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                                                   ABSTRACT 

 

Sanitation is any effort made to ensure the realization of the conditions that 

meet health requirements. Sanitation influence and impact on the environment. While 

Personal Hygiene is hygiene yourself attitude. Basic sanitation is as important as 

personal hygiene. Good environment will be created from individual well too. The 

purpose of this research is to know the description of basic sanitation and personal 

hygiene of workers in the factory Fa Talaha Texstil Industry. 

 

This research is descriptive, to see the picture of basic sanitation and personal 

hygiene in the Fa. Talaha Texstil Silungkang, Rice Lunto conducted in March-June 

2014, with a population of 40 people, and samples of all population sampled, as well 

as primary data from interviews and secondary data obtained from the industry. 

 

 Basic sanitation that is contained in the plant still does not meet health 

requirements. More than half (65%) of respondents self-care of the skin (the 

workers), more than half (67%) self-care in the hands and feet nails respondents 

(workers), is good. While more than half (70%) self-care in the hair respondents 

(workers), more than half (65%) self-care oral and dental respondents (workers) Fa. 

Talaha textile Kalaban District of Silungkang, Sawahlunto is bad. 

 

 Based on the conclusions of this study disaran industrial managers to better 

equip sanitation and management of Basic Sanitation and Personal Hygiene Workers 

so that workers can work comfortably. 
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ABSTRAK 

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya 

kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi mempengaruhi dan memberi 

dampak terhadap lingkungan. Sedangkan Personal Hygiene merupakan sikap akan 

kebersihan diri sendiri. Sanitasi dasar sama pentingnya dengan personal hygiene. 

Lingkungan yang baik akan tercipta dari individu yang baik pula. Tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui gambaran sanitasi dasar dan personal hygiene pekerja di pabrik 

Fa Talaha Texstil Industri.   

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk melihat gambaran sanitasi 

dasar dan personal hygiene di Fa. Talaha Texstil Silungkang, Sawah Lunto yang 

dilaksanakan pada bulan Maret – Juni tahun 2014, dengan populasi berjumlah 40 

orang, dan sampel semua populasi dijadikan  sampel, serta data primer dari 

wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari pihak industri. 

Sanitasi dasar yang ada terdapat di pabrik tersebut masih belum memenuhi 

persyaratan kesehatan. Lebih dari setengah (65%) perawatan diri pada kulit 

responden (pekerja), lebih dari setengah (67%) perawatan diri pada kuku tangan dan 

kaki responden (pekerja), adalah baik. Sedangkan lebih dari setengah (70%) 

perawatan diri pada rambut responden (pekerja), lebih dari setengah (65%) perawatan 

diri mulut dan gigi responden (pekerja) Fa. Talaha textil Kalaban Kecamatan 

Silungkang, Sawahlunto adalah buruk. 

         Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini disaran pengelola industri agar 

lebih melengkapi sanitasi dan cara pengelolaan Sanitasi Dasar dan Personal Hygiene 

Pekerja supaya  pekerja dapat bekerja dengan nyaman. 

   

Kata Kunci : Sanitasi Dasar, Personal Hygiene 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan 

tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat.Perkembangan ilmu kesehatan telah 

membuat kajian lain dan dari kajian tersebut kesehatan di kelompokkan menjadi dua 

yakni kesehatan individu dan kesehatan agregat ( kumpulan individu), atau kesehatan 

masyarakat.
1 

KesehatanLingkungan merupakan ilmu yang mempelajari dinamika hubungan 

interaktif antara sekelompok manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan 

komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan pada masyarakat dan memperlajari upaya untuk penanggulangan dan 

pencegahannya.
2 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No:965/MENKES/SK/XI/1992, Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi 

merupakan salah satu tantangan yang paling utama bagi negara-negara 

berkembang.Bertitik tolak dari pelayanan kesehatan, maka faktor lingkungan 

memegang peranan penting untuk keberhasilan program pengendalian kesehatan.
 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

