman sedang terdapat 78 blok 

permukiman tergolong dalam pola spasial clustered atau mengelompok. Hasil dari 

pengolahan tersebut menghasilkan nilai z-score pada permukiman sedang -4,060871. 

Nilai critical value (z-score) permukiman sedang memiliki arti bahwa pola sebaran dari 

titik blok permukiman mengelompok dengan nilai yang tinggi atau sangat 

mengelompok. Sebaran permukiman sedang berada di seluruh kelurahan dan didominasi 

oleh Kelurahan Giripurwo dengan jumlah 15 blok permukiman. Kelurahan Wonokarto 

menjadi kelurahan yang memiliki jumlah blok permukiman sedang paling sedikit, yakni 

sebanyak 10 blok permukiman.   

Pola spasial dari sebaran kualitas permukiman pada klasifikasi buruk di kawasan 

kota Kecamatan Wonogiri tergolong mengelompok atau clustered. Nilai z-score pada 

permukiman buruk sebesar -1,819048 yang tergolong pada sebaran clustered menuju 

pola sebaran random dikarenakan nilai z-score tersebut berada pada rentang nilai -1,96 

hingga -1,65. Pola sebaran pada permukiman buruk di tiap blok permukimannya 

mengelompok namun hampir menuju ke acak.  Sebaran permukiman buruk didominasi 

oleh Kelurahan Giriwono dengan jumlah 17 blok, sedangkan jumlah blok paling sedikit 

berada pada Kelurahan Giripurwo dengan jumlah 6 blok. Kelurahan Wonokarto pada 

klasifikasi kualitas permukiman buruk memiliki 0 blok permukiman. 

3.2. Kesehatan Masyarakat (Incident Rate) 

Kualitas lingkungan permukiman berhubungan erat dengan kondisi kesehatan 

masyarakat di suatu lokasi. Incident rate merupakan penggambaran kondisi kesehatan 

yang diolah dari jumlah kasus penyakit. Tiap tahunnya jumlah kasus penyakit yang ada 

di lokasi penelitian mengalami penaikan dan penurunan. Dalam pemilihan jenis penyakit 
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ini berhubungan dengan penyakit yang sering terjadi pada masyarakat dan dipengaruhi 

oleh lingkungan permukiman. Jumlah kejadian kasus penyakit pada tahun 2020 

mengalami penurunan, hal ini didasari oleh keterbatasan pendataan akibat pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan tidak adanya pelaporan kasus penyakit (tidak maksimal). 

Kejadian kasus diare memiliki jumlah paling tinggi daripada kasus penyakit lain. 

Tabel 4. Incident Rate tiap Kelurahan di Kawasan Kota Kec. Wonogiri 

 
Sumber: Pengolahan data, 2021 

Berdasarkan Tabel 4 di atas, jumlah kasus penyakit paling banyak berada pada 

Kelurahan Wonoboyo berjumlah 83 kasus. Jumlah kasus penyakit paling sedikit terdapat 

pada Kelurahan Wuryorejo dengan jumlah 22 kasus. Penyakit diare memiliki jumlah 

kasus yang mendominasi di setiap kelurahannya. Klasifikasi incident rate dibagi 

menjadi tiga yaitu, rendah, sedang, dan tinggi. Perhitungan incident rate atau nilai IR 

paling tinggi yaitu pada Kelurahan Wonoboyo dengan nilai 1,064, sedangkan nilai IR 

paling rendah yaitu Kelurahan Wuryorejo dengan nilai 0,402. Hal ini sesuai dengan 

jumlah kasus kejadian penyakit serta didukung dengan jumlah penduduknya.  

Klasifikasi rendah diasumsikan kesehatan baik memiliki rentang nilai IR antara 

0,402 hingga 0,547, untuk klasifikasi sedang diasumsikan kesehatan sedang memiliki 

rentang IR-nya antara 0,548 hingga 0,769, sedangkan untuk klasifikasi tinggi 

diasumsikan kondisi kesehatan buruk memiliki rentang antara 0,770 hingga 1,064. 

