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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia di dunia ini membutuhkan tempat tinggal atau rumah. 

Rumah juga merupakan pengembangan kehidupan dan tempat berkumpul anggota 

keluarga untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Rumah yang sehat dan 

nyaman merupakan sumber inspirasi penghuninya untuk berkarya, sehingga 

anggota keluarga bisa meningkatkan produktivitasnya. Faktor-faktor risiko 

lingkungan pada bangunan rumah yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit 

maupun kecelakaan antara lain: ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian ruang 

tidur, kelembapan ruang, kualitas udara ruang, binatang penular penyakit, air 

bersih, limbah rumah tangga, sampah dan perilaku penghuni rumah.  

Udara secara alami tidak mengandung mikroorganisme. Kontaminasi dari 

lingkungan sekitarnya mengakibatkan udara mengandung berbagai 

mikroorganisme, misalnya dari debu, air, proses aerasi, penderita penyakit 

pernafasan dan lain sebagainya. Menurut (Santoso, 1989) udara bukanlah 

merupakan habitat alamiah mikroorganisme, oleh karena itu mikroorganisme 

tidak akan bertahan lama di dalam udara. 

Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga yang dilaksanakan oleh 

(Ditjen PPM dan PL, 2000) bahwa penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

(ISPA) bahwa penyakit Infeksi Saliran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan 

penyebab kematian terbanyak kedua dan tuberkulosis yang merupakan penyebab 
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kematian terbanyak ketiga erat kaitannya dengan kondisi sanitasi perumahan yang 

tidak sehat.penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi 

syarat kesehatan menjadi faktor resiko terhadap penyakit diare (penyebab 

kematian urutan nomor empat) disamping penyakit cacingan yang menyebabkan 

produktivitas kerja menurun. Angka kejadian penyakit yang ditularkan oleh 

vektor penular penyakit demam berdarah, malaria, pes, dan filariasis yang masih 

tinggi.  

Kelembapan juga turut mempengaruhi jumlah bakteri udara. Udara pada 

musim panas/kering membawa lebih banyak bakteri daripada musim dingin atau 

hujan. Beberapa mikroorganisme udara termasuk dalam golongan 

mikroorganisme yang patogen dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, 

terutama bila berada pada suasana udara tidak bebas, seperti di dalam perumahan 

penduduk, rumah sakit, gedung-gedung umum dan perkantoran. Golongan ini 

terdiri atas berbagai jenis mikroorganisme patogen, baik jamur, protozoa, bakteri 

maupun virus. Penyakit yang disebabkannya sering diklasifikasikan sebagai 

penyakit yang menyebar lewat udara (Budiarti, 2007). 

Upaya pengendalian faktor risiko yang mempengaruhi timbulnya ancaman 

kesehatan telah diatur dalam Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang 

persyaratan kesehatan rumah. Dalam penilaian rumah sehat menurut Kepmenkes 

tersebut, parameter rumah yang dinilai meliputi lingkup 3 (tiga) komponen-

komponen penilaian yaitu : (1) Kelompok komponen rumah, meliputi langit-

langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela kamar keluarga, dan ruang 

tamu, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, pencahayaan; (2) Kelompok 
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sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana 

pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah; (3) Kelompok perilaku 

penghuni meliputi perilaku membuka jendela kamar tidur, membuka jendela 

ruang keluarga dan tamu, membersihkan halaman rumah, membuang tinja 

bayi/anak ke kakus, dan membuang sampah pada tempatnya. 

Penggolongan mengenai tipe rumah juga telah diatur dalam Surat 

Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan 

Menteri Negara Perumahan Rakyat, Nomor 648-381 Tahun 1992, 

739/KPTS/1992 dan 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan 

dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang mengatur 

mengenai Rumah Menengah adalah : rumah yang tidak bersusun diatas kapling 

tanah seluas 54 m2 sampai dengan 600 m2, biaya pembangunan per meter persegi 

tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas 

tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah 200 m2 

sampai dengan 600 m2. 

