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ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP
PENGGUNAAN MCK PLUS dan IPAL KOMUNAL BERBASIS SANIMAS

Oleh

ERNAWATI

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan MCK Plus dan
IPAL Komunal di Provinsi Lampung masih terbilang rendah yaitu sebesar 60,8% dan secara
nasional sekitar 69% (Laporan Tahunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung,
2015). Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini
dengan tujuan: (1). Menetapkan pengaruh kelompok variabel sosial demografi, fisik wilayah, dan
kinerja sosial capital terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan fasilitas
komunal tersebut, (2). menentukan model peluang kepatuhan masyarakat Dusun Margo Dalom,
Ketapang I dan Ketapang II. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap: tahap pertama
memisahkan kelompok masyarakat yang memiliki WC keluarga terhadap yang tidak melalui
wawancara terhadap 150 responden dalam survey di ke 3 lokasi tersebut sekaligus mendapatkan
data sosial demografi (kelamin, umur, pendapatan, penyuluhan, believe), fisik wilayah (kondisi
jalan, waktu, jarak ke badan air, kondisi lingkungan, asal usul) dan kinerja sosial kapital (trust,
network, norm, norma agama). Data tersebut kemudian dipilah sehingga diperoleh 103
responden yang tidak memiliki WC dan dilanjutkan pada pengamatan tahap ke 2, dengan
menggunakan informan untuk mengetahui responden yang tidak patuh menggunakan fasilitas
MCK Plus dan IPAL Komunal. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan model peluang
binary, jika seorang responden patuh, Y=1 dan 0 jika lainnya, dengan variabel penjelas: KLM
(kelamin)= 1 jika pria dan 0 jika perempuan; UMR (umur dalam tahun); PDPT (Rp); PNY
(penyuluhan) jika 1 tidak pernah, jika 2 sekali,  jika 3 dua kali dan 4 jika 3 atau lebih; BLV
(kepercayaan) jika 1 kuat, jika 2 tetap dan 3 jika lemah; KJL (kondisi jalan)= 1 jika baik, jika 2
sedang dan 3 jika buruk; WKT (waktu dalam menit); J_BAP (jarak dalam meter); D1_MGDL
dan D1_KTP1 (keadaan lingkungan ke 2 dusun dan 1 pembanding); AU (asal usul warga)= jika
1 pindahan dan 0 jika asli; TRST (rasa percaya); NTWRK (jaringan kerja); NRM (norma); NA
(norma agama). Kesimpulan yang diperoleh yaitu believe (kepercayaan) dengan nilai yang besar
akan 2x lebih patuh daripada believe yang rendah, penyuluhan yang lebih sering atau tinggi akan
5x lebih patuh daripada yang tidak mendapat penyuluhan, waktu tempuh di perkecil maka
kepatuhan dapat meningkat 1/0.84 kali semula waktu tempuh yang besar, domisili yang asli akan
1x lebih patuh daripada yang pindahan, trust dengan nilai yang tinggi akan 3x lebih patuh
daripada yang trust yang rendah dan network yang besar akan 12x lebih patuh daripada yang
networknya kecil. Variabel-variabel berpengaruh nyata ini terlihat dari nilai Pvalue < 0.05 yang
berarti bahwa tolak H0.

Kata Kunci : kepatuhan, sosial demografi, fisik, kinerja sosial kapital.



ABSTRACT

THE EFFORT OF INCREASING OBEDIENCE OF SOCIETY FOR USING PUBLIC
TOILET AND COMMUNAL WASTE WATER TREATMENT PLANT (WWTP) WITH

SOCIETY-SANITATION-BASED

By

ERNAWATI

The previous data from research showed that the level of society obedience in using Public Toilet
and Communal WWTP at Lampung province still considered low in rate of 60,8% (compared to
69% in national rate) (Laporan Tahunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung,
2015). This research was conducted for that reason in purpose of: 1) deciding the effect of
variable group of  socio-demographic, physical area condition, and social capital work on the
level of society obedience on using communal facility; and 2) deciding the suitable model
describing society obedience of Dusun Margo Dalom, Ketapang I and Ketapang II. This research
was conducted on 2 stages; the first stage was to select and sort community owns private Public
Toilet and Communal WWTP with interview and survey method on 150 respondents at 3
locations for collecting socio-demographic data (sex, age, earnings, counseling, believe), physical
area (road area; time and range to reach water body; environmental condition; origins) and social-
capital work (trust, network, norm, religion).  Data that has been gathered then was sort to get
103 respondents unable to own private toilet.  Then, the second stage was conducted by using
informants to observe the low obedience event of society using ‘Public Toilet and Communal
WWTP.  Hypothesis was test with binary probability model; if a respondent become obedient
then Y=1 and if doesn;t or else than Y=0; with various variable such as KLM (age) = 1 (male) or
0 (female); UMR (age); PDPT (earnings in Indonesian rupiah); PNY (counseling event) = 1
(never), 2 (once), 3 (twice), or 4 (more than twice); BLV (believ) = 1 (strong), 2 (medium), or 3
(weak); KJL (road condition) = 1 (good), 2 (medium), or 3 (bad); WKT (time in minute); J_BAP
(the distance to water bodies in metre); D1_MGDL dan D1_KTP1 (environmental condition on
both two villages with 1 comparison); AU (the origin people) = 1 (newcomer) or 0 (native);
TRST (trust); NTWRK (working network); NRM (norm); NA (religion). This research concluded
that 1) the variable BLV (believe) at high level gives more effect for increasing obedience level
than at low level (twice level of increasing), 2) the more often counseling event conduct, the more
increasing level of obedience can be gotten, 3) the more minimizing at time scale to reach the
MCK facility, the more obedience level can be increased (1/0.84 and more), 4) native inhabitants
are more willing to be obedient than the newcomer, 5) The higher level of trust increased
obedience level to three times higher, and 6) The higher range of network increased obedience
level to twelve times higher.  These variables has been tested with randomized analysis and were
proved to be significant at P value = 5% (H0 rejected).

Keyword : obedience, social-demographic, physical, social-capital work



UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT
TERHADAP PENGGUNAAN MCK PLUS DAN IPAL KOMUNAL

BERBASIS SANIMAS

Oleh
ERNAWATI

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS
pada

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Desember 1990, sebagai anak ke dua dari

tiga bersaudara, dari Bapak Alm. Amrin dan Ibu Fatmawati. Penulis lulus Sekolah Dasar di SD

Kartika II-5 Bandar Lampung pada Tahun 2002, lulus  dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di

SLTP N 25 Bandar Lampung pada tahun 2006, lulus dari SMA N 9 Bandar Lampung pada

tahun 2008, kemudian setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Sarjana Teknik

Lingkungan (ST) Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti

pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013. Selesai menempuh pendidikan di bangku kuliah dan

mendapat gelar Sarjana Teknik penulis bekerja sebagai konsultan di Kementrian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Air Minum

dan Sanitasi Provinsi Lampung. Penulis pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Pasca

Sarjana Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung.



SANWACANA

Alhamdulilah, segala puji hanya milik allah SWT, yang  telah melimpahkan

rahmat, keberkahan dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

dengan judul Upaya Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap

Penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal Berbasis Sanimas sebagai salah satu

syarat untuk meraih gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Ilmu

Lingkungan, Universitas lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang

telah membantu sehingga tesis ini selesai. Penghargaan ini khusus penulis tujuan

kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku pembimbing utama atas

kesediaanya untuk memberikan waktu, bimbingan, bantuan dan sarana

dalam menyelesaikan tesis ini.

2. Ibu Dr. Dewi Agustina, S.T. M.T, selaku pembimbing kedua, yang telah

memberikan bimbingan, bantuan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Udin Hasannuddin, M.T selaku pembahas atas

kesediaanya memberikan saran dan masukannya.

4. Kedua Orang Tuaku dan mertuaku atas do’a, perhatian dan kasih sayangnya.

5. Suami tercinta Ranu Wibowo, S.H dan anakku tersayang Khalisa Tuan



Oktaraina.

6. Kakak ayuk dan saudara tercinta.

7. Bapak dan Ibu dosen program Studi Magister Ilmu Lingkungan.

8. Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

9. Bapak dan Ibu Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung.

10. Sahabat mahasiswa/i Magister Ilmu Lingkungan.

11. Pihak- pihak yang telah membantu penulis selama menyusun tesis ini yang

tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan untuk semua kebaikannya, dan besar

harapan saya  tesis ini dapat memberikan tambahan wawasan dan bermanfaat

untuk kita semua, Amiin.

