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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu kondisi yang memprihatinkan yang dialami oleh bangsa 

Indonesia setiap tahunnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin 

pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk pada tahun 2010 adalah 237,6 juta jiwa 

sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 0,64% (Anon: 2010). 

Akibat bertambahnya jumlah penduduk maka permasalahan yang dialami pun 

semakin banyak dan kompleks salah satunya dalam penyediaan kebutuhan dasar 

penduduk seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, transportasi, energi 

dan sebagainya. Sempitnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah 

menyebabkan banyak orang kesulitan untuk mencari pekerjaan, salah satunya bagi 

mereka yang memiliki pendidikan rendah sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang ada 

memerlukan persyaratan yang tinggi seperti pendidikan, pengalaman kerja dan 

ketrampilan yang memadai atau tinggi. Oleh karena itu, jumlah lapangan usaha 

dalam sektor informal semakin meningkat yang pada dasarnya tidak memerlukan 

modal ataupun ketrampilan yang tinggi sebagai persyaratannya seperti salah satunya 

adalah pekerjaan sebagai pemulung yang hadir sebagai akibat dari keterbatasan 

pekerjaan.  

Akibat keterbatasan pekerjaan membuat banyak masyarakat yang tidak 

memiliki ketrampilan ataupun pendidikan memilih untuk bekerja dengan cara 

menjadi seorang pemulung.  Hal itu dapat dilihat dari data wawancara awal tehadap 

7 orang pemulung pada tanggal 09 Maret 2011 di tempat pembuangan sampah 

sementara dan pinggir jalan yang diperoleh bahwa mereka memilih bekerja sebagai 

pemulung dikarenakan tidak adanya pekerjaan lain yang sesuai dengannya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari- hari dan pekerjaan itu tidak memerlukan modal yang 

banyak. 

Pekerjaan sebagai pemulung adalah pekerjaan yang tidak memerlukan 

modal yang besar hanya bermodalkan karung dan pengait dalam mengais rejeki 
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setiap harinya. pekerjaan sebagai pemulung adalah individu yang bekerja dengan 

cara memunguti dan mengumpulkan barang- barang bekas. Pemulung adalah orang 

yang kegiatannya mengambil dan mengumpulkan barang- barang bekas yang masih 

memiliki nilai jual yang kemudian akan dijual kepada juragan barang bekas (Lestari: 

2005). Jadi, pemulung adalah orang yang bekerja dengan cara memunguti dan 

mengumpulkan barang- barang bekas yang terdapat diberbagai tempat seperti 

pinggiran jalan, pasar, terminal, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat 

pembuangan sampah akhir. Di samping itu juga, para pemulung telah banyak 

berperan dalam proses daur ulang barang-barang bekas dan juga banyak membantu 

dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar.   

Kebanyakan pemulung bekerja dimulai dari jam 03.00 atau jam 06.00 wib 

sampai dengan 18.00 wib dengan penghasilan yang diperoleh setiap harinya adalah 

berkisar antara Rp 15.000,00- Rp 30.000,00 per hari. Penghasilan yang diperoleh 

dari hasil memunguti tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

seperti membeli beras, minyak tanah dan biaya sekolah anak- anaknya. Mereka  

bekerja hanya dengan menggunakan peralatan yang sederhana dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal itu terlihat dari hasil observasi sementara yang dilakukan sekitar 

bulan September 2010 di berbagai tempat seperti pinggiran jalan, perumahan, tempat 

pembuangan sampah sementara dan terminal yaitu mereka hanya menggunakan 

peralatan seperti karung beras yang berukuran besar atau karung goni, gerobak 

bahkan becak sambil membawa pengait atau penjepit sampah dan benda panjang 

yang pada bagian ujungnya terdapat banyak paku yang menempel.  

Pekerjaan sebagai pemulung juga memiliki resiko yang tinggi terhadap 

kesehatan sedangkan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi individu 

karena dengan tubuh sehat maka kita dapat melakukan aktivitas apapun.  Menurut 

UU No. 23 tahun 1992 pasal 1 ayat 1, “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut WHO tahun 1947, kesehatan adalah 

