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ABSTRACT 

Background: The Millennium Development Goals (MDG) in 2015, it is 
planned that around 72.5% of Indonesia's population must obtain adequate 
sanitation facilities. Basic sanitation facilities include healthy latrines, 
temporary trash cans, and sewers for waste water. However, in line with 
this, the prevalence of basic sanitation facilities is still lacking, where 
according to the United Nations, 47% of the Indonesian population does not 
yet have adequate sanitation facilities. 

Objective: To find out the description of basic environmental sanitation in 
Borongkaluku Hamlet, Sokkolia Village, Bontomarannu District, Gowa 
Regency in 2021. 

Methods: Observational research with a descriptive approach that aims to 
determine the description of basic environmental sanitation in 
Borongkaluku hamlet, Sakkolia village, Bontomarannu district, Gowa 
Regency in 2021 with the Non-Probability sampling method. 

Results: Basic environmental sanitation in Borongkaluku Hamlet, Sokkolia 
Village, Bontomarannu District, Gowa Regency in 2021 in this case family 
latrines that do not meet the requirements as many as 8.24%, temporary 
trash cans that do not meet standards 90.2% and SPAL 45.1%. 

Conclusion: Efforts are made for the community to be creative in making 
temporary trash bins that are in accordance with standards and drain waste 
water into a sewerage channel or into a ditch. 

Keywords: Basic Sanitation, Borongkaluku Hamlet. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Millenium Development Goals (MDG) pada tahun 2015,  
merencanakan sekitar 72,5% penduduk Indonesia harus mendapatkan 
fasilitas sanitasi yang memadai. Sarana sanitasi dasar meliputi jamban sehat, 
tempat sampah sementara, dan saluran pembuangan air limbah. Namun 
sejalan dengan hal ini prevalensi sarana sanitasi dasar masih kurang, dimana 
menurut PBB terdapat 47% penduduk Indonesia belum memiliki sarana 
sanitasi yang memadai.  

Tujuan: Untuk mengetahui gambaran sanitasi dasar lingkungan di Dusun 
Borongkaluku Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa  
tahun 2021. 

Metode: Penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif yang 
bertujuan untuk mengetahui gambaran sanitasi dasar lingkungan di dusun 
Borongkaluku desa Sakkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa 
tahun 2021 dengan metode Non- Probability sampling. 

Hasil: Sanitasi dasar lingkungan di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia 
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa  tahun 2021 dalam hal ini 
jamban keluarga yang tidak memenuhi syarat sebanyak 8,24%, tempat 
sampah sementara yang tidak sesuai standar 90,2% dan SPAL sebanyak 
45,1%. 

Kesimpulan: Diupayakan kepada masyarakat agar berkreasi untuk 
membuat tempat sampah sementara yang sesuai standard an mengalirkan 
air limbah ke saluran pembuangan air limbah atau ke parit. 

Kata Kunci: Sanitasi Dasar, Dusun Borongkaluku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan baik dan sehat  sangat1 penting1 untuk menunjang1 

kelangsungan1 hidup1 manusia1. Lingkungan1 adalah segala1 sesuatu1 di1 sekitar1 kita1 

seperti udara1, air1, tanah1, dan semua yang ada1 di1 dalamnya, seperti1 tumbuhan1, 

hewan1, dan mikroorganisme1. Manusia1 memiliki hak1 untuk1 menggunakan, 

tetapi1 mereka juga1 memiliki tanggung jawab1 untuk melindungi1 dan1 menjaga 

lingkungan1 agar lebih baik1 dan lebih sehat1 setiap hari. Namun kenyataan1 yang 

kita1 hadapi saat ini1 adalah terjadinya kerusakan1 lingkungan1 akibat kurangnya 

upaya pencegahan lingkungan.1 

Peduli1 lingkungan1 adalah sikap1 atau tindakan1 yang1 ditujukan untuk 

mencegah kerusakan1 lingkungan1 alam sekitar dan1 bekerja keras untuk 

memulihkan kerusakan yang1 terjadi. Memperhatikan lingkungan1 bukan 

sekedar bakat atau naluri bawaan melainkan hasil proses pendidikan dalam arti 

yang seluas-luasnya. Kesadaran lingkungan merupakan bentuk mentalitas 

pribadi yang tercermin dalam perilakunya. Lingkungan dapat pula diartikan 

sebagai segala bentuk yang mengelilingi manusia lalu hidup bersama dan 

saling memengaruhi satu sama lain.2 

Lingkungan yang bersih merupakan wujud dari kesehatan setiap orang 

dalam kehidupan1 sehari-hari1. Rencana perilaku hidup1 bersih1 dan1 sehat1 

merupakan salah1 satu upaya1 promosi kesehatan1 yang1 bertujuan 11 agar1 setiap 
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orang1 dapat hidup dalam lingkungan1 yang bersih1 dan1 sehat1 dengan 

menciptakan1 kondisi1 yang kondusif1 bagi individu, keluarga1, kelompok, dan 

masyarakat1. Hal ini1 bertujuan untuk1 meningkatkan1 pengetahuan1, sikap1 dan 

perilaku1 untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan menerapkan 

pola hidup sehat.3  

 Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dalam melakukan sanitasi 

dasar untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Sanitasi disini 

adalah upaya mengubah perilaku budaya hidup1 bersih dan1 sehat1 dengan buang1 

air1 besar1 tidak sembarangan1, cuci tangan1 pakai sabun1, pengelolaan air1 minum1 

dan makanan1 yang bersih, pembuangan sampah1 rumah tangga1 yang aman1, dan1 

pembuangan limbah cair1 rumah1 tangga1 yang aman1.4 

Sanitasi1 merupakan bagian integral dari kesehatan1 lingkungan1 dan 

perilaku hidup1 bersih untuk1 mencegah1 masyarakat dari kontak1 langsung1 

dengan kotoran 1 dan1 limbah1 berbahaya1 lainnya1, guna menjaga1 dan 

meningkatkan1 kesehatan1 manusia1. Sarana sanitasi1 dasar yang ada di 

masyarakat antara lain jamban sehat dan pembuangan sampah.5  

Sebagai negara berkembang dengan penduduk terbesar beriklim tropis, 

Indonesia menempati urutan kedua di dunia sebagai negara dengan kondisi 

sanitasi yang buruk. Sedangkan dalam data Bappenas tahun 2005, Indonesia 

menempati urutan keenam dalam hal sanitasi di Asia Tenggara. Menurut data 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat ini terdapat 971 juta1 atau 37%1 

penduduk1 Indonesia belum1 memiliki1 akses1 air minum1 yang layak1, 1201 juta1 

atau 47%1 penduduk1 belum memiliki1 fasilitas sanitasi1 yang1 memadai, dan 63 
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juta1 penduduk1 Indonesia tidak memiliki jamban dan masih buang air besar 

(BAB) sembarangan, seperti dilaut, sungai, kali atau dipermukaan tanah.6 

 Dari 206 juta1 penduduk1 Indonesia1 pada tahun 20051, hanya 55,43%1 yang 

memiliki fasilitas1 sanitasi1 Dilihat dari data1 16 tahun 1990-20061, 

perkembangan1 cakupan fasilitas sanitasi1 dasar1 hanya meningkat1 241,34%. 