adalah dengan memperbaiki sanitasi lingkungan air bersih, pengelolaan sampah, 



 
 

pengelolaan air limbah dan penyediaan jamban keluarga.Pentingnya lingkungan yang 

sehat telah dibuktikan oleh WHO dengan penyelidikan-penyelidikan diseluruh dunia 

dimana didapatkan bahwa angka kematian, angka perbandingan orang sakit yang 

tinggi sama seringnya terjadi endemik di tempat-tempat dimana hygiene dan sanitasi 

lingkungannya buruk.
3 

Kemajuan industri dan teknologi dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Sudah terbukti bahwa industri dan teknologi yang maju identik 

dengan tingkatkehidupan yang lebih baik, jadi kemajuan industri dan teknologi 

berdampak positif terhadap lingkungan hidup manusia.
4
 

Perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan sampah industri dan sampah domestik 

yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan 

sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Akibat pertambahan jumlah 

penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, jarang sekali dalam suatu 

wilayah kota di temukan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk daerah 

pemukiman yang layak. Ini disebabkan karena ruang terbuka tersebut berubah fungsi 

menjadi tempat pembuangan berbagai macam sampah dari hasil aktivitas 

manusia,berupa sampah dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, lembaga, pasar, 

terminal, restoran sertaindustri.
5
 

Secara garis besar, sampah perkotaan berasal dari pencemaran 

yangdisebabkan oleh industri dan sektor domestik yang menghasilkan limbah 

domestik (sampah domestik).Akhir-akhir ini makin banyak limbah-limbah dari 

pabrik, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor, sekolah dan sebagainya yang 



 
 

berupa cair,padat bahkan berupa zat gas dan semuanya itu berbahaya bagi kehidupan 

kita.
1 

Personal Hygiene berasal dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya 

perorangan dan hygiene berarti sehat.Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan 

untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan 

psikis.Dalam kehidupan sehari-hari kebersihan merupakan hal yang sangat penting 

dan harus diperhatikan karena kebersihan akan mempengaruhi kesehatan psikis 

seseorang.Kebersihan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan 

sehari – hari seseorang.
7
 

Industri Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Sawahlunto 

adalah salah satu industri texstil yang berada di Muaro Kalaban merupakan suatu 

industri texstil yang mempunyai peranan penting dalam upaya kemajuan 

berwirausaha.Hal ini tergambar dari salah satu fungsi industri Fa.Talaha Texstil yakni 

menjadi pusat mata pencarian masyarakat yang ada di sekitar pabrik.Berdasarkan data 

yang diperoleh dariindustri Fa.Talaha Tekstilmemiliki karyawan 40, terdapat satu shif 

, waktu bekerja dimulai pukul 07.00 – 17.00 WIB. 

 Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan di Fa.Talaha Tekstil Muaro 

Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto. Sanitasi dasar yang ada di industri pada 

pembuangan kotoran manusia, tidak terdapat septik tank, tinja langsung dialirkan ke 

kolam ikan yang berada di belakang toilet.Selain itu ada dua toilet yang tersedia tidak 

terpisah antara toilet pria dan wanita, toilet berada dalam keadaan tidak bersih. 



 
 

Pada proses pengelolaan sampah di industri tersebut tempat sampah tidak 

memiliki tutup dan masih ada sampah organik yang tercampur sampah anorganik, hal 

ini terjadi karena tidak adanya tempat pemisah antara sampah organik dan anorganik. 

Selain itu pada proses pemusnahan sampah di lakukan dengan cara di bakar sehingga 

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan pegawai 

pabrik Fa.Talaha Texstil. 

Yang terakhir masalah sanitasi dasar pada pembuangan air limbah di industri, 

limbah cair tersebut diendapkan ke kolam pengendapan yang berjumlah tiga buah 

kolam, setelah limbah cair diendapkan langsung di alirkan ke badan di sekitar pabrik 

Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban. 