Bandar Lampung, 21 November 2016

Ernawati



i

DAFTAR ISI

Halaman
DAFTAR TABEL ……….….………………………….………………... iv

DAFTAR GAMBAR ..………………………………................................. v

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Masalah ..………………............................. 1

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 5

1.3 Tujuan Penelitian .................…………………............................. 5

1.4 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 6

1.5 Manfaat Penelitian ….................................................................... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sanitasi Lingkungan ….....................…………………………… 8

2.2 Sungai dan Pantai sebagai CPRs …….......................................... 10

2.3 Hukum Kuznet vs Kerusakan Lingkungan …...………………… 11

2.4 . Variabel Penentu Prilaku Masyarakat ……....……………........ 13

2.5 Sanitasi Sebagai Social Engineering ………................................ 14

2.6 Teori Kepatuhan ...……...………………..................................... 16

2.6.1  Prilaku Khalayak ………………........................................ 16

2.6.2 Konsep Kepatuhan ……………………............................. 18

2.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan …............. 19

2.7 Kepatuhan dalam Pengelolaan Lingkungan ……...…................... 22

2.8 Teori Kepatuhan ………...………………..................................... 23

2.8.1  Usia …...…………………………...................................... 23

2.8.2  Jenis Kelamin …...……………………............................... 24

2.8.3  Tingkat Pendidikan …..……………………………........... 25

2.8.4  Konsep Sosial Kapital …...………………………….......... 26



ii

2.9 Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) …..……..…….............. 28

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian ..................…………………………………… 32

3.2 Waktu dan Tempat ........................................................................ 32

3.3 Alat dan Bahan  ............................................................................. 33

3.4 Metode Penelitian ......................................................................... 33

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data ................................................. 33

3.4.2. Populasi dan Sampel Penelitian ......................................... 35

3.4.3. Variabel Penelitian ............................................................. 35

3.5 Analisis .......................................................................................... 39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian ……….....….................... 41

4.2 Karakteristik Sosial Demografi ……............................................ 44

4.3 Karakteristik Fisik Wilayah ……….............................................. 49

4.4 Karakteristik Kinerja Sosial Kapital ……..................................... 50

4.5 Hasil Permodelan ………............................................................... 55

4.5.1 Pengaruh Karakteristik Sosial Demografi Terhadap Upaya

Peningkatan Kepatuhan Penggunaaan MCK Plus dan IPAL

Komunal Berbasis Sanimas ………………………...……...

58

4.5.2 Pengaruh Karakteristik Fisik Wilayah Terhadap Upaya

Peningkatan Kepatuhan Penggunaaan MCK Plus dan IPAL

Komunal Berbasis Sanimas …………….………………….

66

4.5.3 Pengaruh Karakteristik Kinerja Sosial Kapital Terhadap

Upaya Peningkatan Kepatuhan Penggunaaan MCK Plus

dan IPAL Komunal Berbasis Sanimas ..................................

69

4.5.4 Upaya yang Perlu Di lakukan untuk Peningkatan

Kepatuhan

72



iii

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ……....................…………………………………... 75

5.2 Saran ……………......................................................................... 75

5.3 Rekomendasi …………………………………………..……….. 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



iv

3.1 Jenis dan Sumber Data
……….….....................................................

34

3.2 Jenis dan Sumber Data Primer
..........................................................

38

4.1 Identitas Responden
……………......................................................

44

4.2 Berdasarkan Karakteristik Sosial Demografi
....................................

46

4.3 Berdasarkan Karakteristik Fisik Wilayah

..........................................

49

4.4 Berdasarkan Kinerja Sosial Kapital
...................................................

55

4.5 Hasil Uji Parameter Regresi Biner Parameter Sosial,
Demografi dan Kinerja Sosial Capital Terhadap Peningkatan
Kepatuhan Penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal
.....................................

57

4.6 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

…........................

72

4.7 Upaya yang Perlu di lakukan untuk Peningkatan Kepatuhan
Masyarakat Terhadap Penggunaan IPAL

73

7 Data Sampel Penelitian 150 Responden

...…………………………
Lmp 1

8 Data Sampel Penelitian yang Tidak Memiliki WC

………………...
Lmp 2

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman



v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

4.1 Peta Lokasi …………………………………………………….... 43

2 Foto-foto Penelitian  ………………..…………………………… Lmp 5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan kota yang cepat secara langsung berimplikasi pada pembangunan

infrastruktur dasar pelayanan publik dan hal ini juga terjadi dan merambah di wilayah

kabupaten. Kurangnya pelayanan prasarana lingkungan seperti infrastruktur air bersih

dan system sanitasi, penyediaan rumah dan transportasi yang baik untuk memenuhi

kebutuhan, menjadi penyebab utama timbulnya berbagai masalah di negara-negara

yang sedang berkembang (Syahbana, 2003).

Masalah sanitasi dapat menimbulkan kerusakan pada fisik lingkungan serta mental

sosial masyarakat, oleh sebab itu kegiatan bersanitasi merupakan suatu usaha yang

wajib dilakukan untuk menciptakan kesadaran keadaan yang dapat menghindarkan

timbulnya gangguan dan penyakit. Salah satu cara sanitasi yakni dengan menjaga

kebersihan dari segala unsur yang mempengaruhi kelestarian lingkungan dan yang

paling tepat memungkinkan menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit.

Masalah sanitasi merupakan fenomena yang bisa di katakan krusial dan memerlukan

perhatian khusus dari berbagai banyak pihak, bukan hanya pihak yang terkait tetapi

semua elemen yang berpengaruh dalam peningkatan akses sanitasi yang layak. Hal

ini menjadi salah satu agenda khusus d alam memenuhi tujuan utama Millenium

Development Goals (MDG’s).
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Sanitasi merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara-negara

berkembang. Maka dengan ini pemerintah membangun MCK Plus dan IPAL

Komunal, dimana pembangunan ini di nilai lebih efisien di bandingkan dengan

membangun MCK di tiap-tiap rumah penduduk yang tidak memiliki sarana sanitasi

yang baik. Pembangunan MCK komunal di titik beratkan pada tempat-tempat yang

berdekatan dengan sumber air, daerah kumuh, padat dan miskin (Afif, N.dkk, 2008).

Berdasarkan Laporan Pencapaian di Indonesia pada tahun 2010 akses sanitasi di

wilayah perkotaan masih di angka 69,51% dari target yang akan dicapai pada tahun

2015 dan untuk Provinsi Lampung akses sanitasi hanya mencapai 60,8% ditahun

2015 (Laporan Tahunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, 2015).

Sistem pembuangan air limbah dengan IPAL baru mencapai 1,26% dari penduduk

Indonesia, sedangkan data dari hasil konferensi Sanitasi Nasional yang di sampaikan

oleh menteri Pekerjaaan Umum Djoko Kirmanto, data menunjukkan bahwa ada

kenaikan cakupan pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yaitu tahun 2002 sebesar

63,5%, tahun 2004 sebesar 67%, tahun 2005 sebesar 68% dan pada tahun 2006

sebesar 70%. Meskipun data statistic menunjukkan sebesar 70% pada tahun 2006,

tetapi 10% tidak memiliki unit pengolahan air limbah rumah tangga yang memadai

(Tuti Kursiah, 2005).

Di Indonesia terutama di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung merupakan

wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah ini di kelilingi
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daerah aliran sungai dan pantai yang keduanya merupakan ekosistem yang harus di

jaga kelestariannya. Daerah ini masih banyak sekali penduduk atau masyarakat yang

tidak berprilaku bersih. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki tempat

pembuangan tinja dan melakukan praktik BABs (Buang Air Besar sembarangan).

Padahal kebersihan lingkungan, terkait pembuangan BABs akan berhubungan dengan

tercemarnya air di sekitar lingkungan rumah penduduk tersebut. Hal tersebut

membuat Indonesia memiliki gambaran negara yang kotor dan kumuh. Oleh karena

itu, perlu bagi pemerintah Indonesia menggalakkan program tentang sanitasi

lingkungan (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2012).

Permasalahan lingkungan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu prasarana yang ada

memang tidak sesuai dengan standar kebutuhan penghuni dan adanya pendapat

masyarakat yang menilai bahwa prasarana yang ada di lingkungannya kurang dapat

memenuhi kebutuhannya (Jayanti, 2012). Dalam hal ini bukan hanya peran

pemerintah tetapi terdapat faktor pendidikan dan pengetahuan yang di nilai penting

bagi masyarakat untuk memahami pentingnya bersanitasi dengan baik. Penanganan

dan pengendalian sanitasi akan menjadi semakin kompleks dengan semakin

bertambahnya laju pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman perumahan

penduduk, menyempitnya lahan yang tersedia untuk perumahan, keterbatasan lahan

untuk pembuatan fasilitas sanitasi seperti MCK, cubluk, tangki septic dan bidang

resapannya serta tidak tersedianya alokasi dana pemerintah untuk penyediaan sarana

dan prasarana sanitasi, hal-hal inilah yang menyebabkan kondisi sanitasi lingkungan
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semakin memburuk (Elsa, 2004).