Menurut1 data Badan1 Pusat Statistik1 (BPS) tahun 2006 sekitar1 401% rumah 

tangga di Indonesia1 tidak memiliki1 fasilitas1 buang air1 besar1. Sekitar1 201% 

penduduk tidak1 dapat menggunakan fasilitas buang air1 besar1 sama sekali. 

Menurut MDG (Millenium Development Goals) pada tahun 2015,  

merencanakan sekitar 721,5% penduduk Indonesia1 harus mendapatkan fasilitas 

sanitasi1 yang memadai1.7 

Menurut data gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2017, mengemukakan bahwa masih banyak masyarakat yang 

membuang air limbah di sungai yaitu sebanyak 70,92%, masyarakat yang 

memenuhi kriteria jamban sehat menurut jenis jamban sebanyak 62,18%. Di 

kabupaten Gowa sendiri sebanyak 45,37%.8 

Dalam tinjauan islam sendiri terdapat dalil tentang pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat 

Abu Daud sebagai berikut:  

ْمِليُّ َوُعَمرُ 1إِْسَحُق ْبُن ُسَوْيٍد  1َحدَّثَنَا أَتَمُّ أَنَّ َسِعيدَ   1أَبُو َحْفٍص َوَحِديثُهُ  1ْبُن اْلَخطَّابِ  1الرَّ

َسِعيٍد اْلِحْميَِريَّ  1َحْيَوةُ ْبُن ُشَرْيحٍ أَنَّ أَبَا 1ْبُن يَِزيدَ َحدَّثَنِي1قَاَل أَْخبََرنَا نَافُِع  1ْلَحَكِم َحدَّثَُهمْ  ْبنَ 1
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  اتَّقُوا اْلَمََلِعَن الثَََّلثَةَ  َحدَّثَهُ َعن ُمعَاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 اْلبََراَز فِي اْلَمَواِرِد َوقَاِرَعِة الطَِّريِق ِ  

Artinya :  

“Telah menceritakan1 kepada kami1 ishaq1 bin1 suwaib al-Ramliy1 dan 

Umar1 bin Khattab dan hadisnya1 lebih sempurna1; bahwasanya said telah 

menceritakan1 kepada mereka1, katanya1: Nafi' bin Yazid1 bercerita kepada 

kami1 Haywah bin1 Syuraih1 telah1 menceritakan1 kepadaku bahwa1 Aba1 said 

al1-Himyary menceritakan nya dari 1 Mu'ads bin Jabal1, seraya berkata1: 

Rasulullah1 Saw1. bersabda: "Takutlah kamu dengan tiga hal terkutuk, 

yaitu buang hajat pada sumber air, tempat berlalunya  manusia pada 

tempat berteduh”. (HR1. Abu Dawud1).9 

 

Berdasarkan hadits1 di atas1, peneliti menyimpulkan bahwa mencemari 

lingkungan dengan membuang air besar di sungai, membuang sampah pabrik, 

sampah plastik, dan membuang sampah bukan pada tempatnya adalah perilaku 

yang tidak disukai oleh Allah SWT. Karena sampah atau tanah akan menjadi 

sarang bakteri, dan kerumunan lalat yang akan menyebabkan suatu penyakit. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri 

Gambaran Sanitasi Dasar Lingkungan1 Di Dusun1 Borongkaluku Desa1 Sokkolia 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten1 Gowa1. 

B. Rumusan1 Masalah1 

Berdasarkan1 latar1 belakang1 yang telah diuraikan1 diatas1, maka peneliti1 

merumuskan1 masalah1 pokok yaitu1 bagaimana Gambaran1 Sanitasi Lingkungan 

Dasar, dalam hal kepemilikan  jamban keluarga, pengelolaan sampah dan 

saluran pembuangan air limbah di1 Dusun1 Borongkaluku Desa1 Sokkolia 

Kecamatan1 Bontomarannu Kabupaten1 Gowa? 
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C. Tujuan1 Penelitian1 

1. Tujuan1 umum1 

Untuk1 mengetahui gambaran1 sanitasi1 dasar lingkungan1 (jamban 

kelurga, pengelolaan sampah , saluran1 pembuangan air1 limbah1) di Dusun1 

Borongkaluku Desa1 Sokkolia Kecamatan1 Bontomarannu Kabupaten 1 Gowa.  

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kepemilikan jamban sehat atau jamban1 keluarga di1 

Dusun1 Borongkaluku Desa1 Sokkolia Kecamatan1 Bontomarannu 

Kabupaten1 Gowa.  

b. Untuk mengetahui pengelolaan sampah di Dusun Borongkaluku Desa 

Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.  

c. Untuk mengetahui saluran pembuangan air limbah di Dusun Borongkaluku 

Desa Sokkolia Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.  

 

D. Mamfaat penelitian 

1. Bagi penulis  

Menambah1 wawasan dan1 memperoleh1 tambahan1 ilmu pengetahuan1 

mengenai sanitasi11 lingkungan1 dasar dan tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai hal tersebut. 

2. Bagi akademik 

Dapat1 menambah1 wawasan1 keilmuan1 dan dapat1 dijadikan1 sebagai salah1 satu 

bahan1 bacaan1 serta1 acuan1 untuk penelitian1 lain kedepannya. 
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3. Bagi institusi 

Sebagai1 salah1 satu  informasi1 bagi Dinas Kesehatan1 mengenai kondisi1 

sanitasi1 lingkungan1 di Dusun1 Borongkaluku Desa1 Sokkolia, Kecamatan1 

Bontomarannu, Kabupaten1 Gowa. 

4. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan  informasi tambahan bagi masyarakat agar dapat berperan 

dalam perbaikan sanitasi lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi lingkungan adalah upaya untuk mencapai lingkungan yang sehat 

dengan mengendalikan faktor lingkungan fisik, terutama yang mempengaruhi 

kesehatan fisik dan kelangsungan hidup manusia. Sanitasi lingkungan 

menempati posisi terpenting dalam kehidupan sehari-hari karena 

mempengaruhi kesehatan manusia dan masyarakat. Kebersihan lingkungan 

dapat mencerminkan gaya hidup masyarakat. Untuk mencapai kondisi sanitasi 

yang baik di lingkungan maka sangat bergantung pada prosedur dan perilaku 

masyarakat untuk menjaga kualitas sanitasi lingkungannya.10 

Menurut WHO, sanitasi lingkungan adalah upaya untuk mengendalikan 

semua faktor di lingkungan fisik manusia yang mungkin akan berdampak 

negatif pada perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup 

manusia.11  Menurut Ahmad Hilal, sanitasi lingkungan merupakan status 

kesehatan lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, 

penyediaan air bersih dan lain-lain. Selanjutnya, Soemirat  dalam penelitian 

Ahmad Hilal mengungkapkan bahwa sanitasi adalah usaha kesehatan 

masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia.12 
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1) Pemanfaatan jamban keluarga 

a. Definisi 

Menurut KBBI, jamban adalah kakus atau tempat buang air. 

