
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan dapat diartikan sebagai keadaan sehat baik 

secara fisik, mentDerajat kesehatan seseorang dipengarual dan 

spiritual dan sosial sehingga memungkinkan seseorang untuk 

produktif secara ekonomi maupun sosial. Hal ini dipengaruhi oleh 

empat faktor utama, yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan. Penting bagi seseorang untuk selalu 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya atau pola/gaya 

hidup sehat (healthy life style), tetapi hal ini dipengaruhi oleh faktor 

pengetahuan dan perilaku yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam membentuk pola hidup sehat di masyarakat 

(Notoatmodjo, 2012). Kesehatan merupakan hal paling berharga 

bagi manusia, namun seseorang sering mengabaikannya. 

Kesadaran pentingnya menjaga kesehatan tersebut biasanya timbul 

ketika seseorang mengalami penyakit tertentu. Pada saat itulah 

seseorang akan mengatakan betapa enaknya hidup sehat. 

Sebenarnya dalam menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan 

mudah yaitu dengan selalu menjaga asupan makanan dan minum 

serta selalu memperhatikan personal hygiene (Ikawati, 2010). 

Kebersihan diri (personal hygiene) merupakan perawatan 

diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik 



secara fisik maupun psikologis. Dengan selalu memperhatikan 

personal hygiene  dengan benar maka seseorang akan merasa 

nyaman, percaya diri, terhindar dari penyakit dan dapat 

meningkatkan derajat kesehatan (Hidayat, 2007). Personal hygiene 

merupakan modal yang paling utama untuk hidup lebih sehat. 

Banyak masalah kesehatan yang timbul akibat kurangnya perhatian 

terhadap perilaku personal hygiene. Lingkungan dan perilaku dalam 

menjaga kebersihan diri merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Penyakit 

Tuberculosis, Tifus, ISPA, Diare, Disentri, Cacingan, dan Infeksi 

kulit yang disebabkan oleh kutu atau jamur merupakan penyakit 

akibat kurang menjaga kebersihan diri (Anies, 2006). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012 Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 106,42. Prevalensi 

tuberkulosis tertinggi adalah di Kota Tegal yang berjumlah 358,91 

per 100.000 penduduk dan terendah di Kabupaten Magelang yaitu 

44,04 per 100.000 penduduk (Depkes Jateng, 2012). 

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia 

dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai 

dengan kematian. Laporan Riskesdas tahun 2007 menunjukkan 

bahwa penyakit Diare merupakan penyebab kematian nomor satu 

pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada 



golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke 

empat (13,2%). Hasil survei morbiditas diare menunjukan 

penurunan angka kesakitan penyakit diare yaitu dari 423 per 1.000 

penduduk pada tahun 2006 turun menjadi 411 per 1.000 penduduk 

pada tahun 2010 (Depkes RI, 2012). 

Penyakit-penyakit di atas merupakan salah satu akibat dari 

kurangnya perhatian terhadap personal hygiene. Apabila seseorang 

bekerja di tempat yang kotor atau dalam beraktivitas sehari-hari 

banyak berkeringat, maka seseorang harus lebih memperhatikan 

personal hygiennya. Pemulung merupakan pekerja yang setiap 

harinya berada di tempat yang kotor dan selalu bersentuhan 

langsung dengan sampah. Hal ini tentunya memperbesar resiko 

pemulung untuk terkena penyakit apabila tidak melakukan personal 

hygiene dengan benar. 

Hal ini di perkuat dengan penelitian Mahyuni (2012) yang 

menyatakan memulung merupakan pekerjaan yang cukup 

berbahaya bagi kesehatan ataupun keselamatan kerja karena 

selalu berinteraksi dengan sampah sebagai sumber berkumpulnya 

kuman penyakit dan sarana yang baik bagi berkembangbiaknya 

vector penyakit. Gangguan kulit yang tersebar di antara pemulung 

adalah dermatitis, scabies, tinea korporis, tinea falvalis, tinea 

versikolor, candidiasis, karbonkel, folikulitis, dan miliria rubra yang 

disebabkan karena jamur, parasit dan aktivitas keringat yang 



berlebih. Gangguan kulit ini terjadi karena pakaian yang berlapis 

dan cuaca panas serta kebersihan diri yang kurang dari pemulung. 