Kecamatan Teluk Pandan Desa Batu Menyan Kabupaten Pesawaran, yang dapat

ditempuhdari Kota Bandar Lampung sekitar 1 jam perjalanan darat, merupakan

kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Selatan. Sebagai kabupaten

hasil pemekaran, daerah ini mempunyai permasalahan di dalam bidang sanitasi.

Permasalahan di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Teluk Pandan Desa Batu Menyan

yang telah memiliki sarana dan prasaran berupa MCK Plus dan IPAL Komunal

berbasis Sanimas yang tidak di gunakan secara maksimal oleh masyarakat.

Masalahnya diketahui bahwa kebiasaan masyarakatnya dalam membuang hajatnya di

sekitar bantaran sungai, laut dan kebon (dikenal dengan istilah dolbon = modol di

kebon) (Septiadi, 2006). Nampaknya masyarakat merasa lebih nyaman melakukan

aktifitas buang hajatnya di sungai karena ini merupakan warisan dari para pendahulu

(nenek moyangnya). Sejalan dengan perkembangan waktu dan kekhawatiran

terhadap perkembangan prilaku masyarakatnya, maka perlu dilakukan penelitian

mengenai tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat dalam penggunaan sarana dan

prasarana sanitasi berupa MCK Plus dan IPAL Komunal berbasis Sanimas. Peneliti

merasa perlu adanya penelitian di wilayah tersebut untuk mewujudkan kondisi

lingkungan yang aman, nyaman dan sehat. Sebelum penelitian ini dilakukan perlu

diketahui hal-hal atau faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat Dusun

Margo Dalom, Ketapang 1 dan Ketapang 2 Desa Batu Menyan Kabupaten Teluk

Pandan Kabupaten Pesawaran tidak menggunakan fasilitas sanitasi berbasis
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masyarakat yang telah disediakan. Penelitian tentang sanitasi sudah banyak di

lakukan contohnya yang penelitan Fadhil, Taufik, Surya dan Kuncoro yaitu mengenai

faktor-faktor dan respon masyarakat terhadap penggunaan MCK Plus dan IPAL

Komunal. Penelitian ini memiliki keunggulan di bandingkan penelitian sebelumnya,

yaitu dengan di perhitungkannya atau dimasukkannya parameter kinerjasosial capital

dengan 3 variabel di dalamnya yaitu rasa percaya, jaringan kerja dan norma yang ada

di tengah-tengah masyarakat lokasi penelitian. Tetapi, penelitian ini sendiri tidak

luput dari kekurangan yaitu terbatasnya informasi yang di dapat melalui variabel yang

ada dan keakuratan yang masih terbilang tinggi dengan di dapati hasil nilai Pvalue

yang masih tinggi yaitu 8%, sehingga penelitian ini di harapkan dapat di lanjutkan

ataupun di kembangkan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang mendesak untuk di selesaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Mengapa minat penggunaan MCK Plus danIPAL Komunal masih rendah?

2. Bagaimanakah model perilaku kepatuhan penggunaan MCK Plus dan IPAL

Komunal yang dapat dikembangkan?

3. Apakah dengan seluruh variabel yang telah di rancang mampu meningkatkan

kepatuhan masyarakat dalam menggunakan MCK Plus dan IPAL Komunal

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Mengembangkan model tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan

MCK Plus dan IPAL Komunal.

2. Merancang scenario peningkatan penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal

dalam kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu di lakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan

masyarakat pengguna MCK Plus dan IPAL Komunal berbasis Sanimas terhadap 3

kelompok parameter sosial demografi (kelamin, umur, pendapatan, penyuluhan,

kepercayaan), fisik wilayah (kondisi jalan, waktu, jarak ke badan air, kondisi

lingkungan, asal usul) dan kinerja sosial kapital (rasa percaya, jaringan kerja, norma,

norma agama). Hubungan ini akan menggambarkan penyebab terjadinya kegiatan

sanitasidi wilayah tersebut tidak berjalan dengan baik. Maka dengan di ungkapkannya

hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain  maka pihak pemerintah yaitu

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung dapat melakukan berbagai macam

kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan sanitasi yang telah ada dan berjalan

secara maksimal.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dar ipenelitian ini setidaknya adalah:

1. Memberikan informasi tentang penyebab permasalahan yang ada di masyarakat.
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2. Sebagai sumber data dan informasi serta bahan masukan bagi pemerintah dan

Dinas Pekerjaan Umum Dirjen Cipta Karya mengenai kegiatan Sanitasi Berbasis

Masyarakat yang telah ada.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sanitasi Lingkungan

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menintik beratkan pada

pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat

kesehatan manusia (Azwar, 2007). Upaya kesehatan dengan cara memelihara dan

melindungi kebersihan lingkungan. Banyak sekali permasalahan lingkungan yang

harus dihadapi dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan lingkungan.

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat sikap masyarakat Indonesia

kini berubah istilah yang dikenal yaitu sifat NIMBY (not in my back yard) dimana

sikap seseorang yang tidak perduli dengan keadaan sekelilingnya. Sepanjang hal itu

tidak mengganggu dirinya atau tidak berkaitan dengan dirinya. Individu yang

memiliki sikap ini biasanya akan melakukan hal contohnya yaitu melempar sampah

sembarangan dari jendela mobil atau sengaja membuang sampak di jalanan. Individu

atau seseorang yang bersikap seperti ini berpikir bahwa mobil miliknya harus tetap

dalam keadaan bersih dan membiarkan lingkungan di luarnya, karena hal tersebut

menurutnya bukanlah urusannya (Hanafiah.M, 2008).

Manusia selalu bergantung pada lingkungan sekitar dan yang ada disekitar tidak

hanya jalan di depan rumah, tetangga, kawasan, atau kota dimana kita berada.

Lingkungan kini sudah membesar dan mengglobal, bahkan melampaui batas-batas
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negara. Lingkungan adalah bumi yang kita diami, bersama milyaran manusia dan

makhluk hidup lainnya. Sikap negatif ini tentu akan berpengaruh terhadap kesehatan

lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi elemen-

elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak sehat maka

sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat pulalah

ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah mengakibatkan

perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah masalah sanitasi (Widyo Astono,

2010).

Perilaku ini mengakibatkan “Tragedy of the Common” yaitu berkaitan erat dengan

sumber daya dimana jika hal ini terjadi maka akan membahayakan lingkungan dan

sumber daya alam didalamnya termasuk makhluk hidup (manusia, hewan dan

tumbuhan). Dalam artikel Garret Hardin “The Tragedy of The Commons”

mengatakan bahwa sumber daya alam di dunia ini ditakdirkan akan mengalami

kehancuran. Hal ini disebabkan karena oleh egoisme dan keserakahan manusia yang

secara naluri mereka selalu mengutamakan dan ingin memperoleh kepentingan hanya

untuk diri mereka sendiri.

Garrett Hardin menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menyebabkan degradasi

sumber daya alam karena mereka mendapatkan dan membutuhkan sumber daya alam

yang lebih banyak daripada yang telah disediakan. la pun mengungkapkan bahwa

masalah kependudukan merupakan bagian dari “no technical solution problems”
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(masalah yang tidak memiliki solusi teknis), karena hingga saat ini pun masalah

mengenai kependudukan, terutama ledakan penduduk masih belum terpecahkan

penyelesaiannya. Tragedy of The Commons mengajarkan kita bahwa dalam mengejar

keberlanjutan yang terbatas kita harus belajar untuk melihat hal-hal bukan hanya dari

sudut pandang kita sebagai individu tetapi dari sudut pandang kita secara global.

Pertimbangan dan pemikiran secara global dan mengesampingkan kepentingan

pribadi perlu lebih dikembangkan lagi demi keberlangsungkan hidup kita sebagai

sesama makhluk hidup di dunia ini (Hardin. G, 1968).

2.2 Sungai dan Pantai Sebagai CPRs (Common Pool Resources)

Sungai dan pantai merupakan sumber daya alam bersama atau sering disebut dengan

common pool resources. Sumberdaya air merupakan common pool resources (CPRs)

yang bersifat alami dan tradisional, Ostrom (1990) menjelaskan dua karakteristik

utama CPRs yaitu: (1) memiliki sifat substractibility atau rivalness didalam

pemanfaatannya, dalam arti setiap konsumsi seseorang atau pemanenan atas sumber

daya air akan mengurangi kemampuan atau jatah orang lain didalam memanfaatkan

sumber daya air tersebut. (2) adanya biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk

membatasi akses pada sumber daya air untuk pihak-pihak lain yang menjadi

pemanfaat (beneficiaries).