Menurut Dinas Kesehatan tahun 2016, jamban1 adalah1 ruangan1 yang1 

dilengkapi dengan fasilitas1 pembuangan1 kotoran1 manusia1 yang1 terdiri1 

dari tempat jongkok1 atau1 tempat1 duduk1 dengan  leher1 angsa1 atau tanpa1 

leher angsa1 (cemplung1) dan dilengkapi1 dengan1 ruang penampungan1 

kotoran1 dan air1 untuk membersihkannya1.13 

b. Syarat1-syarat jamban sehat1 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, 

syarat-syarat1 jamban1 sehat meliputi: 

1) Tidak mencemari1 sumber1 air minum1 (jarak1 antara sumber1 air minum 

dengan1 lubang1 penampungan1 minimal 101 meter1)  

2) Tidak1 berbau1  

3) Kotorannya1 tidak1 bisa dijamah1 oleh serangga1 dan tikus1  

4) Tidak1 mencemari1 tanah1 disekitarnya  

5) Aman digunakan dan mudah1 dibersihkan 1 

6) Dilengkapi atap pelindung dan dinding 

7) Ventilasi dan penerangan yang cukup  

8) Luas ruangan memadai dan lantai kedap air 

9) Tersedia sabun, air dan alat pembersih.14 
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c. Jenis-jenis jamban 

1) Jamban1 cemplung1 (PitLatrine1) 

Jamban1 jenis ini masih sering1 dijumpai1 didaerah perdesaan1 tetapi 

kurang1 sempurna1 karena jamban1 ini tidak1 perlu menggunakan air1 

untuk membersihkannya. Kotoran1 akan lansung masuk1 ke jamban1 

yang mengakbatkan serangga1 mudah masuk1 dan baunya tidak1 bisa1 

dihindari1. Perlu1 diperhatikan1 kedalaman jamban1 ini hanya bisa 

berkisar 1,53 meter saja agar tidak mengotori air tanah dibawahnya. 

Sedaang jarak dari sumber air minum minimal sejauh 15 meter. 

Jamban jenis ini kurang memenuhi syarat jamban sehat. 

2) Jamban1 cemplung berventilasi1 (ventilasi improved1 pil latrine1 = VIP1 

latrine1) 

Jamban1 jenis ini1 hampir sama1 dengan jamban1 cemplung1, bedanya 

jenis ini lebih lengkap1 dengan menggunakan1 ventilasi1 pipa1 untuk 

pertukaran1 udara1 yang terbuat1 dari bambu1. 

3) Jamban1 leher angsa  

Jamban1 jenis ini merupakan modifikasi dari bentuk dudukan atau 

jongkok, yaitu memiliki bentuk leher1 angsa1 yang1 dapat menyimpan1 

air1 sebagai penutup1 sambungan antara1 bagian1 luar1 dan penampung 

kotoran, yang mana terdiri dari penyekat1 air1 atau penahan1 bau1 serta 

mencegah 1 lalat1 bersentuhan dengan1 kotoran1. Untuk1 jenis jamban1 

angsa1 ini membutuhkan banyak air1 untuk1 membersihkan1 dan 

menyiram kotorannya. Dan jenis ini memenuhi syarat jamban sehat.15 
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2) Pengelolaan sampah 

a. Definsi 

Menurut WHO (World Health Organization), sampah adalah bahan 

yang tidak terpakai, tidak digunakan, tidak disukai atau  sesuatu yang 

dibuang  yang berasal dari aktivitas manusia. Sampah adalah sesuatu 

yang dihasilkan oleh kegiatan manusia dan hewan dan sudah tidak 1 

digunakan1 lagi sehingga1 menjadi1 bahan1 yang tidak1 dapat digunakan dan 

berguna1 lagi1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tahun 2008, sampah merupakan hasil sisa dari kegiatan sehari-hari 

manusia atau proses alam yang berbentuk padat. 

Ada beberapa jenis sampah sebagai berikut: 

1) Sampah1 basah1 (Garbage1) yaitu sampah1 padat1 setengah basah 1 berupa1 

bahan organik1, umumnya1 diperoleh dari sektor1 pertanian1 dan1 pangan. 

Contohnya adalah sisa1 dapur1, sisa1 makanan1, termasuk tulang, daging, 

sisik ikan, sisa sayuran1, dan kulit1 buah-buahan1. Sampah1 ini memiliki 

karakteristik mudah1 terurai1 oleh mikroorganisme1 karena rantai1 

kimianya yang relatif1 pendek1. 

2) Sampah1 kering1 (Rubbish1) yaitu sampah1 organik padat1 yang cukup1 

kering1 dan sulit1 diurai oleh mikroorganisme1 sehingga1 sulit 

membusuk1. Ini1 dikarenakan memiliki rantai1 kimia1 yang panjang1 dan 

kompleks1. Misalnya selulosa1, kertas, kaca1, plastik1. Termasuk sampah1 

yang mudah terbakar1 atau1 tidak mudah terbakar atau1 tidak mudah 

terbakar1 yang berasal1 dari rumah1, pusat1 komersial, dan kantor1, tetapi 
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tidak1 termasuk1 garbage1. Sampah1 yang mudah1 terbakar1 biasanya 

meliputi kertas1, batu bara, kardus1, kain1 lap, kayu, furnitur, dan1 lain-

lain. Sedang sampah1 yang tidak mudah1 terbakar1 berupa1 logam1, 

mineral1, kaleng1, debu logam1 dan sebagainya. 

3) Sampah abu1 (Ashes1) yaitu limbah1 padat1 berupa abu1, biasanya1 

dilakukan dengan cara dibakar. Sampah jenis1 ini1 mudah1 diterbangkan 

angin1 karena ringan1 dan1 tidak mudah1 busuk. 

4) Sampah bangkai1 binatang1 (Dead animal1) yaitu1 segala jenis bangkai 

hewan, dalam hal ini hewan mati dengan sendirinya, bukan melalui 

proses manusia seperti disembelih atau dibunuh. 

5) Kotoran manusia (Night soil) yaitu sampah yang berasal dari manusia. 