Pemulung merupakan komponen penting dalam system 

penanganan sampah di Negara berkembang yaitu berperan besar 

dalam proses pengangkutan dan pemilahan sampah. Praktis tanpa 

adanya pemulung, pemerintah kesulitan dalam proses 

pendaurulangan sampah. Pemulung sampah memberikan 

sumbangan yang sangat penting dalam memusnahkan sampah 

dengan mendayagunakan kembali sampah sekaligus sebagai 

alternatif untuk mengatasi kemiskinan mereka. Resiko yang 

dihadapi oleh pemulung tidak hanya mengambil sampah yang 

berbau busuk dan penuh dengan sumber penyakit, tetapi juga 

pemulung dipandang sebagai masalah sosial. Sudah menjadi hal 

yang tidak bisa dihindarkan, para pemulung selalu mendapat 

cemoohan, penuh hinaan, sebagai orang gembel dan berbau 

(Suwartiningsih, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2004) tentang 

Hubungan Kebersihan Perorangan dan Penggunaan Alat Pelindung 

Diri dengan Kejadian Dermatitis pada Pemulung di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) Jatibarang Semarang, disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara penggunaan alat pelindung diri 

dengan dermatitis. Dari analisis rasio prevalensi menunjukkan 



bahwa kebersihan perorangan dan penggunaan penggunaan alat 

pelindung diri merupakan faktor resiko terjadinya dermatitis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati (2004) tentang 

hubungan praktek kebersihan diri dan hygiene perseorangan 

dengan kejadian kecacingan perut pada pemulung di TPA Gunung 

Tugel, Banyumas, disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara kebersihan tangan, kebersihan kaki, pemakaian 

alas kaki, kebersihan kuku dan penggunaan jamban dengan 

kejadian kecacingan perut pada pemulung di TPA Gunung Tugel 

Kabupaten Banyumas. Dari hasil penelitian dan teori yang telah 

dibahas dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang pemulung 

beresiko terhadap kesehatannya. Semakin lama pemulung terpapar 

dengan sampah ditambah lagi dengan tanpa menggunakan APD 

dan tidak melakukan personal hygiene dengan benar, maka 

semakin besar pula peluang pemulung untuk terkena penyakit. 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Ngronggo terletak di 

Desa Ngronggo, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, 

Kota Salatiga. Tercatat sekitar 57 pemulung yang bekerja di  TPA 

Ngronggo. Seluruh pemulung berasal dari Desa Nronggo, 

Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo. Pada saat peneliti 

melakukan observasi pra penelitian di TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) Ngronggo, pemulung terlihat nampak kotor. Seluruh tubuh 

dan baju pemulung terlihat kotor terkena sampah. Pada saat 



memulung, para pemulung tidak menggunakan APD (Alat 

Pelindung Diri) seperti sarung tangan ataupun sepatu. Hal ini 

tentunya menambah resiko pemulung untuk terkena penyakit 

apabila tidak melakukan personal hygiene dengan benar.  

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Gambaran Perilaku Personal Hygiene Pemulung di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) Ngronggo, kota Salatiga”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat pada bagian latar belakang 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

Bagaimana gambaran perilaku personal hygiene para 

pemulung di TPA  (Tempat Pembuangan Akhir) Ngronggo kota 

Salatiga? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar peneliti lebih terarah, 

terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. 

Adapun batasan masalah yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah Perilaku Personal Hygiene yang meliputi kebersihan 

tangan, kuku dan kaki, kebersihan kulit, kebersihan rambut, 

kebersihan telinga, kebersihan gigi dan mulut, kebersihan mata 

serta kebersihan hidung. 

 



 

1.4 Tujuan   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran 

Perilaku Personal Hygiene Pemulung di TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) Ngronggo, Kota Salatiga yang meliputi 

kebersihan tangan, kuku dan kaki, kebersihan kulit, kebersihan 

rambut, kebersihan telinga, kebersihan gigi dan mulut, 

kebersihan mata dan kebersihan hidung. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Untuk Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

sebagai bahan kajian dan sumber bacaan di lingkungan FIK 

UKSW khususnya bidang ilmu keperawatan dan 

memberikan sumbangan berguna untuk ilmu keperawatan 

khususnya keperawatan komunitas dan memberikan 

tambahan informasi tentang pentingnya melakukan personal 

hygiene yang benar. 

1.4.2 Untuk Pemulung 

Diharapkan pemulung mengetahui bagaimana penerapan 

perilaku personal hygiene yang benar, sehingga para 

pemulung lebih memperhatikan tentang pentingnya aspek 

kesehatan bagi kehidupannya. 

 



1.4.3 Untuk Peneliti 

Memberikan peneliti wawasan ilmu pengetahuan tentang 

pentingnya melakukan personal hygiene dengan benar, 

peneliti juga dapat membandingkan teori dengan kenyataan 

lapangan dan melatih diri sebagai peneliti. 