Namun, karena pada kondisi - kondisi tertentu air tersebut tersedia cukup banyak

sehingga tidak begitu dirasakan adanya keterbatasan ketersediaannya. Kecenderungan
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pemanfaatan berlebihan atau overuse merupakan masalah dari sumber daya air, untuk

itu diperlukan mekanisme dan sistem kelembagaan yang dapat menghindarinya.

Kegiatan pemanfaatan sungai yang berlangsung selama ini sebagian besar masih

dilakukan dengan cara yang kurang memperhatikan kelestarian dan kepentingan

umum. Hal ini ditandai dengan kondisi-kondisi yang salah satunya ialah hilangnya

sebagian besar tumbuhan penutup di daerah aliran sungai bagian hulu, sehingga

mempengaruhi daya resap lahan dan meningkatkan erosi. Menurut Puslit Sumber

Ddaya Air (2002: 3) sungai sebagai sumber air yang mempunyai sejumlah potensi

yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Manfaat sungai sebagai sumber

air di antaranya (1) sungai sebagai sumber penghidupan dan kehidupan, air

dibutuhkan manusia. Oleh karena itu, tumbuhlah pemukiman di sekitar sungai. (2)

sungai juga dapat dijadikan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas manusia.

(3) sungai berfungsi sebagai sumber protein hewani yang hidup di dalamnya, seperti

ikan. (4) sungai berfungsi untuk mengairi pertanian (irigasi) (Puslit Sumber daya Air,

2002: 3).

2.3 Hukum Kuznet vs Kerusakan Lingkungan

Dewasa ini, terjadi peningkatan penduduk dunia yang cukup signifikan. Malthus

memprediksi bahwa populasi penduduk akan meningkat secara eksponensial,

sedangkan makanan secara linear. Perubahan struktur sosial, dan teknologi telah

ditemukan sebagai respon terhadap kelangkaan sumber daya peningkatan penduduk,
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pertumbuhan ekonomi, dan sumber daya yang terbatas berpengaruh terhadap

kerusakan lingkungan seperti polusi perairan, deforestasi, dan polusi udara.

Di Indonesia, polusi perairan menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah karena

permasalahan akibat polusi air seperti tragedi minamata dan teluk buyat. Hubungan

antara pertumbuhan ekonomi dengan kerusakan lingkungan digambarkan dengan

kurva U terbalik yang kemudian dikenal dengan nama kurva Kuznet. Studi empiris

untuk membuktikan kurva ini telah banyak dilakukan untuk berbagai kasus seperti

polusi udara dan air.

Dalam hal ini perekonomian suatu negara akan menyebabkan terjadinya peningkatan

polusi di negara tersebut. Pada tahap berikutnya transformasi ekonomi akan terjadi

berupa pergerakan dari sektor industri ke sektor jasa. Pergerakan ini akan diikuti oleh

penurunan polusi yang sejalan dengan peningkatan pendapatan. Selain itu

peningkatan permintaan akan kualitas lingkungan berjalan seiring dengan

peningkatan pendapatan. Pada gilirannya peningkatan pendapatan akan diikuti oleh

peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar kerugian lingkungan yang

ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi. Sehingga menurut Andreoni & Levinson (2004),

pada tahap ini juga ditandai oleh timbulnya kemauan masyarakat untuk

mengorbankan konsumsi barang lainnya demi terlindunginya lingkungan.

Environmental Kuznets Curve ini dikenal sebagai teori pertama yang menggambarkan
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bagaimana hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan degradasi

lingkungan sebuah negara. Menurut teori ini ketika pendapatan suatu negara masih

tergolong rendah, maka perhatian nagara tersebut akan tertuju pada bagaimana cara

meningkatkan pendapatan negara, baik melalui produksi, investasi yang mendorong

terjadinya peningkatan pendapatan dengan mengesampingkan permasalahan kualitas

lingkungan. Akibatnya pertumbuhan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan tingkat

polusi dan kemudian menurun lagi dengan pertumbuhan yang tetap berjalan. Teori ini

dikembangkan atas dasar permintaan akan kualitas lingkungan yang meningkatkan

pengawasan sosial dan regulasi pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sejahtera

(Mason dan Swanson, 2003).

2.4 Variabel Penentu Prilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan pentingnya sanitasi disebabkan oleh

faktor demografi dan biofisik. Demografi sendiri adalah uraian tentang penduduk,

terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian dan migrasi. Demografi meliputi

studi ilmiah tentang jumlah, persebaran geografis, komposisi penduduk, serta

bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu kewaktu. Beberapa ahli demografi

terutama tertarik kepada statistik fertilitas (kelahiran), moralitas (kematian) dan

migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel ini merupakan komponen

komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen

tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingakt kematian dan migrasi yang

menentukan jumlah penduduk, komposisi umur dan laju pertambahan atau penurunan
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penduduk (Yunasrun, 2013).

Selain faktor demografi (budaya dan etnis), faktor biofisik juga memiliki peran dalam

prilaku masyarakat dalam menggunakan sarana sanitasi khususnya yaitu MCK.

Variabel atau faktor jarak rumah dari MCK menjadi salah satu faktor atau variabel

yang penting menyebabkan masyarakat dapat taat dan patuh dalam pemanfaatan

sarana sanitasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Perilaku masyarakat yang

patuh atau taat di definisikan sebagai tingkat perilaku yang positif terhadap sesuatu

yang telah ada atau ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan diantara

lain yaitu: pendidikan dan pengetahuan yang dalam hal ini keduanya merupakan

faktor yang sangat penting (Nova.C, 2010).

2.5 Sanitasi Sebagai Social Engineering

Sanitasi di lingkungan pemukiman merupakan satu kesatuan dan keterpaduan dari

pengetahuan dan teknologi rekayasa sosial (social engineering) pengetahuan dan

teknologi kimia, pengetahuan bakteriologi dan mikrobiologi; pengetahuan dan

teknologi perawatan mekanis pengetahuan dan kemampuan khusus pengelolaan

teknis (managerial skill) di bidang kesehatan lingkungan. Selain sebagai kontrol

sosial, sanitasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa

disebut social engineering. Alat pengubah masyarakat yang dimaksud oleh Rosco

Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya

perkembangan teknologi dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai
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dan norma baru. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh pemerintah sebagai sektor

yang bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam

hal ini berupa pengadaan infrastruktur yang akan membantu masyarakat untuk

melangsungkan kehidupan yang lebih baik dan layak. Hubungan antara perubahan

sosial dan social engineering tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti

terdapat pengaruh perubahan sosial yang sejalan dengan salah satu fungsi dari sanitasi

itu sendiri, yakni fungsi sanitasi sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa

masyarakat (social engineering) (Gunawan, Indra, 2006).

Sebagai sarana social engineering, sanitasi dalam hal ini MCK merupakan suatu

sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana salah satu masalah yang

dihadapi di dalam bidang ini yaitu masyarakat yang masih melakukan aktivitas

mandi, cuci dan kakus atau aktivitas yang menghasilkan limbah dan langsung

dibuang ke badan air penerima dalam hal ini yaitu sungai dan pantai. Sehingga sarana

sanitasi diciptakan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang melakukan kegiatan

BABs di lingkungan untuk dapat beralih pada teknik rekayasa sosial yang telah

diciptakan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu MCK Plus dan IPAL Komunal

(Instalasi Pengolahan Air Limbah) komunal (Gunawan, Indra, 2006).
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2.6 Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin.

Kepatuhan berarti bersifat patuh, kataatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan.

2.6.1 Perilaku Khalayak

Dalam pemasaran sosial, untuk merubah perilaku tentang kesadaran atau kepatuhan

hidup sehat mempunyai elemen sebagai berikut: (1) kesadaran hidup sehat yang

dikemas dalam ajakan secara persuasi bentuk komunikasi pemasaran sosial, (2) yang

dikomunikasi dalam komunikasi kelompok kelompok atau diskusi kelompok, (3)

diantara individu individu dalam kelompok sosial, (4) inovasi sebagai suatu obyek

dibatasi oleh Rogers “An innovation is an idea practice or obyect perceived as new

by individual” (Rogers dan Shoemaker, 1971).

Social marketing pada dasarnya merupakan aplikasi strategi pemasaran komersil

untuk “menjual” namun yang dijual adalah gagasan dalam rangka mengubah

pandangan atau perilaku masyarakat, terutama dalam manajemen yang mencakup

analisa, perencanaan, implementasi dan pengawasan (Hermawan Kertajaya, 2003).