Contohnya tinja, air seni, muntahan. 

6) Sampah sapuan (Street sweeping) yaitu sampah padat yang dihasilkan 

dari penyapuan jalan, termasuk berbagai 1 sampah yang1 berserakan di1 

jalan, seperti dedaunan1, kertas1 dan plastik1.  

7) Sampah industri1 (Industrial waste1) yaitu limbah1 padat1 yang 

dihasilkan dari1 limbah industri1. Komposisi1 limbah ini tergantung1 pada 

jenis industrinya1.  

8) Sampah1 B31 (Bahan berbahaya1 dan beracun1) yaitu1 sampah1 yang 

terbuat dari bahan1 berbahaya1 dan beracun1 seperti baterai1, racun tikus1, 

dan pestisida1. 

9) Sampah1 pertanian (Farming waste) yaitu sampah yang berupa sisa-

sisa tanaman dan sebagainya.16 
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b. Pengelolaan1 sampah1 

Pengelolaan1 sampah1 adalah kegiatan pengendalian1 sampah1, 

mulai1 dari penyimpanan1 sementara1, pengumpulan1, pengangkutan1, 

pengolahan1 hingga pembuangan1 akhir1 dengan1 menggunakan1 teknologi 

yang memenuhi prinsip1 kesehatan masyarakat1 atau kesehatan1 

lingkungan1. 

Ada beberapa cara1 untuk mengelola sampah1, antara lain1: 

1) Pengumpulan1 dan pengangkutan1 sampah 

Pengumpulan1 sampah1 adalah tanggung1 jawab1 setiap rumah1 

tangga1 atau organisasi yang menghasilkan1 sampah1. Oleh1 karena itu, 

diperlukan untuk membangun1 atau1 menyediakan tempat khusus1 untuk1 

mengumpulkan1 sampah1. Kemudian1 sampah diangkut1 dari masing-

masing1 tempat tersebut1 ke tempat penampungan sampah sementara1 

(TPS1) lalu ke tempat1 pembuangan1 akhir1 (TPA1). Mekanisme1 

pengangkutannya1 di perkotaan1 menjadi tanggung jawab1 pemerintah1 

daerah 1 setempat1, sedangkan di daerah  pedesaan biasanya dikelola 

oleh setiap rumah tangga dan tidak memerlukan TPS atau TPA. 

Biasanya sampah di pedesaan didaur ulang menjadi pupuk. 

2) Pemusnahan dan pengolahan sampah  

Ada berbagai cara pemusnahan dan pengolahan sampah, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Ditanam (Landfill) yaitu memusnahkan sampah dengan mengubur 

sampah di tanah. 
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b) Dibakar (Inceneration) artinya sampah dimusnahkan dengan 

pembakaran di tungku (incinerator) 

c) Dijadikan kompos (Composting) yaitu mengolah sampah menjadi 

kompos, terutama sampah organik seperti daun, sisa makanan dan 

sampah terurai lainnya. Di pedesaan ini adalah hal biasa, 

sedangkan di kota harus dibudidayakan. Karena1 setiap rumah1 

tangga1 terbiasa memisahkan1 sampah1 organic dan1 sampah 

anorganik1. Sampah1 organik1 diolah menjadi1 pupuk1 tanaman1, yang 

bisa dijual1 atau digunakan sendiri1, sedang sampah1 anorganik1 

diproses1 kemudian1 dikumpulkan oleh pemulung1. Dengan1 

demikian bisa mengurangi masalah1 sampah.17 

Adapun syarat-syarat tempat penyimpanan sampah sementara 

adalah:  

a. Struktur harus kuat dan tidak mudah bocor  

b. Memiliki penutup, mudah dibuka dan tidak menodai tangan  

c. Ukurannya pas dan mudah dibawa oleh satu orang.18 

3) Saluran1 pembuangan1 air limbah1  

a. Definisi 

Saluran1 pembuangan1 air1 limbah1 (SPAL1) adalah1 peralatan 

pengolahan1 limbah1 berupa pipa1 atau selainnya1 untuk1 membuang air1 

limbah dari1 sumber ke tempat1 pengolahan atau1 ke tempat1 pembuangan1. 

Saluran1 pembuangan air1 limbah1 (SPAL1) dapat berupa1 pipa1-pipa yang 

terbuat dari1 tanah galian atau1 semen atau pralon1, yang1 digunakan untuk11 



     

14 

 

membuang1 air cucian1, air1 bekas1 mandi1, dan air1 kotor1 rumah tangga 

lainnya1.19 

b. Pengertian air limbah 

Air limbah merupakan air buangan yang berasal dari sisa limbah 

rumah tangga, induksi dan lain-lain. Umumnya air limbah mengandung 

zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan  lingkungan.20 

Berikut jenis-jenis air limbah  

1) Air sabun (Grey water 

Air sabun umumnya berasal dari cucian pakaian rumah tangga, 

peralatan makan, atau dari pel1 lantai1. Jenis air1 ini1 sebenarnya1 bisa 

digunakan untuk1 menyiram tanaman 1 karena1 sebenarnya alam 

memiliki kemampuan untuk menguraikan sabun sampai batas 

tertentu, yang pada1 dasarnya1 merupakan1 rantai1 karbon1 yang umum1 di 

alam1. Hanya1 perlu1 diperhatikan1 jika1 sabun tersebut mengandung1 

bahan1 bakterisida yang kuat seperti1 asam karbol1 atau minyak1 yang1 

sulit1 terurai1, seperti1 air1 cucian mobil1 yang1 biasanya berminyak karena 

tercemar1 oli1. 

2) Air1 tinja1 atau air limbah1 padat1 (Black water1)  

 Air tinja1 adalah air1 yang tercemar1 tinja1, biasanya dari1 jamban. 

Volumenya1 bisa cair1 atau1 padat1. Rata-rata orang dewasa1 dapat 

menghasilkan1 1,51 liter tinja1 per hari1. Air1 jenis ini mengandung1 E.coli1 

berbahaya1 bagi kesehatan1, sehingga harus1 disalurkan1 ke1 tempat 

penampungan1 melewati saluran tertutup. Air1 feses dengan feses 
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dikirim ke septic tank. Tangki septik bisa 2 atau 3 ruangan yang 

terbuat dari beton bertulang sederhana. Air bersih yang dihasilkan dari 

pengolahan ini kemudian dapat dialirkan ke kanal kota, atau lebih baik 

diserap ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah.20 

c. Syarat-syarat saluran pembuangan air limbah 

Adapun syarat saluran pembuangan air limbah yang sehat menurut 

departemen kesehatan RI 

1) Tidak mencemari sumber air bersih (jarak dengan sumber air minimal 

10m). Air1 limbah1 tidak boleh1 dibuang1 di sungai1, danau 1, dan laut1 

begitu saja1 kecuali1 sudah1 melalui sarana1 pengelolaan air 1 limbah1 

sederhana1 seperti1 bak1 penangkap1 lemak1, saringan1 pasir1 dan 

sebagainya1. Air1 limbah1 dapat1 pula ditampung1 dalam lubang tertutup1.  