“keadaan (status) sehat utuh secara fisik, mental (rohani) dan sosial, dan bukan hanya 

suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan ” (Zuyina& Bandiyah, 

2008: 33). Namun di sini, kesehatan diartikan sebagai suatu keadaan sehat secara 

fisik sehingga tubuh dapat mengatasi gangguan dari luar.  
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Selain itu, pekerjaan sebagai pemulung memiliki dampak terhadap 

kesehatan mereka yang dikarenakan berbagai hal seperti kondisi lingkungan 

pekerjaan yang kotor, berbahaya dan merupakan sarang dari berbagai penyebab 

penyakit karena mereka bekerja setiap harinya berkumun dengan sampah yang 

secara kimia banyak dari sampah- sampah tersebut berbahaya seperti botol- botol 

bekas rumah sakit, paku yang berkarat dan lain- lain. Secara umum, jenis sampah 

dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik atau sampah basah dan sampah 

anorganik atau sampah kering. Sampah jenis organik atau sampah basah itu lebih 

mudah membusuk dan hal itu berbahaya untuk kesehatan. Hal itu dapat dilihat dari 

hasil observasi sementara yang dilakukan sekitar bulan September 2010 yang 

bertempat di tempat pembuangan sampah sementara yaitu didapat bahwa perilaku 

ketika makan, mereka tidak mencuci tangan terlebih dahulu padahal sebelumnya 

memegang sampah, makan dari hasil memunguti sayuran bekas di pasar, 

mengenakan pakaian yang kotor, tidak mengenakan alas kaki, sarung tangan ataupun 

masker dan kemudian langsung masuk ke dalam kubangan atau bak sampah. 

Tidak jarang dengan kondisi seperti itu menyebabkan berbagai gangguan 

kesehatan yang memungkinkan mereka alami. Gangguan kesehatan yang 

memungkinkan mereka alami adalah penyakit kulit (gatal- gatal, enzim basah, panu, 

tinea pedis,dan scabies), disentri, diare, muntaber, penyakit saluran pernapasan dan 

lain- lain (Admin: 2010). Pemulung merupakan golongan masyarakat dari kalangan 

ekonomi ke bawah, tidak jarang ketika mereka sakit, mereka terbentur dengan biaya 

pengobatan yang sangat mahal sedangkan dana atau anggaran yang disediakan oleh 

pemerintah belum memadai.  

Hal itu dapat dilihat dari  anggaran kesehatan dalam satu dekade terakhir 

rata- rata hanya 3,59% dari total APBN dan cenderung mengalami penurunan. Dalam 

APBN tahun 2008 DepKes (Departemen Kesehatan) memperoleh alokasi anggaran 

kesehatan sebesar Rp 17 triliun. Namun, dilihat dari jumlah anggaran yang diterima 

terjadi penurunan dari alokasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 19,2 triliun 

yang berakibat turunnya anggaran untuk program Askeskin (Asuransi Kesehatan 

Masyarakat Miskin) atau yang sekarang disebut Jamkesmas (Jaminan Kesehatan 

Masyarakat) kemudian anggaran pada tahun 2011 dalam RAPBN untuk kesehatan 

adalah sebesar Rp 1,685 triliun (anon: 2011). Sebagaimana yang telah diungkapkan 
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oleh peneliti dari Unpad, Kondrat Wibowo dalam seminar “Sehari Bagi Pengelola 

Program Tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Hasil 

SDK” mengatakan bahwa dana kesehatan pada wilayah Jawa Barat untuk 

masyarakat miskin yang disubsidi oleh pemerintah adalah untuk puskesmas sebesar 

Rp 7.000,00 per orang per tahun dan rumah sakit sebesar Rp 500.000,00 per orang 

per tahun (Rep- apun: 2011). Namun,  anggaran kesehatan untuk masyarakat miskin 

belum sepenuhnya mereka rasakan karena pembagian yang tidak merata untuk setiap 

daerahnya dan dikarenakan oleh ketidaktahuan tentang prosedur penggunaan 

jamkesmas yang mereka terima dari pemerintah (Susanti: 2007) dan kompas (2011, 

06 April) menguraikan bahwa adanya tindak perjualbelian kartu tersebut yang 

dilakukan oleh berbagai oknum pengurus rukun warga (RW) dan rukun tetangga 

(RT) setempat. Hal itu juga dikarenakan Indonesia memiliki beribu kepulauan dan 

tidak jarang juga kartu sehat itu tidak berlaku lagi atau ada obat yang tidak tersedia di 

sana dan tidak terdaftar dalam daftar obat Askeskin sehingga mereka harus 

membelinya sendiri. Apalagi untuk mereka yang bekerja sebagai pemulung yang 

pada dasarnya ada yang tidak memiliki tempat tinggal yang jelas sehingga untuk 

memperoleh dana kesehatan dari pemerintah sangat sulit (Santoso: 2010).  