Adopsi Inovasi atau inovasi sosial (Rogers & Shoemaker, 1971) mengatakan tahap-

tahap dan waktu. Hal ini meliputi rangkaian tindakan dan keputusan. Rangkaian

tindakan dan keputusan itu antara lain: (1) knowledge ( pengetahuan), (2) persuation

(persuasi), (3) decision (keputusan), (4) confirmasi (konfirmasi). Tetapi dalam
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kenyataannya proses itu tidak selalu berjalan sebagaimana adanya. Ada individu yang

langsung tanpa perlu banyak tahu tentang informasi tetapi langsung menolak ataupun

menerima suatu inovasi tersebut hal ini dikarenakan faktor tekanan dari 7

kelompoknya. Penolakan ataupun penerimaan semata mata hanya karena khawatir

dikucilkan kelompoknya (Surisno, 2012).

Dalam kenyataanya status sosial yang sama misalnya dalam masyarakat yang miskin,

rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sentuhan media cetak khususnya, bisa

memungkinkan memunculkan variabel tertentu yang lain. Karena mereka akan

memiliki tali pengikat yang erat diantara mereka untuk saling berhubungan.Sehingga

mereka membentuk kelompok sosial yang erat dalam komunikasi kelompok.

Selanjutnya Rogers & Kincaid membagi variabel itu dalam tiga tipe variabel yang

turut membentuk karakter individu, yang memungkinkan mempengaruhi variabel

kesadaran hidup sehat seseorang, antara lain adalah (1) keterlibatan individu dalam

komunikasi kelompok karena dengan berorganisasi keleluasaan pergaulan dan

kematangan pikir akan terproses sehingga membantu pengembangan kepribadian

seseorang dalam bersikap, (2) Tingginya mobilitas individu akan mempengaruhi pada

keleuasaan pergaulan dan terampil dalam berkomunikasi sehingga tidak akan tinggal

diam bila memperoleh informasi yang baru, (3) tingkat pendidikan yang tinggi juga

akan mepengaruhi khasanah pemikiran sehingga mereka mudah untuk menyerap dan

memahami sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka (Surisno, 2012).
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2.6.2 Konsep Kepatuhan

Pengertian kepatuhan menurut (Sarafino, 1990) adalah sebagai tingkat penderita

melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh dokternya atau

yang lain. Kepatuhan adalah perilaku positif penderita dalam mencapai tujuan terapi.

A. Proses Perubahan Sikap dan Perilaku

Menurut Kelman (1958) dalam Suparyanto (2010) perubahan sikap dan perilaku

individu dimulai dengan tahap kepatuhan, identifikasi kemudian baru menjadi

internalisasi. Mula-mula individu mematuhi anjuran atau instruksi petugas tanpa

kerelaan untuk melakukan tindakan tersebut dan seringkali karena ingin menghindari

hukuman atau sanksi jika tidak patuh atau untuk memperoleh imbalan yang

dijanjikan jika mematuhi anjuran tersebut tahap ini disebut tahap kesediaan, biasanya

perubahan yang terjadi dalam tahap ini bersifat sementara, artinya bahwa tindakan itu

dilakukan selama masih ada pengawasan petugas. Tetapi begitu pengawasan itu

mengendur atau hilang, perilaku itupun ditinggalkan.

Pengawasan itu tidak perlu berupa kehadiran fisik petugas atau tokoh otoriter,

melainkan cukup rasa takut terhadap ancaman sanksi yang berlaku, jika individu

tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam tahap ini pengaruh tekanan kelompok

sangatlah besar, individu terpaksa mengalah dan mengikuti perilaku mayoritas

kelompok meskipun sebenarnya dia tidak menyetujuinya. Namun segera setelah dia
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keluar dari kelompok tersebut, kemungkinan perilakunya akan berubah menjadi

perilakunya sendiri.

Kepatuhan individu berdasarkan rasa terpaksa atau ketidakpahaman tentang

pentingnya perilaku yang baru itu dapat disusul dengan kepatuhan yang berbeda,

yaitu kepatuhan demi menjaga hubungan baik dengan petugas kesehatan atau tokoh

yang menganjurkan perubahan tersebut (change agent). Biasanya kepatuhan ini

timbul karena individu merasa tertarik atau mengagumi petugas atau tokoh tersebut,

sehingga ingin mematuhi apa yang dianjurkan atau diinstruksikan tanpa memahami

sepenuhnya arti dan mamfaat dari tindakan tersebut, tahap ini disebut proses

identifikasi.

2.6.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

Menurut (Niven, 2008) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu:

A. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masayarakat,

bangsa dan Negara. Pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan, sepanjang bahwa

pendidikan tersebut merupakan pendidikan aktif.
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B. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan

pengindraan terhadap suatu obyek tertentu, dari pengalaman dan penelitian terbukti

bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007).

Menurut fungsinya pengetahuan merupakan dorongan dasar untuk ingin tahu, untuk

mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya. Adanya unsur

pengalaman yang semula tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu

akan disusun, ditata kembali atau diubah sedemikian rupa, sehingga tercapai suatu

konsistensi (Azwar, 2007).

Pada penelitian tentang bagaimana kepatuhan Polandia terhadap European

Environtmental Policy (EEP) sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh

European Union (EU). EEP dikeluarkan dengan tujuan untuk mengontrol Negara

anggota EU dalam rangka mencegah kerusakan lingkungan dan juga untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat EU. Polandia sebagai salah satu negara

anggota yang bergabung dengan EU bersamaan dengan ketujuh negara Central and

Eastern Europe (CEE) lainnya pada tahun 2004, berdasarkan ‘acquis

communautaire’ harus mengimplementasikan setiap bagian dari peraturan dan

kebijakan yang terdapat di dalam EU, dimana salah satunya ada European

Environtmental Policy. Sebagai sebuah negara yang tidak memfokuskan diri dalam
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permasalahan lingkungan, proses implementasi EEP menjadi tantangan sendiri bagi

Polandia (Harinanda, 2004).

Penelitian ini menggunakan pendekatan rezim lingkungan internasional untuk melihat

tingkat kaptuhan sebuah negara terhadap suatu kebijakan maupun perjanjian

internasional, yang mana konsep kepatuhan terhadap rezim internasional digunakan

dalam menganalisa kepatuhan Polandia dalam mengimplementasikan EEP. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan

oleh Polandia dalam mengimplementasikan EEP. Kasus pelanggaran tersebut

dibuktikan dengan sejumlah sektor yang tidak mencapai beberapa target dalam EEP.

Sehingga Polandia dinilai tidak patuh terhadap EEP dikarenakan adanya ketidatelitian

dengan faktor penyebab ketidakmampuan dari segi ekonomi yang menjadi

penghalang dalam mematuhi EEP. Polandia mempunyai keinginan yang tinggi dalam

mematuhi EEP, namun ternyata mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan

EEP sehingga Polandia harus menerima sejumlah sanksi financial yang dikeluarkkan

oleh European Court of Justice (ECJ) (Harinanda, 2004).

C. Usia

Usia adalah umur yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat akan berulang

tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih

matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan, masyarakat yang lebih

dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum cukup tinggi tingkat
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kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya.

Semakin dewasa seseorang, maka cara berfikir semakin matang dan teratur

melakukan antenatal care (Notoatmodjo, 2007).

D. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial

Hal ini berarti membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman,

kelompok-kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu kepatuhan terhadap

misalnya program pengobatan seperti pengurangan berat badan, berhenti merokok,

menurunkan konsumsi alcohol dan juga terhadap program lingkungan seperti

kepatuhan penggunaan MCK. Lingkungan berpengaruh besar pada antenatal care,

lingkungan yang harmonis dan positif akan membawa dampak yang positif pula pada

ibu dan bayinya, kebalikannya lingkungan negatif akan membawa dampak buruk

pada proses antenatal care.

2.7 Kepatuhan dalam Pengelolaan Lingkungan

Menurut UU No. 23/1997, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam

pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan

pengembangan lingkungan hidup. Selain itu menurut Marzali etal (2002),

pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk

mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tingkat yang

minimum sehingga mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk

mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pengelolaan
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lingkungan hidup dilakukan upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan,

agar pengaruh merugikan dapat dijauhkan dan dilaksanakan pencegahan melalui

efisiensi dan pengaturan lingkungan sehingga bahaya lingkungan dapat dihindarkan

dan keserasian dapat dipelihara (Matrizal, 2005).