2) Tidak menimbulkan1 genangan1 air yang dapat1 menjadi sarang 

nyamuk1.  

3) Tidak menimbulkan bau.  

4) Tidak menimbulkan becek atau pandangan yang tidak menyenangkan. 

 

B. Tinjauan Keislaman  

Pada dasarnya manusia dan lingkungan saling bekertaitan erat dan dapat 

saling memberi dampak satu sama lain. Dampak lingkungan pada manusia  

dapat dikatakan lebih pasif sedangkan dampak perbuatan manusia pada 

lingkungan lebih  aktif. Manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi 

alam sehingga dapat mengubahnya sesuka hati walaupun lingkungan tidak 
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mempunyai kemampuan untuk secara aktif mengeksploitasi manusia tetapi 

perlahan namun pasti apa yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi 

kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang 

asri dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan  

keselamatan manusia. Di sisi lain, lingkungan  yang buruk dapat berdampak 

negatif bagi kehidupan manusia seperti menimbulkan penyakit atau musibah 

lainnya.  

Untuk itu sebagai manusia hendaknya kita menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar, sebagai contoh kecil melakukan sanitasi dasar lingkungan 

yang bertujuan agar mencapai lingkungan yang bersih, nyaman dan paling 

utama menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu Allah SWT juga 

melarang kita untuk berbuat kerusakan di bumi, sebagaimana dalam firman-

Nya dalam surah Al-Baqarah (2) : 11-12 

 

أَََلۤ إِنَُّهۡم ُهُم    َوإِذَا قِيَل لَُهۡم ََل تُۡفِسدُو۟ا فِی ٱۡۡلَۡرِض قَالُۤو۟ا إِنََّما نَۡحُن ُمۡصِلُحوَن 

ِكن َلَّ يَۡشعُُروَن  ـٰ ٱۡلُمۡفِسدُوَن َولَ  

 Terjemahnya :  

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan 

di bumi!" Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang 

yang melakukan perbaikan”.(11) Ingatlah, sesungguhnya merekalah 

yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.(12). 

 

Pada ayat 11 dijelaskan bahwasanya Allah SWT melarang hamba-Nya 

untuk berbuat kerusakan di bumi, yang dimana kata kerusakan ini dapat 

diartikan sebagai perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi alam dan 
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juga manusia itu sendiri. Seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, 

membiarkan air limbah tergenang sehingga menjadi tempat pembiakan sarang 

nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit seperti malaria. Sedangkan pada 

ayat 12 dijelaskan bahwasanya masih banyak manusia yang tidak menyadari 

apa yang mereka lakukan, justru mereka merasa jika tindakan yang mereka 

lakukan adalah tindakan benar namun hal tersebut justru memberikan dampak 

buruk bagi lingkungan dan diri mereka sendiri seperti mencemari sungai 

dengan berbagai limbah seperti kotoran manusia, yang mana sungai merupakan 

salah satu sumber air bersih. 

C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 Kerangka Teori 

Gambaran Sanitasi Dasar Lingkungan 

Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia 

Kec. Bontomarannu Kab. Gowa 

Sanitasi Dasar 

Lingkungan 

 Jamban Keluarga 

1. Syarat-syarat 

jamban sehat 

2. Jenis-jenis jamban 

 

Pengelolaan sampah: 

1. Pengumpulan dan 
pengangkatan sampah 

2. Pengelolaan dan pemusnaan 
sampah 

Saluran pembuangan air 

limbah 

1. pengertian air limbah 

2. syarat-syarat SPAL 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Konsep Pemikiran  

 

 

                   

Gambar1 III.1 Konsep1 Pemikiran1 

B. Definisi1 operasional1  dan kriteria objektif 

No1. Variable1 

penelitian 

Definisi1 

operasional1 

Cara1 ukur1 Alat1 ukur1 Hasil1 ukur1 Skala1 

1. Jamban 

sehat 

Jamban yang 

memenuhi 

syarat 

kesehatan 

Observasi checklist Jamban leher 

angsa 

Nominal 

2 Tempat 

sempah 

sementara 

Tempat1 

sebelum1 

sampah1 

diangkut1 ke 

tempat1 pendaur1 

ulang1 

Observasi checklist TPS yang 

memiliki penutup 

dan tidak bocor 

Nominal 

3. SPAL Peralatan 

pengolahan 

limbah berupa 

pipa atau 

selainnya untuk 

membuang air 

limbah tempat 

pembuangan. 

Observasi checklist saluran 

pembungan air 

limbah (SPAL) 

dan air tidak 

tergenang. 

Nominal 

 

 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

Jamban keluarga 

Pengelolaan sampah 

SPAL 

 

Sanitasi Dasar 

Lingkungan 
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BAB1 IV1 

METODE1 PENELITIAN1 

A. Desain1 Penelitian1  

Penelitian1 ini1 dilakukan1 untuk melihat gambaran1 sanitasi1  dasar 

lingkungan1 di1 dusun1 Borongkaluku desa1 Sokkolia kecamatan1 Bontomarannu 

kabupaten1 Gowa.  

B. Metode Penelitian  

Penelitian1 yang1 digunakan1 adalah penelitian1 observasional1 dengan1 

pendekatan1 deskriptif1 yang1 meliputi pengamatan dan gambaran 1 untuk 

mengetahui gambaran sanitasi dasar lingkungan (Jamban keluarga, 

pengelolaan sampah, saluran1 pembuangan1 air1 limbah1) di dusun1 Borongkaluku 

desa Sakkolia kecamatan1 Bontomarannu kabupaten1 Gowa. 

C. Lokasi1 dan Waktu1 Penelitian1  

1. Lokasi penelitian1  

Penelitian1 ini1 akan1 dilakukan di1 dusun1 Borongkaluku desa1 Sokkolia 

kecamatan1 Bontomarannu kabupaten1 Gowa.  

2. Waktu1 Penelitian1  

Penelitian1 akan dilakukan dalam tiga bulan setelah seminar proposal. 