Komponen-komponen yang harus dimiliki rumah sehat adalah : (1) 

Fondasi yang kuat untuk meneruskan beban bangunan ke tanah dasar, memberi 

kestabilan bangunan, dan merupakan konstruksi bangunan penghubung antara 

bangunan dengan tanah; (2) Lantai kedap air dan tidak lembab, tinggi minimum 

10 cm dari pekarangan dan 25 cm dari badan jalan, bahan kedap air, untuk rumah 

panggung dapat terbuat dari papan atau anyaman bambu; (3) memiliki jendela dan 

pintu yang berfungsi sebagai ventilasi dan masuknya sinar matahari dengan luas 

minimum  10% luas lantai; (4) dinding rumah kedap air yang berfungsi untuk 
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mendukung atau menyangga atap, menahan angin dan air hujan, melindungi dari 

panas dan debu dari luar, serta menjaga kerahasiaan (privacy) penghuninya; (5) 

langit-langit berfungsi untuk menahan dan menyerap panas terik matahari, 

minimum 2,4 m dari lantai, bisa dari bahan papan, anyaman bambu, tripleks atau 

gipsum; serta (6) atap rumah yang berfungsi sebagai penahan panas sinar matahari 

serta melindungi dari masuknya debu, angin dan air hujan (Ditjen Cipta Karya, 

1997). 

Menurut (Cross, 1990) bahwa manusia menghabiskan kurang lebih 90% 

waktunya didalam ruangan sehingga memiliki risiko gangguan kesehatan yang 

lebih besar daripada di luar ruangan. Penelitian tersebut juga diperkuat dengan 

kenyataan dilapangan yakni survei (Ditjen PPM dan PL tahun 2000) bahwa 

penyakit saluran pernafasan disebabkan oleh karena buruknya sanitasi dalam 

rumah dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa polusi udara dapat 

meningkatkan insiden penyakit pernafasan. Hal ini terlihat dengan masih 

tingginya angka kematian dikarenakan penyakit pernafasan terutama pada bayi 

dan anak balita.  

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh cemaran 

mikrobiologi udara dalam rumah dan mendapatkan data tentang adanya pengaruh 

cemaran mikrobiologi udara dalam rumah. Maka dari itu perlu dilakukan 

penelitian “Pengaruh cemaran mikroba dengan pengelolaan rumah pada 

rumah tipe menengah sebagai sumber belajar”. Hasil penelitian selanjutnya 

akan dibuat sebagai sumber belajar khususnya pada siswa SMP dalam bentuk 

majalah biologi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Berapakah jumlah cemaran mikroba pada rumah tipe menengah berkaitan 

dengan pengelolaan rumah sehat? 

1.2.2 Adakah hubungan antara jumlah cemaran mikroba pada rumah tipe 

menengah yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sehat? 

1.2.3 Bagaimana pemanfaatan penelitian hubungan cemaran mikroba dengan 

pengelolaan rumah pada rumah tipe menengah sebagai sumber belajar pada 

bidang kajian pendidikan lingkungan hidup pada Kompetensi Dasar 

menganalisis terjadinya pencemaran mikroba udara dalam rumah dan 

dampaknya bagi kesehatan penghuni rumah pada SMP kelas VII semester II 

dalam bentuk majalah “BioSiana”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Untuk mengetahui jumlah cemaran mikroba pada rumah tipe menengah 

berkaitan dengan pengelolaan rumah sehat. 

1.3.2 Untuk mengetahui hubungan antara jumlah cemaran mikroba pada rumah 

tipe menengah yang berkaitan dengan pengelolaan rumah. 

1.3.3 Untuk pemanfaatan penelitian hubungan cemaran mikroba dengan 

pengelolan rumah pada rumah tipe menengah sebagai sumber belajar pada 
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bidang kajian pendidikan lingkungan hidup pada Kompetensi Dasar 

menganalisis terjadinya pencemaran mikroba udara dalam rumah dan 

dampaknya bagi kesehatan penghuni rumah pada SMP kelas VII semester II 

dalam bentuk majalah “BioSiana”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan lingkungan hidup pada 

Kompetensi Dasar menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan 

dampaknya bagi ekosistem pada SMP kelas VII semester II dalam bentuk 

majalah “BioSiana”. 

1.4.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pengelolaan rumah sehat berdasarkan syarat-syarat kesehatan yang telah 

ditetapkan khususnya mengenai kualitas udara dalam rumah. Sehingga 

masyarakat terutama anggota keluarga dapat meningkatkan 

produktivitasnya. 