2.8 Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik Sosial Demografi meliputi usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

2.8.1 Usia

menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah lama hidup atau ada sejak dilahirkan

atau diadakan. Usia adalah umur yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat

akan berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan

seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan,

masyarakat yang lebih dewasa akan lebih dipercaya daripada orang yang belum

cukup tinggi tingkat kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan

kematangan jiwanya. Semakin dewasa seseorang, maka cara berfikir semakin matang

(Notoatmodjo, 2007) Menurut WHO (1993) dalam Susiwi (2003), perubahan

perubahan fisiologi karena umur antara lain adalah kompetisi fisik tubuh (masa

tubuh, berat dan fungsi otot) yang berkaitan dengan kekuatan dan ketahan serta

volume tubuh, perubahan kordiovaskular, sistem respirasi (kapasitas total paru),
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perubahan organ sensor (penglihatan dan pendengaran), dan perubahan sistem

susunan saraf pusat.

Kinerja fisik maksimum menurun kurang lebih 1,5% per tahun. Sejumlah pengkajian

telah memperlihatkan pola produktifitas dan kinerja pekerjaan yang cukup konsisten

dengan bertambahnya umur. Pengkajian atas tenaga kerja terampil dan setengah

terampil ternyata memperlihatkan kurva kinerja yang berbentuk huruf U terbalik,

dimana kinerja memuncak pada akhir umur 30-an dan awal umur 40-an, dengan

kemunduran kinerja sedikit demi sedikit pada umur 50-an dan 60-an. Pengkajian lain

menunjukkan bahwa indeks mutu kinerja manusia memuncak pada umur 20-an dan

memperlihatkan 36 penurunan yang besar mejelang umur 50 tahun, terdapat juga

pengkajian yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pengalaman merupakan faktor

penentu sehingga pekerja dengan usia 50 sampai 60 dapat mempertahankan tingkat

kinerja (WHO,1993 dalam Susiwi 2003).

2.8.2 Jenis Kelamin

Jenis kelamin menurut kamus bahasa Indonesia adalah sifat (keadaan) laki-laki atau

perempuan. Menurut Chaffin dan Anderson (Susiwi, 2003), rata-rata wanita

mempunyai kekuatan otot 66% lebih kecil daripada laki-laki. Menurut Messite dan

Welch 1982 mengemukakan perbedaan ini terlihat terutama pada tulang, pada lumbar

spinalis wanita kemampuan untuk menahan antara 15-20% lebih rendah daripada

laki-laki. Kekuatan otot lebih optimal di usia 20 tahun pada wanita dan 30 tahun pada
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laki-laki. Pada salah satu penelitian menyimpulkan adanya perbedaan kekuatan fisik

pada perempuan yang hanya 65% dari kekuatan laki-laki. Secara umum kapasitas

kerja perempuan rata-rata sedikit 30% lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan

lebih sesuai dan lebih baik pada pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan dan

ketepatan (Susiwi, 2003).

2.8.3 Tingkat Pendidikan

Pengertian Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yaitu proses

perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam 37

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003, dalam

Komalasari, 2014). Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk

membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan

kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh

sesorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup

atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Komalasari, 2015).



25

2.8.4 Konsep Sosial Kapital

Pemikiran mengenai capital social yang dibangun dari hasil studi empiris maupun

kajian sosiologis dan ekonomis. Pemberdayaan kapital sosial tidak terlepas dari

potensi sumber daya lokal yang meliputi aspek struktur dan kelembagaan lokal.

Pembangunan sumber daya sosial sampai saat ini kurang memadai, yang terlihat dari

lemahnya dukungan lingkungan kebijakan (policy environment) berupa regulasi

(formal rules) dan dukungan politik (Najamudin, 2014).

Pengembangan kapital sosial sesungguhnya demikian penting, karena akan dapat

berkontribusi dalam upaya pengembangan usaha dan sekaligus merupakan 38

pemberdayaan masyarakat lokal. Bahkan kontribusi kapital sosial sebanding dengan

modal manusia. Artinya kapital sosial yang bersifat non fisik diyakini mampu

menandingi peran kapital fisik. Pendapat tersebut tentunya kurang lengkap jika aspek

kelembagaan, organisasi sosial, norma, kepercayaan maupun jaringan sosial tidak

dianalisis secara detail dengan mengutarakan analisis mengenai peran masing-masing

sumber kapital sosial itu. Bisa saja terjadi keragaman tingkat ketersediaan sumber

sosial diantara individu, kelompok, atau dalam komunitas tertentu, yang didominasi

oleh kontribusi jaringan kerja yang ada. Dengan demikian, peran jaringan kerja atau

jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas lokal sangat mungkin memberikan

kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya

(Najamudin, 2014).
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Pada masyarakat yang berpotensi cepat maju umumnya mampu mengembangkan

jaringan kepercayaan (mutual trust) yang relatif besar. Elemen modal sosial yang

dinilai penting dalam masyarakat adalah: (1) penguatan budaya atau tata nilai.

Masyarakat memiliki tata nilai yang mampu mengakomodasi masalah kekurangan

pangan dan faktor kesulitan hidup lainnya. (2) kepercayaan (trust). Kepercayaan tidak

dilihat hanya sebagai masalah personalitas (psikologis) atau intrapersonal. Pada hasil

penelitian dikemukakan terbentuknya rasa saling percaya adalah hasil interaksi yang

melibatkan anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi tingkat

dukuh, organisasi tingkat desa dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga

melintasi desa, dan (3) manajemen sosial. Manajemen sosial dapat diidentifikasi

melalui tingkat ketergantungan masyarakat desa contoh pada pusat pemeritahan

(Pranadji, 2006).

Hasil penelitian menjabarkan bahwa penguatan sosial dapat dilakukan dengan

mengembangkan skema-skema penguatan modal sosial, seperti peningkatan fungsi

BPD, LKMD, Gapoktan, PKK, BUMDes, dan Koperasi. Penguatan sosial kapital

dilakukan dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga sosial dengan

memfokuskan pada penguatan aspek kepercayaan, mutual respect, dan mutual

benefit, serta memperhatikan faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku.

Kelembagaan yang ada dimasyarakat tersebut dipandang sebagai modal sosial.

Partisipasi masyarakat dalam kelembagaan-kelembagaan tersebut termasuk tinggi.



27

Setiap kelembagaan memiliki fungsinya masing-masing dan masyarakat diharapkan

dapat mengidentifikasi dan memanfaatkannya (Cahyono, dan Adhiatma, 2012).

Nilai-nilai kepercayaan dalam masyarakat dapat dilihat dari frekuensi pertemuan

yang cenderung rutin dalam kelembagaan setiap bulannya. Hal tersebut adalah bentuk

kepercayaan diantara warga desa yang merupakan elemen modal sosial. Kemudian

terdapat elemen dari modal sosial yaitu solidaritas antar warga. Hal ini dapat dilihat

dari penjelasan penulis mengenai rasa memiliki diantara anggota sehingga kerukunan

dan persatuan warga meningkat yaitu dengan cara silaturahmi, bertukar pengalaman,

kekompakan dan lainnya. Persaudaraan di desa contoh lebih banyak diwarnai nilai-

nilai primordial atau askriptif. Kemudian nilai kepercayaan, solidaritas, jaringan

kerjasama tersebut dijadikan modal dalam peningkatan fungsi yang lain, seperti

peningkatan respek dan keuntungan bersama (Cahyono, dan Adhiatma, 2012).

2.9 Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

menyediakan prasarana penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat.

Berbasis masyarakat dalam pengertian bahwa bagaimana menempatkan masyarakat

sebagai pelaku, pengambil keputusan dan penanggung jawab mulai dari identifikasi,

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan.

Dengan demikian dari mulai tahap awal kegiatan Sanimas sampai operasional dan

pemeliharaan masyarakat berperan aktif dan terlibat sehingga program tersebut dapat

berkelanjutan (Muchlis Harliani, 2015).
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Tahap-tahap pelaksanaan program adalah sebagai berikut: Pertama, kota/kabupaten

diundang untuk mengikuti acara multi-city seminar atau seminar multi-kota/

kabupaten. Dalam seminar tersebut dijelaskan tentang pentingnya penanganan

masalah sanitasi, terutama di lingkungan masyarakat berpenduduk padat dan miskin

di kawasan perkotaan, sanitasi menjadi tanggung jawab semua pihak, garis besar

program Sanimas termasuk prinsip dan tahap-tahap pelaksanaan Sanimas dan

pendanaannya, peran berbagai pihak dalam pelaksanaan Sanimas, serta jangka waktu

implementasi (Buku panduan Sanimas, 2015).