Oleh karena itu, tidak jarang pemulung berobat ke rumah sakit ataupun 

puskesmas hanya ketika mereka benar- benar merasa tidak mampu dan selanjutnya 

mereka hanya mengobati diri mereka ketika sakit dengan cara yang tradisional 

atapun secara mandiri. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Susanti (2007) bahwa pengobatan atau upaya yang mereka lakukan 

ketika sakit adalah membeli obat di warung, membuat jamu sendiri dari daun- 

daunan yang ada di kebunnya, kerokan dan kalau sudah parah pergi ke mantri 

kesehatan 

Selanjutnya juga berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Susanti 

(2007) mengatakan bahwa pemulung memiliki persepsi yang kurang benar mengenai 

sehat dan sakit yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perilaku kesehatannya. 

Menurut Skinner (Notoatmodjo: 2010), mendefinisikan perilaku kesehatan (health 

behavior) adalah respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan 

dengan sehat- sakit, penyakit, faktor- faktor yang mempengaruhi sehat- sakit 

(kesehatan) seperti lingkungan, makanan, minuman, dan pelayanan kesehatan.   
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Menurut Becker (1979) dalam Notoatmodjo (2010) membuat klasifikasi 

tentang perilaku kesehatan menjadi tiga, yakni perilaku sehat (healthy behavior), 

perilaku sakit (illness behavior) dan  perilaku peran orang sakit (the sick role 

behavior). Perilaku sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau tindakan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Perilaku sakit adalah segala 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu yang merasa sakit, 

untuk merasakan dan mengenal keadaan kesehatan atau rasa sakitnya. Perilaku peran 

sakit adalah perilaku yang terkait dengan hak seperti misalnya hak untuk 

memperoleh perawatan, memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagainya dan 

kewajiban orang sakit yaitu memberitahuan penyakitnya kepada orang lain terutama 

kepada dokter atau petugas kesehatan lain, tidak menularkan penyakit pada orang 

lain dan sebagainya. 

Oleh karena kondisi lingkungan pekerjaan pemulung tidak sehat dan kotor, 

maka hal itu menjadi salah satu penyebab mereka lebih rentan mengalami gangguan 

kesehatan. Hal itu didukung pula  dengan kondisi dimana pendapatan yang diperoleh 

minim setiap harinya dan pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan tentang 

kesehatan pun minim dan keterbatasan biaya berobat ketika sakit yang berakibat 

pada mereka akan berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan jika dirasa 

sudah parah dan menghambat pekerjaan mereka. Para pemulung juga memiliki 

konsep yang salah tentang sehat dan sakit sehingga berpengaruh terhadap perubahan 

perilaku mereka terkait dengan kesehatannya.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga tidak hanya meneliti tentang 

perilaku sehat dan perilaku sakit saja akan tetapi perilaku peran sakitnya juga. 

Alasannya, karena ketika seseorang individu dalam keadaan sakit, maka mereka 

tidak hanya melakukan perilaku terkait dengan sakitnya dan juga akan berpengaruh 

terhadap perubahan perannya baik dalam lingkungan kerja, rumah ataupun 

masyarakat sehingga indivivu tersebut akan memunculkan suatu perilaku berkaitan 

dengan perubahan peranannya tersebut. Berdasarkan hasil temuan-temuan dan 

pemaparan yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk menelit i 

kehidupan pemulung terkait dengan perilaku kesehatan yang meliputi perilaku sehat, 

perilaku sakit dan perilaku peran sakit.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah gambaran perilaku kesehatan 

yang terdiri dari perilaku sehat, perilaku sakit dan perilaku peran sakit yang 

dimunculkan oleh pemulung? 

 

C. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran 

mengenai perilaku kesehatan yang terdiri dari perilaku sehat, perilaku sakit, dan 

perilaku peran sakit yang dimunculkan oleh pemulung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 

manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan 

ilmu psikologi dalam bidang kesehatan dan sosial, khususnya berhubungan 

dengan perilaku kesehatan yang dimunculkan oleh pemulung. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

mahasiswa dan para pembaca lainnya yang tertarik tentang masalah 

kesehatan khususnya perilaku kesehatan dalam kajian psikologi kesehatan 

dan dapat memberikan kontribusi bagi yang akan melakukan intervensi 

komunitas terkait dengan pemulung sedangkan manfaat bagi pemulung 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perilaku kesehatan yang 

seharusnya dimunculkan terkait dengan resiko pekerjaannya. 

 

 

 