1.4.3 Manfaat  Teoritis  

Memberikan dan menjelaskan kriteria-kriteria rumah sehat 

berdasarkan jumlah dan jenis cemaran mikroba pada perumahan rumah tipe 

menengah serta menjelaskan hubungan antara jumlah cemaran mikroba 

dengan perilaku penghuni rumah tipe menengah. 

1.5 Batasan Masalah 



7 

 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu: 

i.  Rumah yang diteliti adalah rumah dengan tipe rumah menengah yakni : 

rumah yang tidak bersusun diatas kapling tanah seluas 54 m2 sampai dengan 

600 m2, biaya pembangunan per meter persegi tidak melebihi dari harga 

satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe A yang 

berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun diatas tanah 200 m2 

sampai dengan 600 m2. 

ii. Cemaran mikroba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

mikroba yang di temukan pada masing-masing sudut rumah tipe menengah. 

iii. Pengambilan lokasi sampel pada rumah tipe menengah adalah pada : ruang 

tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi dan dapur. 

iv. Identifikasi bakteri dan jamur meliputi pengamatan mikroskopis (bentuk 

koloni, bentuk tepi koloni dan elevasi) dan identifikasi jamur menggunakan 

mikroskop.  

v. Sumber belajar dalam penelitian ini adalah dalam bentuk majalah 

“BioSiana” pada bidang kajian pendidikan lingkungan hidup pada 

Kompetensi Dasar menganalisis terjadinya pencemaran mikroba udara pada 

rumah dan dampaknya bagi kesehatan penghuni rumah. 

b.  Definisi Operasional 
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1.6.1 Rumah merupakan bangunan yang berfungsi seagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. (Kusnoputranto & Suzanna, 2000). 

1.6.2 Perumahan atau pemukiman adalah suatu tempat untuk tinggal secara 

permanen, berfungsi untuk tempat bermukim, beristirahat, berekresasi 

(bersantai), dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang 

bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan (Kusnoputranto & Suzanna, 

2000). 

1.6.3 Rumah Menengah adalah rumah yang tidak bersusun diatas kapling tanah 

seluas 54 m2 sampai dengan 600 m2, biaya pembangunan per meter persegi 

tidak melebihi dari harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah 

dinas tipe A yang berlaku dan rumah tidak bersusun yang dibangun diatas 

tanah 200 m2 sampai dengan 600 m2. 

1.6.4 Rumah sehat adalah salah satu  sarana mencapai derajat kesehatan yang 

optimum dan untuk memperoleh rumah yang sehat ditentukan oleh 

tersedianya sarana sanitasi rumah (Azwar, 1990). 

1.6.5 Pengelolaan rumah sehat adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

menitikberatkan pada pengawasan terhadap struktur fisik dimana orang 

menggunakannya untuk tempat tinggal berlindung yang mempengaruhi 

derajat kesehatan manusia. Sarana sanitasi tersebut antara lain ventilasi, 

suhu, kelembapan, kepadatan hunian, konstruksi bangunan, sarana 

pembuangan sampah, sarana pembuangan kotoran manusia dan penyediaan 

air bersih (Azwar, 1990). 
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1.6.6 Mikroba adalah organisme berukuran mikroskopis yang antara lain terdiri 

dari bakteri dan fungi. 

1.6.7 Kualitas fisik udara dalam ruang rumah adalah nilai parameter yang 

mengindikasikan kondisi fisik udara dalam rumah seperti kelembaban, 

pencahayaan, suhu, dan partikulat. 

1.6.8 Kualitas biologi udara dalam ruang rumah adalah nilai parameter yang 

mengindikasikan kondisi biologi udara dalam rumah seperti bakteri dan 

jamur. 

1.6.9 Pencemaran udara dalam ruang rumah adalah, suatu keadaan adanya satu 

atau lebih polutan dalam ruangan rumah yang karena konsentrasinya dapat 

berisiko menimbulkan gangguan kesehatan penghuni rumah. 

1.6.10 Sumber belajar adalah semua sumber (data, manusia, dan barang) yang 

dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam 

kombinasi untuk memperlanjar proses belajar (Destri, 2013). 

 

 