Sekembali dari seminar, pemerintah kota atau kabupaten yang berminat harus

mengirimkan surat minat ke Departemen PU, untuk kemudian dilakukan

penandatanganan kesepakatan MoU. Kedua, pemerintah kota/kabupaten yang sudah

menandatangani MoU kemudian mengirimkan tenaga fasilitator dari Dinas

Penanggung jawab dan wakil masyarakat untuk mengikuti Pelatihan Tenaga

Fasilitator Lapangan (TFL) selama satu minggu bersama dengan TFL dari

kota/kabupaten lain. Sebut benar-benar berkelanjutan (sustainable) maka perlu

dukungan terhadap KSM maupun masyarakat dan operator (Buku panduan Sanimas,

2015).

Selama masa ini, dilakukan kegiatan monitoring kualitas effluent agar diketahui

secara terus menerus kualitas limbah cair rumah tangga yang dibuang ke sungai

sudah benar-benar memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Monitoring juga
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dilakukan terhadap aspek keuangan (iuran pengguna) serta keberadaan dan fungsi

KSM sebagai pengelola. Dukungan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota atau

Kabupaten dan institusi terkait dengan bentuk pemberian insentif kepada masyarakat

yang mengelola limbahnya sendiri (Buku panduan Sanimas, 2015).

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal, meliputi; (1) Mandi Cuci

Kakus Plus-Plus (MCK+) terdiri dari sejumlah kamar mandi dan wc, sarana cuci dan

unit pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah yang digunakan adalah buffled

reactor. Setiap MCK+ melayani  100 kk, (2) tangki septik komunal adalah tangki

septik yang dibangun untuk rumah yang berkelompok dan hanya tersedia lahan yang

terbatas, setiap tangki septik komunal melayani 5-10 rumah, (3) sistem perpipaan air

limbah komunal adalah system yang menggunakan sistem pemipaan PVC dan unit

pengolahan air limbah buffled reactor. Pipa biasanya diletakkan dihalaman depan,

gang atau halaman belakang. Membutuhkan bak control pada setiap 20 m dan dititik

pertemuan saluran. Setiap SPAL komunal melayani 100 kk (Buku panduan Sanimas,

2015).

Program sanitasi tersebut diatas yaitu air limbah merupakan target MDG’s bahwa

tahun 2015 diharapkan tidak terjadi lagi BABS (Buang Air Besar Sembarangan), oleh

sebab itu adanya suatu usulan kegiatan prioritas. Prioritas kegiatan Sanimas adalah

pengembangan prasarana dan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat yang

pihilan sistemnya diserahkan kepada melalui proses pemberdayaan. Kebijakan
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bantuan dana APBN dengan pola bantuan sosial kepada kabupaten/kota sebagai

upaya mendorong penyediaan lapangan kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin,

serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan sel-sel pertumbuhan

didaerah, serta mengalihkan kegiatan yang didanai dari dekonsentrasi dan tugas

pembantuan (TP) yang telah menjadi urusan daerah secara bertahap (Kemenkes RI,

2014).

Sanimas menggunakan prinsip Demand Responsive Approach (DRA) atau

Pendekatan yang Tanggap Terhadap Kebutuhan. Apabila kota/kabupaten tidak

menyampaikan minat maka tidak akan difasilitasi. Minat tersebut salah satunya

dicerminkan dengan kemauan untuk mengalokasikan dana dari APBD. Oleh karena

itu, Sanimas juga menekankan prinsip pendanaan multi sumber (multisourceof fund).

Sanimas juga menggunakan prinsip seleksi-sendiri (self selection), opsi teknologi

sanitasi, partisipatif dan pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan kriteria dan proses

seleksi yang tepat oleh dinas penanggung jawab kegiatan Sanimas ditiap

kabupaten/kota.  Tujuan dari pemilihan tenaga fasilitator adalah terpilihnya tenaga

fasilitator lapangan yang mengenal lokasi, sosial budaya, memiliki keterampilan dan

keahlian bidang pemberdayaan masyarakat dan atau teknologi sanitasi, serta

integritas yang tinggi sehingga memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dari tahap

persiapan, konstruksi sampai pasca konstruksi (Muchlis Harliani, 2015).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode survai. Uji hipotesis menggunakan

persamaan ordinal dengan memodelkan karakteristik sosial demografi, fisik wilayah

dan kinerja sosial capital terhadap kepatuhan masyarakat dalam menggunakan MCK

Plus dan IPAL Komunal berbasis Sanimas. Dengan model tersebut maka akan

diketahui hubungan dan pengaruh antara ke 3 karakteristik tersebut terhadap terhadap

tingkat kepatuhan masyarakat dalam penggunaan sarana sanitasi yang ada.

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2016, mulai dari

persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di 3 Dusun yaitu Margo Dalom, Ketapang I, dan

Ketapang II tepatnya di Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten

Pesawaran Provinsi Lampung.
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3.3 Alat dan Bahan

Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah komputer, software Minitab

versi 16, Handphone (sebagai alat perekam), alat tulis, kuisioner (daftar pertanyaan)

dan kamera.

3.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk dapat mengetahui hubungan

dan pengaruh variabel yang diteliti dengan kepatuhan masyarakat dalam

menggunakan sarana yang telah disediakan yaitu MCK Plus dan IPAL Komunal

berbasis Sanimas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan

cara pengambilan sampel dari suatu populasi menggunakan kuisioner. Pengambilan

sampel dilakukan dengan cara random atau acak. Data diperoleh melalui survei

dengan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah

disiapkan serta melakukan observasi terhadap proses kegiatan.

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan  langsung di lapangan

kepada masyarakat yang mendapatkan sarana prasarana MCK Plus dan IPAL

Komunal untuk memperoleh hasil yaitu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi

tingkat kepatuhan masyarakat dalam penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal

berbasis Sanimas. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa studi pustaka
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mengenai kegiatan yang menunjang kepatuhan masyarakat dalam penggunaan MCK

Plus dan IPAL Komunal serta kondisi secara umum tentang wilayah penelitian yang

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran dan Dinas Pekerjaan Umum

Dirjen Cipta Karya Provinsi Lampung. Data penelitian secara rinci disajikan seperti

Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan Sumber Data

1. Profil Responden Wawancara Kepada Pengguna

a. Nama

b. Tempat dan tanggal lahir

c. Alamat atau Dusun

2. Karakteristik Sosial Demografi Wawancara Kepada Pengguna

a. Jenis lelamin

b. Umur

c. Pendapatan

d. Penyuluhan

e. Believe

3. Karakteristik Fisik Wilayah Wawancara Kepada Pengguna

a. Kondisi jalan

b. Waktu tempuh

c. Jarak ke badan air penerima (sungai atau

laut)

d. Kondisi Lingkungan (Ketapang 2 sebagai

pembanding)

e. Asal usul

4. Kinerja Sosial Kapital Wawancara Kepada Pengguna

a. Trust (kepercayaan)

b. Network (jaringan kerja)

c. Norm (norma)

d. Norma agama
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Tahapan persiapan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: (a) Persiapan :

meninjau lokasi, mempersiapkan surat izin penelitian kepada Dinas Kesehatan

Kabupaten Pesawaran, (b) Survei Lokasi : Memperoleh  data primer dengan variabel

yang telah ditentukan yaitu sosial, demografi dan sosial capital sebanyak 150

responden, (c) Mencari informan tentang kepatuhan masyarakat yang tidak memiliki

WC dalam penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal dari 150 responden menjadi

103 responden, (d) Melakukan analisis dengan menggunakan software minitab versi.

16.

3.4.2 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang berada di Ke 3 Dusun

yaitu Dusun Margo Dalom, Ketapang I dan Ketapang II Desa Batu Menyan

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Jumlah

responden yaitu sebanyak 50 orang dalam setiap dusun sehingga terdapat 150

responden dalam penelitian ini. Kemudian dari seluruh responden yang ada di pilih

(melalui informan) untuk responden yang tidak memiliki WC di rumahnya yaitu

sebanyak 103 orang responden.

3.4.3 Variabel Penelitian

Secara generic model dapat dimaknai sebagai representasi dari realitas. Sementara

itu, pengaruh suatu kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan lingkungan

secara teoritis tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan bisa disebabkan
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oleh faktor yang jamak sifatnya. Faktor-faktor tersebut bisa mulai dari faktor yang

sifatnya personal, kondisi sosial, kondisi demografi dan kondisi lingkungan. Untuk

menguji faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kepatuhan atau ketidakpatuhan

sekaligus untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing faktor tersebut,

para ahli matematika telah mengembangkan model binary logistik regresi. Model

regresi logistik digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon

biner dengan satu atau beberapa buah variabel predictor (Agresti, 1996).