Di samping itu masalah personalhygiene diFa.Talaha Tekstil Muaro 

Kalabanterhadap perawatan diri pada kulit,dari hasil pengamatan awalpada karyawan 

sebagian karyawan memiliki penyakit kulit.Selain itu perawatan diri pada kuku, 

terdapat karyawan yang memiliki kuku panjang dan tidak bersih.Pada perawatan gigi 

dan mulut karyawan, sebagian karyawan yang giginya tidak bersih dan berlubang, 

dan personal hygiene pada perawatan rambut, terdapat karyawanlaki-laki yang 

berambut panjangyang dapat berpengaruh terhadap kebersihan diri.Berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Gambaran 

Sanitasi Dasar dan Personal Hygiene di Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban Kecamatan 

Silungkang, Sawahlunto pada tahun 2014. 

 

 



 
 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Gambaran Sanitasi Dasar dan Personal Hygiene Pekerjadi Fa 

TalahaTekstil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto pada tahun 2014. 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Gambaran Sanitasi Dasar dan Personal Hygiene pada 

pekerja di Fa. Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto.  

2. Tujuan Khusus  

a. DiketahuinyaSanitasi Dasar (penyediaan air bersih, pembuangan kotoran 

manusia, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah)diFa.Talaha Textil 

MuaroKalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto. 

b. DiketahuinyaPersonal hygiene( kulit, kuku, gigi, dan mulut) pekerja di Fa. 

Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto. 

D. Manfaat 

1. Mahasiswa dapat menerapkan sanitasi yang sudah diperoleh dibangku kuliah 

secara nyata di Fa.Talaha Tekstil Industri Muaro Kalaban Kecamatan 

Silungkang, Sawahlunto. 

2. Sebagai bahan masukan untuk pengelola industri dan pemerintahan dalam 

mewujudkan industri sehat dan memperbaiki kondisi sanitasi di industri. 

 

 



 
 

E. Ruang Lingkup  

   Ruang Lingkup penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran Sanitasi 

Dasar (penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pengelolaan sampah, 

pembuangan air limbah) dan Personal Hygiene ( kulit, kuku, gigi, dan mulut) 

pekerja di Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto 

pada tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sanitasi 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

:965/MENKES/SK/XI/1992.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 

Pengertian Sanitasi menurut beberapa orang, yaitu : 

1. Hopkins mengatakan bahwa sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-

faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kesehatan.  

2. Dr.Azrul Azwar, MPH (2000:4) mengatakan sanitasi merupakan cara 

pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat.  

B. Sanitasi Dasar  

  Sanitasi Dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan 

lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada 

pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan 

manusia.
1
 Upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran 

manusia (jamban), pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah. 

 

 



 
 

C. Penyediaan Air Bersih  

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi 

perikehidupan di bumi.Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapatberlangsung. 

Oleh karena itu penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia 

untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan 

kesejahteraan manusia.
1
 

Sumber air yang banyak digunakan oleh masyarakat umumnya adalah air 

sumur.Pada kenyataannnya, sumber air yang dipergunakan masih ada yang belum 

memenuhi persyaratan dan perlu diolah terlebih dahulu. Pengolahan air dapat dibagi 

dua cara, yaitu secara alamiah dan secara buatan dengan menggunakan proses 

penyaringan dan memakai zat kimia. 

Oleh karena itu, agar air minum tidak menyebabkan penyakit, maka air 

tersebut hendaknya diusahakan memenuhi persyaratan-persyaratan kesehatan, 

setidaknya-tidaknya diusahakan mendekati persyaratan tersebut. Air yang sehat harus 

mempunyai persyaratan sebagai berikut:
1
 

1. Syarat Fisik 

Air minum dikatakan memenuhi syarat fisik apabila air tersebut tidak 

berwarna, tidak keruh, tidak berasa, dan tidak berbau. 

2. Syarat Bakteriologis 

Air yang dipergunakan sebagai air minum harus bebas dari kuman penyakit, 

termasuk di dalamnya bakteri, virus, cacing, dan jamur. 