Rentang tersebut menjelaskan bahwa Kelurahan Wuryorejo dan Kelurahan Wonokarto 

termasuk kedalam klasifikasi rendah, Kelurahan Giripurwo dan Kelurahan Giriwono 

pada klasifikasi sedang, serta untuk Kelurahan Wonoboyo dan Kelurahan Giritirto 

merupakan klasifikasi tinggi. Pola spasial untuk sebaran blok permukiman yang 

disesuaikan dengan incident rate secara umum ialah clustered, namun pada klasifikasi 

kondisi kesehatan buruk pola spasialnya dispersed. Pada klasifikasi kondisi kesehatan 

masyarakat untuk nilai IR rendah diasumsikan kedalam “Klasifikasi Baik”, nilai IR 

sedang diasumsikan “Klasifikasi Sedang”, dan nilai IR tinggi diasumsikan pada 

“Klasifikasi Buruk”. Sebaran incident rate disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Peta Incident Rate di Kawasan Kota Kecamatan Wonogiri 

3.3. Kaitan Kualitas Permukiman dengan Kondisi Kesehatan Masyarakat 

Hasil overlay kedua variabel kualitas permukiman dengan kondisi kesehatan masyarakat 

menghasilkan sembilan klasifikasi, tiga klasifikasi dari kualitaas permukiman, dan tiga 

klasifikasi dari kesehatan masyarakatnya. Kesembilan klasifikasi tesebut 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kelasnya, yakni baik, sedang, buruk. Klasifikasi 

dari kaitan kedua variabel antara lain; (1) Klasifikasi baik; permukiman baik-kondisi 

kesehatan masyarakat baik, permukiman baik-kondisi kesehatan masyarakat sedang, 

permukiman baik-kondisi kesehatan buruk. (2) Klasifikasi sedang; permukiman sedang-

kondisi kesehatan masyarakat baik, permukiman sedang-kondisi kesehatan masyarakat 

sedang, permukiman sedang-kondisi kesehatan masyarakat buruk. (3) Klasifikasi buruk; 

permukiman buruk-kondisi kesehatan baik, permukiman buruk-kondisi kesehatan 

sedang, permukiman buruk-kondisi kesehatan buruk. 

Kualitas permukiman baik dengan kesehatan baik terdapat 14 blok permukiman, 

sedangkan untuk kualitas permukiman baik kesehatan sedang dan buruk masing-masing 

terdapat 11 blok permukiman. Untuk kualitas permukiman sedang dengan kesehatan 

baik memiliki 19 blok, kualitas sedang dengan kesehatan sedang memiliki 36 blok, 

kualitas sedang dengan kesehatan buruk miliki 23 blok. Kualitas permukiman buruk 
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dengan kesehatan baik terdapat 6 blok, kualitas buruk dengan kesehatan sedang terdapat 

26 blok, dan kualitas buruk dengan kesehatan buruk terdapat 19 blok permukiman. 

Sehingga jumlah blok paling besar yaitu pada kualitas permukiman sedang dengan 

kondisi kesehatan yang sedang pula. Peta kaitan dari kedua variabel disajikan pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Peta Kaitan Kualitas Permukiman dengan Kesehatan Masyarakat di Kawasan Kota 

Kecamatan Wonogiri 

Pengukuran kaitan dari kedua variabel dilakukan dengan proses uji korelasi 

dengan metode Rank Spearman. Variabel X merupakan kualitas permukiman sedangkan 

variabel Y merupakan kondisi kesehatan masyarakat. Uji korelasi yang pertama 

berdasarkan nilai variabel, yang kedua berdasarkan tingkat klasifikasinya. 

Tabel 5. Hasil Korelasi Rank Spearman Berdasarkan Nilai 

 
Sumber: Pengolahan SPSS, 2021 



11  

Antara variabel nilai kualitas permukiman dengan nilai incident rate kawasan kota 

di Kecamatan Wonogiri pada Tabel 5 menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,073, yaitu korelasinya sangat lemah. Lemahnya korelasi dari hubungan dua variabel 

tersebut dipengaruhi oleh nilai incident rate, sehingga jumlah kasus kejadian 

penyakitnya mengalami penurunan daripada tahun lalu. Nilai Sig (2-tailed) ini sebesar 

0,350. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga kedua variabel dari uji korelasi 

berdasarkan nilai ini tidak signifikan.  