Dalam model regresi logistik dapat menggunakan variabel independen yang berupa

kualitatif (berskala pengukuran nominal atau ordinal) atau kuantitatif (berskala

pengukuran interval atau rasio) atau gabungan (campuran) dari keduanya. Dalam

regresi logistik digunakan link function logit. Variabel dependen dalam regresi

logistik pada umumnya berbentuk dikotomus, dimana variabel dependen dapat

mengambil nilai 0 dengan suatu kemungkinan sukses π(x), atau nilai 1 dengan

kemungkinan kegagalan 1-π(x). Variabel jenis ini disebut variabel biner. Seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya, variabel independen atau prediktor dalam regresi

logistik dapat berbentuk apapun, baik itu berbentuk kategori atau kontinu. Selain itu,

terdapat juga asumsi-asumsi dalam regresi logistik, yakni tidak harus berdistribusi

normal, berhubungan secara linier atau memiliki varians yang sama di dalam masing-

masing kelompok. Hubungan antara variabel prediksi dan variabel respon bukanlah

suatu fungsi linier dalam regresi logistik, sebagai alternatif, fungsi regresi logistik

yang digunakan merupakan transformasi logit dari π(x): dimana α = konstanta, β =
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koefisien regresi, dan i = banyaknya variabel independen. Variabel penelitian ini

meliputi variabel penjelas dan variabel respon. Lebih lanjut akan diuraikan dalam

bagian berikut.

A. Variabel Respon

Variabel respon dalam penelitian ini adalah kepatuhan dalam penggunaan MCK Plus

IPAL Komunal berbasis Sanimas.Variabel respon sering juga disebut variabel terikat,

sesuai dengan tujuan penelitian ini maka variabel respon (Y) dalam penelitian ini

adalah kepatuhan yang dikategorikan dalam dua kategori yaitu menggunakan MCK

Plus IPAL Komunal (patuh) dengan skor nilai 1 dan kadang-kadang menggunakan

(tidak patuh) dengan skor nilai 0.

B. Variabel Penjelas

Pada penelitian ini variabel penjelas merupakan variabel yang sangat penting untuk

diselidiki terhadap pengaruh atau dampaknya pada tingkat kepatuhan masyarakat di

ketiga dusun lokasi penelitian. Variabel penjelas ini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu

sosial demografi, (kelamin, umur, pendapatan, penyuluhan, believe), fisik wilayah (kondisi

jalan, waktu, jarak ke badan air, kondisi lingkungan, asal usul) dan kinerja sosial kapital (rasa

percaya, jaringan kerja, norma, norma agama). Adapun secara rinci faktor-faktor tersebut

beserta pemecahan kedalam beberapa subvariabel penjelasnya, pemberian symbol

dalam model dan pemberian skornya disajikan dalam Tabel 3.2



37

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data Primer

No. Kelompok Variabel Variabel Simbol Satuan Sumber Data Pemberian Skor Nilai
Satuannya

(A) (B) (C) (D) (E) (F)
1. Tingkat Kepatuhan [Y] Wawancara Kepada Pengguna 0= Jika tidak pernah

1= Kadang-kadang
2= Selalu

2. Sosial demografi a. Jenis Kelamin [KLM] Wawancara Kepada Pengguna 1= Pria
0=Perempuan

b. Umur [UMR] Tahun Wawancara Kepada Pengguna Dalam tahun
c. Pendapatan [PDPT] Wawancara Kepada Pengguna Dalam rupiah
d. Penyuluhan [PNY] Rupiah Wawancara Kepada Pengguna 1= Jika tidak pernah

2= Jika 1x
3= Jika 2x
4= Jika lebih dari 2x

e. Kepercayaan [BLV] Wawancara Kepada Pengguna 1=Kuat
2=Tetap
3=Lemah

3. Fisik wilayah f. Kondisi Jalan [KJL] Meter Wawancara Kepada Pengguna 1= Baik
2=Sedang
3=Buruk

g. Waktu [WKT] Wawancara Kepada Pengguna Dalam menit

h.  Jarak ke badan air penerima [J_BAP] Wawancara Kepada Pengguna Dalam meter

i.  Kondisi Lingkungan [D1_MGDL] Wawancara Kepada Pengguna
[D1_KTP1] Wawancara Kepada Pengguna

j.  Asal Usul [AU] Wawancara Kepada Pengguna 1=Jika penduduk pindahan
0= Jika penduduk asli

4. Kinerja sosial capital k. Trust (Rasa Percaya) [TRST] Wawancara Kepada Pengguna

l. Network (Jaringan Kerja) [NTWRK] Wawancara Kepada Pengguna
m. Norm (Norma) [NRM] Wawancara Kepada Pengguna

n. Norma Agama [NA] Wawancara Kepada Pengguna



38

3.5 Analisis Data

A. Bentuk Model yang Digunakan

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan simultan dengan

5 tahap. Data berupa tingkat kepatuhan sebagai variabel terikat atau response (Y),

sedangkan lainnya digunakan sebagai variabel bebas atau predictor (X), seperti

diungkapkan dalam model berikut:

ln
[ ( )][ ( )] = α0 + α1 [KLM]i + α2 [UMR]i + α3 [PDPT]i + α4 [PNY]i + α5 [BLV]i +

α6 [KJL]i + α7 [WKT]i + α8 [J_BAP]i + α9 [D1_MGDL]i +
α9 [D1_KTP1]i + α10 [AU]i + α11 [TRST]i + α12 [NTWRK]i +
α13 [NRM]i + α14 [NA]i + €i

Keterangan:
ln = elog……………………, e = 2,718281 (Natural Number)
Dimana:
[P (x=1)]   : peluang x = 1
[1-P(x=1)] : peluang  x = 2 atau x = 3
α0 = Intersep
α1 - α14 = Parameter Model
€ = error

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

H0 : Peluang suatu responden untuk kepatuhan dalam mengunakan MCK Plus dan

IPAL Komunal tidak dipengaruhi secara nyata oleh satu pun variabel penjelas

seperti yang telah di spesifikasi dalam model di atas.

[Atau α1= α2 = α3= α4 = α5 = α6 =α7 = α8 = α9 = α10 =α11= α12= α13= α14= 0]
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H1 : Peluang suatu responden untuk kepatuhan dalam mengunakan MCK Plus dan

IPAL Komunal dipengaruhi secara nyata oleh salah satu variabel penjelas

seperti yang telah di spesifikasi dalam model di atas.

[Atau α1≠ α2 ≠ α3 ≠ α4 ≠ α5 ≠ α6 ≠ α7 ≠ α8 ≠ α9 ≠ α10 ≠α11≠ α12≠ α13 ≠ α14 ≠ 0]

C. Uji Hipotesis

Optimasi parameter model dengan menggunakan Minitab versi 16 di uji Gald pada

taraf kepercayaan 90 %. Sedangkan uji setiap parameter model akan digunakan Uji

Wald pada taraf kepercayaan 90 % (Moleong, 2010).



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan

MCK Plus dan IPAL Komunal dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kepatuhan masyarakat dapat di modelkan dengan log linear berdasarkan

kelompok variabel sosial demografi, fisik wilayah dan kinerja sosial capital secara

handal (G = 22,972, DF = 15, P-Value = 0,085).

b. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap kepatuhan masyrakat terhadap

penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal yaitu kepercayaan, penyuluhan,

waktu tempuh, asal usul, rasa percaya dan jaringan kerja.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diajukan atas dasar hasil penelitian ini adalah

1. Melakukan penelitian serupa di MCK Plus dan IPAL Komunal lain untuk

memperoleh range parameter yang lebih baik.

2. Melakukan penelitian untuk mengadaptasi SNI 03 - 2399 - 2002 mengenai MCK Plus

dan IPAL Komunal.

3. Penelitian pengelolaan MCK Plus dan IPAL Komunal agar pemanfaatannya

memiliki keberlanjutan yang tinggi.
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5.3 Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

a. Perlu adanya penyuluhan yang bersifat berkelanjutan untuk meningkatkan

pemanfaat MCK Plus dan IPAL Komunal.

b. Perlu adanya pengalokasian dana oleh sektor pemerintah terkait untuk penguatan

kelembagaan yang ada di tingkat desa maupun dusun.

c. Perlu adanya koordinasi antar stakeholder yang komprehensif, dalam hal ini

Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum

dan Dinas Kesehatan untuk pengembangan kinerja pemanfaat MCK Plus dan

IPAL Komunal.

d. Berdasarkan variabel yang menentukan tingkst kepatuhan masyarakat dalam

penggunaan MCK Plus dan IPAL Komunal adalah kepatuhan dan kepercayaan

maka perlu di masukkannya unsur pembelajaran mengenai sanitasi atau kesehatan

lingkungan ke dalam substansi pendidikan formal sehingga masyarakat memiliki

pemahaman tentang sanitasi.
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