 



 
 

D. Pembuangan kotoran manusia (jamban) 

Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh 

tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Zat-zat yang harus dikeluarkan 

dari dalam tubuh ini berbentuk tinja, dan air seni sebagai hasil dari proses pernafasan. 

Pembuangan Kotoran manusia dalam ilmu kesehatan lingkungan dimaksudkan hanya 

tempat pembuangan tinja dan urine,pada umumnya disebut latrine, jamban atau 

kakus.
1
Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup 

penting peranannya. 

 Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan pembuangan kotoran yang tidak 

saniter akan dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Beberapa 

penyakit yang dapat disebarkan oleh tinja manusia antara lain :tipus, disentri, kolera, 

bermacam-macam cacing (gelang, kremi, tambang dan pita), schistosomiasis dan 

sebagainya.
1
Untuk mencegah kontaminasi tinja terhadap lingkungan maka 

pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik.Pembuangan kotoran harus 

di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban tersebut sehat jika 

memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (DepKes RI, 1998)  

1. Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban 

2.  Tidak mengotori air permukaan disekitarnya  

3.  Tidak mengotori air tanah disekitarnya  

4.  Tidak dapat terjangkau oleh serangga terutama lalat dan kecoa dan 

binatang lainnya  

5.  Tidak menimbulkan bau Mudah digunakan dan dipelihara  

6.  Desainnya sederhana  

7. Murah    



 
 

E. Pengelolaan Sampah 

Para ahli kesehatan masyarakat menyebutkan sampah adalah sesuatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi ataupun sesuatu yang dibuang yang 

berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya
1
.Pengelolaan 

sampah meliputi penyimpanan, pengumpulan dan pemusnahan sampah yang 

dilakukan sedemikian rupa sehingga sampah tidak mengganggu kesehatan 

masyarakat dan lingkungan hidup . 

1. Penyimpanan sampah 

Penyimpanan sampah adalah tempat sampah sementara sebelum sampah 

tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan) dan 

untuk itu perlu disediakan tempat yang berbeda untuk macam-macam dan jenis 

sampah tertentu, maksud dari pemisahan dan penyimpanan disini ialah untuk 

memudahkan pemusnahannya. Syarat-syarat tempat sampah antara lain : 

-  Konstruksinya kuat agar tidak mudah bocor, untuk mencegah berseraknya 

sampah  

- Mempunyai tutup,mudah dibuka, dikosongkan isinya serta dibersihkan, sangat 

dianjurkan agar tutup sampah ini dapat dibuka atau ditutup tanpa mengotori 

tangan. 

- Ukuran tempat sampah sedemikian rupa, sehingga mudah diangkut oleh satu 

orang.   

2.  Pengumpulan Sampah  

Pengumpulan sampah menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah 

tangga atau institusi yang menghasilkan sampah, oleh sebab itu setiap rumah 



 
 

tangga atau institusi harus mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan 

sampah, kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut 

harus diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan selanjutnya ke 

Tempat Penampungan Akhir (TPA). Mekanisme sistem atau carapengangkutannya 

untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang 

didukung oleh partisipan masyarakat produksi sampah, khusunya dalam hal 

pendanaan.Sedangkan untuk daerah perdesaan pada umumnya sampah dapat 

dikelola oleh masing-masing keluarga tanpa memerlukan TPS maupun TPA. 

Sampahnya umumnya dibakar atau dijadikan pupuk.
2
 

3. Pemusnahan Sampah  

Pemusnahan atau pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui berbagai 

cara, antara lain : 

- Ditanam (landfill) yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang diatas 

tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan sampah.  

- Dibakar (incenarator) yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di 

dalam tungku pembakaran.  

 - Dijadikan pupuk (composting) yaitu pengelolaan sampah menjadikan pupuk, 

khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan dan sampah lain 

yang dapat membusuk.  