D. Populasi1 dan Sampel1 

1. Populasi1  

Populasi1 yang digunakan dalam1 penelitian1 ini1 adalah seluruh1 rumah 

yang berada di Borongkaluku desa1 Sokkolia kecamatan1 Bontomarannu 

kabupaten1 Gowa, berjumlah sekitar 103 rumah masyarakat.  
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2. Sample  

Sampel1 dalam1 penelitian1 ini1 yaitu Rumah Masyarakat yang1 

memenuhi1 syarat kriteria1 inklusi1 dimana mencakup ketersediaan jamban 

keluarga, memiliki tempat sampah sementara dan saluran pembuangan air 

limbah. 

a. Teknik pengambilan1 sampel1 

Teknik1 Pengambilan1 sampel1 pada1 penelitian1 ini1 adalah dengan1 

metode1 pengambilan sampel1 yaitu Non1-Probability1 sampling1 yang 

artinya pemilihan1 sampel1 tidak menghiraukan prinsip-prinsip 

probability, dimana penelitian ini mengambil sampel dengan melihat 

kesesuaian sampel dengan kriteria inklusi mencakup ketersediaan 

jamban1 keluarga1,  tempat sampah1 sementara dan1 saluran1 pembuangan1 

air1 limbah1 

Penentuan1 jumlah1 sampel1 dapat1 dilakukan1 dengan1 cara1 perhitungan1 

statistik1 yaitu1 Rumus Slovin. Rumus1 Slovin1 digunakan1 untuk1 

menentukan1 ukuran1 sampel1 dari1 populasi1 yang1 sudah1 diketahui1 

jumlahnya1 yaitu1 kira–kira1 103 Rumah Masyarakat. Untuk1 tingkat1 

presisi1 yang1 ditetapkan11 dalam1 penentuan1 sampel1 adalah1 10%1 karena 

jumlah1 populasi1 kurang1 dari 10001. 

b. Besar1 sampel1 

Besar1 sampel1 pada1 penelitian1 ini1 dihitung1 dengan1 rumus1 

berdasarkan1 Rumus1 Slovin1 yaitu1: 
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n =     103 

      1+ 103 (10%)2 

 = 50,73 

 = 51 sampel 

Keterangan : 

n1 = Jumlah1 sampel1 

N1 = Jumlah1 populasi1 

e  1= Batas1 toleransi1 kesalahan1 (error tolerance1) yaitu 10%1 

Berdasarkan1 rumus1 tersebut1 maka1 jumlah1 sampel1 dari1 populasi1 

sebanyak 103 adalah 51  Rumah Masyarakat. 

E. Teknik1 Pengumpulan1 Data1  

Penelitian1 ini1 dikumpulkan  menggunakan1 data1 primer1. Dimana data1 primer 

adalah1 data1 yang diperoleh1 dari1 hasil1 wawancara11 dan observasi1 langsung1 ke 

rumah-rumah1 warga1 dengan1 menggunakan1 daftar pertanyaan dan1 checklist 

kemudian direkapitulasi dan ditabulasikan.  

F. Teknik1 Analisis1 Data1  

a. Analisis1 Univariat1  

Analisis1 univariat1 digunakan1 untuk1 mendeskripsikan1 karakteristik1 dari 

variable1 penelitian. Tehnik analisa data 1 terhadap1 satu1 variabel1 secara1 

mandiri1 tanpa1 dikaitkan1 dengan1 variabel1 lainnya1. Analisis1 univariat1 bisa 
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disebut dengan analisis1 deskriptif1 yang bertujuan1 menggambarkan 1 kondisi1 

fenomena1 yang1 dikaji1. 

G. Etika1 Penelitian1  

Hal-hal1 yang 1 terkait1 dengan1 etika1 dalam1 penelitian1 ini1 adalah1:   

1. Menyertakan1 surat1 pengantar1 yang1 ditujukan1 kepada1 pihak1 terkait1 sebagai1 

permohonan1 izin1 untuk1 melakukan1 penelitian1. 

2. Menjaga1 kerahasiaan1 identitas1 responden1 sehingga1 tidak1 ada1 pihak1 yang 

merasa1 dirugikan1 atas1 penelitian1 yang dilakukan1. 

3. Diharapkan 1 penelitian1 ini1 dapat1 memberikan1 manfaat1 kepada1 semua1 

pihak1 yang1 terkait1 sesuai1 dengan manfaat1 penelitian1 yang1 telah1 

dipaparkan1 sebelumnya1. 

4. Mengucapkan 1 terima1 kasih1 kepada pihak-pihak1 yang telah1 membantu1 

dalam melakukan1 penelitian1 ini1. 
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H. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembacaan proposal 

 

Mengajukan surat permohonan izin penelitian 

 

Persiapan penelitian 

 

Penjelasan kepada responden dan inform consent 

 

 

Wawancara dan observasi langsung 

Pengolahan data (Gambaran sanitasi lingkungan dasar) 

 

Penutup 

(Kesimpulan dan saran) 
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 BAB V1  

HASIL1 PENELITIAN1 

A. Gambaran1 Umum1 Populasi1/Sampel1 

 Penelitian1 ini1 meneliti tentang Gambaran Sanitasi Dasar 

Lingkungan Di Dusun Borongkaluku Desa Sokkolia Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh1 dari1 hasil1 pengumpulan1 

data1 berupa1 data1 primer1 yang1 didapat saat turun langsung dilapangan yang 

dimana peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat dan menayakan 

secara lansung kepada masyarakat target sasaran. 

Data1 yang1 diperoleh1 diolah1 menggunakan1 Microsoft1 Exel1 dan1 

Aplikasi1 SPSS1 Statistic1. Penyajian1 data1 dari penelitian1 ini meliputi1 hasil1 

analisis1 univariat1 saja1. Adapun hasil1 dari analisis1 univariat1 dilakukan1 untuk1 

memperoleh1 gambaran11 atau deskripsi1 dari masing1-masing konsep pemikiran 

yang saling berkaitan. 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1 

Penelitian1 ini1 dilakukan1 dengan melakukan1 pengambilan1 sampel1 

berupa observasi langsung pada masyarakat di dusun borongkaluku desa 

sokkolia kecamatan bontomarannu kabupaten gowa sebagai sasaran dari 

penelitian ini.  
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C. Analisis 

1. analisis univariat 

 Beberapa1 variabel1 yang diteliti1 dalam1 penelitian1 ini adalah1 

gambaran sanitasi dasar lingkungan di dusun Borongkaluku desa Sokkolia 

kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa. Pengambilan1 sampel1 dengan 

metode1 Non1- Probability sampling1 dengan minimal1 sampel1 adalah 51 rumah 

masyarakat. 

Adapun1 hasil1 penelitian1 disajikan1 dalam tabel1 yang1 disertai1 

penjelasan1 sebagai1 berikut1: 

a. Jamban Keluarga. 