Tabel 6. Hasil Korelasi Rank Spearman Berdasarkan Tingkat Klasifikasi 

 
       Sumber: Pengolahan SPSS, 2021 

Hasil uji korelasi berdasarkan klasifikasi antara variabel kelas kualitas 

permukiman dan kelas incident rate lokasi penelitian pada Tabel 6 memiliki nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,162. Koefisien korelasi pada hasil uji korelasi ini lebih besar 

dibanding uji korelasi berdasarkan nilai, walaupun begitu nilai dari koefisien korelasi 

tersebut masih tergolong pada korelasi yang sangat lemah. Akan tetapi, pada uji korelasi 

berdasarkan klasifikasi ini menghasilkan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,038. Nilai 

signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga uji korelasi berdasarkan klasifikasi 

adalah signifikan serta hubungannya yang searah karena nilai koefisien korelasinya 

positif. Jika dilihat pada Gambar 4  permukiman buruk dengan kondisi kesehatan buruk 

memiliki 19 blok, sedangkan permukiman buruk dengan kondisi kesehatan baik 

memiliki jumlah 6 blok permukiman. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas 

permukiman cukup mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakatnya. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

a. Kualitas permukiman pada kawasan kota di Kecamatan Wonogiri didominasi oleh 

kualitas permukiman sedang, sebarannya paling banyak pada Kelurahan Giripurwo 

dan Kelurahan Giriwono. Kualitas permukiman kelas baik paling banyak 

sebarannya berada pada Kelurahan Wonokarto. Kualitas permukiman buruk untuk 
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sebarannya paling banyak di Kelurahan Giriwono dan Kelurahan Giritirto. Pola 

spasial klasifikasi baik membentuk pola random, pada klasifikasi sedang dan buruk 

membentuk pola clustered. Adanya perbedaan topografi serta lokasi dari 

permukiman turut mempengaruhi pengklasifikasian kualitas permukiman. 

b. Kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh nilai IR. Nilai IR rendah berada 

pada Kelurahan Wonoboyo dan Kelurahan Wuryorejo. Nilai sedang berada pada 

Kelurahan Giripurwo dan Kelurahan Giriwono. Nilai tinggi berada pada Kelurahan 

Wonoboyo dan Kelurahan Giritirto. Pola spasial kondisi kesehatan masyarakat 

clustered berada di kelurahan yang memiliki nilai IR sedang dan rendah. Hasil 

incident rate tinggi memiliki pola spasial dispersed. Sebaran kesehatan masyarakat 

dipengaruhi dari jumlah kasus kejadian di tiap kelurahannya serta jumlah 

penduduk. Semakin tinggi angka kasus penyakit maka semakin buruk (nilai IR 

tinggi) kondisi kesehatan masyarakatnya. 

c. Kedua hasil uji korelasi pada variabel kualitas permukiman dengan kesehatan 

masyarakat, nilai koefisien berdasarkan korelasi sebesar 0,073 dan berdasarkan 

kelas klasifikasi sebesar 0,162. Nilai positif berarti terdapat hubungan yang searah 

dari kedua variabel tersebut. Jumlah kasus penderita penyakit yang menurun dari 

tahun sebelumnya, mempengaruhi korelasi dari kedua variabel. Lemahnya kaitan 

korelasi menunjukkan bahwa kedua variabel tidak sepenuhnya saling 

mempengaruhi. Namun,  kebiasaan hidup sehat dan bersih di lingkungan akan 

mempengaruhi kesehatan serta kualitas dari permukiman. 
 

4.2. Saran 

Keterbatasan interaksi karena pandemi Covid-19 mengakibatkan pengambilan 

sampel sanitasi lapangan kurang kondusif saat wawancara. Kesadaran masyarakat 

terkait kesehatan maupun kebersihan lingkungan sangat diperlukan untuk 

keberlangsungan hidup yang lebih baik. Terutama pada pengolahan pembuangan 

sampah. Data pembanding proses pengolahan data antara jumlah penduduk dan jumlah 

kasus penyakit dalam perhitungan incident rate hendaknya menggunakan tahun yang 

sama, sehingga hsasil yang diperoleh lebih valid. 
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