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan pengaruh negatif 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut antara 

lain
5
:  



 
 

- Terhadap Kesehatan  

Pengelolaan sampah yang tidak baik akan menyediakan tempat yang baik bagi 

vektor-vektor penyakit yaitu serangga dan binatang-binatang pengerat untuk 

mencari makan dan berkembang biak dengan cepat sehingga dapat menimbulkan 

penyakit. 

- Terhadap Lingkungan   

Dapat menggangu estetika serta kesegaran udara lingkungan masyarakat 

akibat gas-gas tertentu yang dihasilkan dari proses pembusukan sampah oleh 

mikroorganisme. Debu-debu yang berterbangan dapat menggangu mata serta 

pernafasan.Bila terjadi proses pembakaran dari sampah maka asapnya dapat 

menggangu pernafasan, penglihatan dan penurunan kualitas udara karena ada 

asap di udara. Pembuangan sampah ke saluran-saluran air akan menyebabkan 

estetika yang terganggu, menyebabkan pendangkalan saluran serta mengurangi 

kemampuan daya aliran saluran, dapat menyebabkan banjir apabila sampah 

dibuang ke saluran yang daya serap alirannya sudah menurun. Pembuangan 

sampah ke selokan, akan menyebabkan terjadinya pengotoran badan air.  

Sampah padat dapat dibagi menjadi berbagai jenis, yaitu : 

 a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, sampah dibagi menjadi : 

- Sampah an-organik adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, 

misalnya logam/besi, pecahan gelas, plastik dan sebagainya.  

- Sampah organik adalah sampah yang umumnya dapat membusuk, misalnya 

sisa-sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan dan sebagainya.  

b. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar  



 
 

- Sampah yang mudah terbakar, misalnya kertas, karet, kayu, plastik, kain 

bekas dan sebagainya.  

- Sampah yang tidak dapat terbakar, misalnya kaleng-kaleng bekas, 

besi/logam bekas, pecahan gelas, kaca dan sebagainya.  

F. Pembuangan Air Limbah  

Dimulai dengan makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan 

masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.Mulailah 

timbultumpukan limbah yang tidak di buang sebagaimana mestinya.Hal ini berakibat 

pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan 

kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar. 

Limbah Industri yang berbentuk cair dapat berasal dari pabrik yang biasanya 

banyak menggunakan air pada poses produksinya. Selain itu limbah cair juga dapat 

berasal dari bahan baku yang mengandung air sehingga di dalam proses 

pengolahannya air harus dibuang. Limbah cair yang dikeluaran masing – masing 

industri tergantung pada banyak produk yang dihasilkan serta jenis pengolahannya. 

Berdasarkan persenyawaan yang ditemukan dalam air buangan industri, sifat 

limbah cair dapat dikategorikan berdasaran karakteristi fisika, kimia, dan karakteristik 

biologisnya.
5 

1. Karakteristik Fisika 

Perubahan yang di timbulkan parameter fisika dalam limbah cair industri, 

antara lain:  

a. Padatan  



 
 

Berasal dari bahan – bahan organik maupun anorganik, baik yang larut, 

mengendap maupun yang berbentuk suspense. Pengendapan di bagian dasar air 

akan mengakibatkan terjadinya pendangkalan pada dasar penerima, selain 

menyebabkan tumbuhnya tanaman air tertentu,seperti eceng gondok, juga 

berbahaya bagi makhluk hidup lain dalam air. Banyaknya padatan menunjukkan 

banyaknya lumpur yang terkandung dalam air limbah. 

b. Kekeruhan 

Kekeruhan menunjukkan sifat optis air yang menyebabkan pembiasan 

cahaya ke dalam air. Kekeruhan akan membatasi pencahayaan ke dalam air. Sifat 

ini terjadi karena adanya bahan yang terapung maupun yang terurai seperti bahan 

organik, lumpur, tanah liat, dan benda – benda lain yang melayang maupun 

terapung. 

c. Bau 

Bau timbul karena adanya kegiatan mikroorganisme yang menguraikan zat 

organik untuk menghasilkan gas tertentu.Bau juga timbul karena reaksi kimia 

yang menimbulkan gas.Kuat lemahnya bau yang ditimbulkan bergantung pada 

jenis dan banyaknya gas yang di hasilkan.  

d. Temperatur 

Temperatur air limbah akan mempengaruhi badan penerima apabila terdapat 

perbedaan suhu yang cukup besar. Temperatur juga dapat mempengaruhi 

kecepatan reaksi kimia serta tata kehidupan dalam air. 