Kriteria 
Memenuhi 

Syarat 
% 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 
% 

     
Tidak mencemari 
air minum 

51 100 0 0 

Jamba leher 
angsa 

51 100 0 0 

Atap dan dinding 49 96,1 2 3,9 
Ventilasi 37 72,5 14 27,5 
Lantai 46 90,2 5 9,8 

Total  91,76  8,24 
Tabel V.1 Jamban Keluarga 

Sumber Data primer 2021 

 

Berdasarkan data tabel V.1 bahwa dari 51 rumah yang memiliki 

jamban1 keluarga1 yang memenuhi1 syarat1 sebanyak1 91,76 % sedangkan 

yang1 tidak1 memenuhi1 syarat1 sebanyak1 8,24%. 
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b. Tempat sampah sementara 

Tabel V.2 Tempat sampah sementara 

Sumber Data primer 2021 

 

Berdasarkan data tabel V.2 bahwa dari 51 rumah1 yang 

memiliki1 tempat sampah1 sementara1 yang1 memenuhi1 syarat1 sebanyak 

9,8% sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 90,2%. 

c. Saluran1 pembuangan1 air1 limbah1 (SPAL1) 

Kriteria 
Memenuhi 

Syarat 
% 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 
% 

Tidak mencemari air 
minum 

47 92,2 4 7,8 

Dialirkan ke selokan 9 17,6 42 82,4 

Total   54,9  45,1 
Tabel V.3 Saluran1 pembuangan1 air limbah1 (SPAL1) 

Sumber Data1 primer 2021 

 

Berdasarkan data tabel V.3 bahwa dari 51 rumah 1 yang1 memiliki 

saluran pembuangan11 air limbah1 (SPAL1) yang memenuhi1 syarat1 

sebanyak1 54,9% sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 

45,1%. 

Kriteria 
Memenuhi 

Syarat 
% 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 
% 

Tempat sampah 
kuat dan tidak bocor 

8 15,7 43 84,3 

Memiliki penutup 2 3,9 49 96,1 

Total  9,8  90,2 
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 BAB VI  

PEMBAHASAN 

A. Sanitasi Dasar 

1. Jamban keluarga 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dusun Borongkaluku 

desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa didapatkan 

hasil bahwa dari 51 rumah yang memiliki kondisi 1 jamban1 keluarga2 yang2 

memenuhi2 syarat2 sebanyak1 91,76 % sedangkan1 yang tidak1 memenuhi1 

syarat1 sebanyak 8,24%.  

Kategori 8,24% ini dikarenakan ada beberapa rumah yang tidak 

memenuhi syarat jamban sehat menurut kementerian kesehatan Republik 

Indonesia tahun 2017. Yang diantaranya dari 51 rumah terdapat 14 rumah 

tidak memiliki ventilasi (27,5%), 5 rumah memiliki lantai retak  dan 

lubang sehingga menyebabkan air tergenang (9,8%), dan 2 rumah tidak 

memiliki atap atau terbuka (3,9%). 

Pemerintah juga telah menetapkan peraturan 1 tentang septic1 tank1 

yang diatur1 dalam Peraturan1 Menteri1 Kesehatan1 (Permenkes1) Nomor1 31 

Tahun1 20141 tentang Sanitasi1 Total1 Berbasis1 Masyarakat1. Dalam1 peraturan 

tersebut1 menyatakan1 bahwa setiap1 jamban harus1 dilengkapi1 dengan septic1 

tank. Septic1 tank1 merupakan1 tempat1 pembuangan1 yang dibuat1 dengan 

bahan1 yang kedap1 air sehingga1 air1 dalam tangki1 septik1 tidak dapat 
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meresap1 ke tanah1.21   Dan untuk kategori ini seluruh masyarakat di dusun 

Borongkaluku desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa 

memenuhi syarat tersebut. 

2. Tempat sampah sementara 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dusun Borongkaluku 

desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa didapatkan 

hasil bahwa dari 51 rumah1 yang memiliki1 tempat1 sampah1 sementara1 yang 

memenuhi1 syarat1 sebanyak 9,8% sedangkan yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 90,2%. 

Kategori 90,2% ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak 

memenuhi syarat TPS yang sudah ditetapkan oleh kementrian kesehatan. 

Yaitu dari 51 rumah terdapat 43 rumah (84,3%) menggunakan karung 

sebagai tempat sampah sementara, padahal syarat yang sudah ditetapkan 

yaitu tempat sampah yang kuat dan tidak bocor sedangkan karung memilki 

material yang mudah robek dan bocor. Selain itu ada juga beberapa 

masyarakat yang menggunakan ember pecah atau rusak sebagai tempat 

sampah sementara..  

 Adapun cara pengelolaan sampah di dusun Borongkaluku desa 

Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa terbagi menjadi dua 

cara. Cara pertama, masyarakat yang menggunakan karung sebagai tempat 

sampah sementara akan diangkut1 dan dibuang1 ke1 tempat pembuangan 1 

akhir1 (TPA2) sekali dalam seminggu. Mekanisme pengangkutan ini salah 

satu kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah setempat dengan syarat 
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setiap rumah membayar iuran perbulan kepada pengangkut sampah. 

Sedangkan cara kedua, masyarakat akan mengelola sampahnya sendiri 

dengan cara dibakar, yang mana masyarakat mengumpulkan sampah dibak 

atau lubang kemudian membakarnya. 

3. Saluran1 pembuangan2 air limbah1 ( SPAL2) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dusun Borongkaluku 

desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa didapatkan 

hasil bahwa dari 51 rumah1 yang memiliki1 saluran1 pembuangan1 air limbah1 

(SPAL2) yang1 memenuhi1 syarat1 sebanyak1 54,9% sedangkan yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 45,1%. 

Kategori 45,1% ini dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak 

mengalirkan saluran pembuangan air limbahnya di selokan yaitu sebanyak 

42 rumah (82,4%) dari 51 rumah. Justru air limbah tersebut dialirkan ke 

tempat datar sehingga menyebabkan genangan air atau becek yang dapat 

menimbulkan bau dan menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya terdapat 4 

rumah (7,8%) yang genangan air limbahnya cukup dekat dengan sumber 

air yaitu kurang dari 10 meter dari syarat yang sudah ditentukan. Kondisi 

ini bisa dikatakan dapat mencemari sumber air apalagi mengingat 

kebanyakan sumber air masyarakat  adalah sumur gali pompa.  

 

 

 

 



     

30 

 

B. Aspek Keislaman 

َ  1إِنَّ  ,   1اْلَكَرمَ  1يُِحبُّ   1, َكِريمٌ  1النََّظافَةَ  1يُِحبُّ  1, نَِظيفٌ  1الطَّيِ بَ  1َطيِ ٌب يُِحبُّ  1َّللاَّ

1أَْفنِيَتَُكمْ  1, فَنَِظ فُوا 1اْلُجودَ  1يُِحبُّ  1َجَوادٌ   

Artinya1 :  

“Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia 

Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang 

menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena 

itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi). 