 
 

e. Daya hantar listrik 

Daya hantar listrik merupakan kemampuan air untuk mengalirkan arus 

listrik, yang tercermin dari kadar padatan total dalam air dan suhu pada saat 

pengukuran. 

f. Warna 

Warna timbul akibat terdapatnya suatu bahan terlarut atau tersuspensi 

dalam air, selain bahan pewarna tertentu yang mengandung logam berat. 

2. Karakteristik Kimia 

Bahan kimia yang terdapat dalam air dapat menentukan sifat air baik dalam 

tingkat keracunan maupun bahaya yang di timbulkannya.Secara umum sifat air di 

pengaruhi oleh bahan kimia organik maupun anorganik. 

Tabel 1 

Perbedaan Bahan Kimia Organik Maupun Anorganik 

 

ORGANIK ANORGANIK 

Karbonhidrat dan protein 

Minyak dan lemak 

Pestisida 

Fenol 

Zat warna dan surfaktan 

Klorida 

Fosfor 

Logam berat dan beracun 

Nitrogen 

Sulfur 

Sumber :Surna T. Djajadiningrat, Melia Famiola.Kawasan Industri Berwawasan 

Lingkungan. Bandung : Rekayasa Sanitasi. 2004. 



 
 

G. Pengertian Hygiene  

Hygiene merupakan aspek yang berkenaan dengan kesehatan manusia atau 

masyarakat yang meliputi semua usaha serta kegiatan untuk melindungi, 

memelihara, dan mempertinggi tingkat kesehatan jasmani maupun rohani baik 

perorangan maupun kelompok masyarakat.Hygiene adalah suatu pencegahan 

penyakit yangmenitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia 

beserta lingkungantempat orang tersebut berada.Hygiene bertujuan untuk 

memberikan dasar kehidupan yang sehat bagi seluruh aspek kehidupan dalam 

rangka mempertinggi kesejahteraan masyarakat.  

H.  Personal Hygiene 

 Personal hygiene atau perawatan diri/kebersihan diri merupakan perawatan 

diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan, baik secara fisik 

maupun psikologis. Jenis perawatan diri 
9
: 

1. Perawatan diri pada kulit 

Penyakit adalah gangguan pada bagian-bagian tubuh sehingga 

menyebabkan sakit.
11

Kulit merupakan salah satu bagian penting dari tubuh yang 

dapat melindungi tubuh dari berbagai kuman yang mana perawatan kulit seperti 

mandi bermanfaat untuk menghilangkan atau membersihkan bau badan, keringat 

dan sel yang mati, serta merangsang sirkulasi darah, dan membuat rasa nyaman. 

2. Perawatan diri pada kuku tangan dan kaki 

Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam 

mempertahankan perawatan diri karena kuman dapat masuk ke dalam tubuh 

melalui kuku yang bermanfaat mencegah infeksi dan rasa nyaman 



 
 

pekerjaan.Perawatan memotong kuku jari tangan dan jari kaki untuk mencegah 

masuknya mikroorganisme kedalam kuku yang panjang, dan bau kaki dan cedera 

pada jaringan lunak sering kali klien tidak menyadari masalah pada kuku tangan 

dan kaki sampai terjadi nyeri atau rasa tak nyaman. 

3. Perawatan diri pada rambut 

Rambut merupakan bagian dari tubuh yang memiliki fungsi sebagai 

proteksi serta pengatur suhu, melalui rambut perubahan status kesehatan diri dapat 

diidentifikasi.Rambut bermanfaat mencegah infeksi daerah kepala, untuk menjaga 

supaya rambut kelihatan bersih dan tidak berketombe dianjurkan minimal sekali 

seminggu keramas ( cuci rambut ) dengan memakai samphoo. Samphoo berfungsi 

membersihkan rambut juga untuk memberikan beberapa vitamin bagi rambut 

sehingga rambut subur dan berkilau.  