 

Imam Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa hadits diatas bahwasanya 

Allah yang Maha Mulia serta penyayang dan mencintai kebersihan, selain itu 

kalimat terakhir hadits tersebut juga menyuruh kita untuk membersihkan 

tempat dalam hal ini membersihkan rumah dan sekitarnya.22  Penyediaan 

sarana sanitasi lingkungan untuk setiap rumah juga sudah termasuk dalam 

upaya kita dalam menjaga kebersihan dan memperindah lingkungan sekitar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

31 

 

BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Keadaan Sarana Sanitasi jamban keluarga pada masyarakat di dusun 

Borongkaluku desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa 

yang memiliki jamban leher angsa sebanyak 51 rumah (100%), memiliki 

atap dan dinding 49 rumah (96,1%) sedangkan yang tidak memilki atap dan 

dinding 2 rumah (3,9%). Rumah yang memilki ventilasi di kamar mandi  

ada 37 (72,5%) yang tidak memilki ventilasi 14 rumah (27,5%). Dan rumah 

yang memilki lantai yang memenuhi syarat 46 (90,2%) sedangkan yang 

memilki lantai retak dan berlubang 5 rumah (9,8%). 

2. Keadaan Sarana Sanitasi tempat sampah sementara masyarakat di dusun 

Borongkaluku desa Sokkolia kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa 

yang memilki tempat sampah kuat dan tidak bocor 8 rumah (15,7%) 

sedangkan yang tidak kuat dalam hal ini karung 43 rumah (84,3%). Tempat 

yang memilki penutup ada 2 rumah (3,9%) dan yang tidak memiliki 

penutup 49 rumah (96,1%). Cara pengelolaan sampah ada yang diangkut 

ke tempat pembuangan akhir (TPA), ada juga yang dibakar. 

3. Pembuangan air limbah masyarakat di dusun Borongkaluku desa Sokkolia 

kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa yang dialirkan diselokan 9 

rumah (17,6%) dan tidak mencemari sumber air 47 rumah (92,2%). 

Sedangkan air limbah yang tidak dialirkan diselokan  42 rumah (82,4%) 

dan mencemari sumber air 4 rumah (7,8%) 
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B. Saran 

1. Perlu melakukan penyuluhan yang lebih sering mengenai sanitasi dasar 

lingkungan. 

2. Masyarakat  di dusun Borongkaluku desa Sokkolia kecamatan 

Bontomarannu kabupaten Gowa diharapakan agar memiliki jamban yang 

memenuhi syarat kesehatan. 

3. Bagi masyarakat diupayakan membuat tempat sampah sederhana seperti 

dari ember cet yang berukuran besar, drom, atau selainnya yang berbahan 

kuat dan memiliki penutup agar sampah tidak menimbulakn bau yang 

menyengat. 

4. Masyarakat hendaknya mengalirkan air limbah ke saluran pembuangan air 

limbah atau parit yang terdapat didepan rumah agar tidak mencemari 

sumber air mengingat mayoritas masyarakat menggunakan sumur gali 

pompa. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

A. Lembar Observasi Sanitasi Dasar Lingkungan 

No. 
Komponen yang 

dinilai 
Kriteria 

Memenuhi 
Syarat 

Tidak 
Memenuhi 

Syarat 
 Sarana Sanitasi    
 

1.  

Jamban keluarga 

a. Tidak mencemari air 
minum 

  

b. Jamban leher angsa   

c. Atap dan dinding   

d. Ventilasi   

e. Lantai   

2. 
Tempat sampah 

sementara 

a. Tempat sampah kuat dan 
tidak bocor 

  

b. Memiliki penutup   

 

3. 
Saluran 
Pembuangan Air 
Limbah (SPAL) 

a. Tidak mencemari sumber 

air  
  

b. Dialirkan diselokan 
terbuka 
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Statistics 

 

Jamban Tidak 

Mencemari 

Sumber Air 

Jamban Leher 

Angsa 

Jamban 

Dilengkapi Atap 

Dan Dinding 

Jamban Memiliki 

Ventilasi 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 2.00 2.00 1.96 1.73 

Std. Error of Mean .000 .000 .027 .063 

Std. Deviation .000 .000 .196 .451 

Percentiles 25 2.00 2.00 2.00 1.00 

50 2.00 2.00 2.00 2.00 

75 2.00 2.00 2.00 2.00 

Statistics 

 Lantai Jamban 

Kedap Air 

Tempat Sampah 

Kuat Dan Tidak 

Bocor 

Tempat Sampah 

Memiliki Penutup 

SPAL Tidak 

Mencemari 

Sumber Air 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 1.90 1.16 1.04 1.92 

Std. Error of Mean .042 .051 .027 .038 

Std. Deviation .300 .367 .196 .272 

Percentiles 25 2.00 1.00 1.00 2.00 

50 2.00 1.00 1.00 2.00 

75 2.00 1.00 1.00 2.00 
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Frequency Table 

Jamban Tidak Mencemari Sumber Air 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid memenuhi 51 100.0 100.0 100.0 

 

Jamban Leher Angsa 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid memenuhi 51 100.0 100.0 100.0 

 

 

Statistics 

 

SPAL Dialirkan Di Selokan Terbuka 

N Valid 51 

Missing 0 

Mean 1.18 

Std. Error of Mean .054 

Std. Deviation .385 

Percentiles 25 1.00 

50 1.00 

75 1.00 
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Jamban Dilengkapi Atap Dan Dinding 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 2 3.9 3.9 3.9 

memenuhi 49 96.1 96.1 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Jamban Memiliki Ventilasi 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 14 27.5 27.5 27.5 

memenuhi 37 72.5 72.5 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Lantai Jamban Kedap Air 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 5 9.8 9.8 9.8 

memenuhi 46 90.2 90.2 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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Tempat Sampah Kuat Dan Tidak Bocor 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 43 84.3 84.3 84.3 

memenuhi 8 15.7 15.7 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

Tempat Sampah Memiliki Penutup 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 49 96.1 96.1 96.1 

memenuhi 2 3.9 3.9 100.0 

Total 51 100.0 100.0  

 

SPAL Tidak Mencemari Sumber Air 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 4 7.8 7.8 7.8 

memenuhi 47 92.2 92.2 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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SPAL Dialirkan Di Selokan Terbuka 

 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak memenuhi 42 82.4 82.4 82.4 

memenuhi 9 17.6 17.6 100.0 

Total 51 100.0 100.0  
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B. Lembar Penelitian 

1. Surat izin meneliti 
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2. Surat etik penelitian 
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C. Dokumentasi Penelitian 

Saat mewawancarai masyarakat   

Jamban keluarga sehat 

Tidak memiliki ventilasi  Lantai retak dan berlubang 
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TPS sesuai standar   Bak pembakaran sampah 

TPS tidak sesuai standar 

SPAL sesuai standar 
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 SPAL tidak sesuai standar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



     

49 

 

D. Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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