4. Perawatan diri pada mulut dan gigi 

Gigi dan mulut harus dipertahankan kebersihannya sebab melalui organ ini 

kuman dapat masuk.Sehingga menyikat gigi bertujuan untuk menghilangkan plak 

yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan menyebabkan sakit gigi.Sebagaiman 

kita ketahui gigi berfungsi disamping untuk keindahan juga untuk mengunyah 

makanan, jika terjadi sakit gigi apalagi kalau gigi ompong maka sangat 

menyulitkan untuk makan. 

 

 



 
 

I. Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Defenisi Operasional 

N

o 

Variabel Defenisi  

Operasional 

Alat ukur Cara ukur Hasil Ukur Skala 

ukur 

1 Sanitasi dasar Penyediaan 

air bersih, 

pembuangan 

kotoran 

manusia, 

Pengelolaan 

sampah, 

Checklist 

 

Observasi 

 

1.Baik apabila≥  

60 % 

  2.Tidak baik    

Apabila<60% 

 

Ordinal 

Sanitasi Dasar  

 Penyediaan air 

bersih 

 Pembuangan 

kotoran manusia 

 Pengelolaan 

sampah 

 Pembuangan Air 

Limbah 

Sanitasi Dasar 

 

Personal Hygiene 

 Perawatan diri 

pada kulit 

 Perawatan diri 

pada kuku tangan 

dan kaki 

 Perawatan diri 

pada rambut 

 Perawatan diri 

pada mulut dan 

gigi 

 

Personal Hygiene 

 



 
 

Pembuangan 

Air Limbah 

 

A Penyediaan 

air bersih 

melihat gambaran 

terhadap 

penyediaan air 

bersih   

Checklist 

 

Observasi 

 

1.Baik apabila≥  

60 % 

  2.Tidak baik    

Apabila<60% 

 

Ordinal 

b 

 

 

Pembuangan 

kotoran 

manusia 

pembuangan 

kotoran manusia 

pada jamban yang 

memenuhi syarat 

Checklist 

 

Observasi 

 

1.Baik apabila≥  

60 % 

  2.Tidak baik    

Apabila<60% 

 

Ordinal 

c Pengelolaan 

sampah 

 

 

 

 

pengelolaan 

sampah dari 

tempat 

penampungan 

sementara,penga- 

ngkutan sampai 

pemusnahan 

 

Checklist Observasi 1.Baik apabila≥  

60 % 

  2.Tidak baik    

Apabila<60% 

 

Ordinal  

d Pembuangan 

Air Limbah 

 

pengelolaan 

limbah secara 

fisik 

Checklist 

 

Observasi 1.Baik apabila≥  

60 % 

  2.Tidak baik    

Apabila<60% 

 

Ordinal  

2 Personal 

Hygiene 

 

 

Perawatan diri 

pada kulit, 

perawatan diri 

pada kuku tangan 

dan 

kaki,perawatan 

diri pada rambut, 

perawatan diri 

pada mulut dan 

gigi 

 

Kuisioner 

 

Wawancara 1.Selalu 

apabila> 75% 

2.Sering 

apabila>60 % 

3.Jarang 

apabila>40 % 

4.Tidak 

Pernahapabila

<25% 

 

Ordinal 

a Perawatan 

diri pada 

kulit 

 

Kebiasaan 

responden untuk 

merawat diri 

seperti mandi 

Kuisioner 

 

Wawancara 1.Selalu 

apabila> 75% 

2.Sering 

apabila>60 % 

Ordinal 



 
 

3.Jarang 

apabila>40 % 

4.Tidak Pernah 

apabila<25% 

b Perawatan 

diri pada 

kuku tangan 

dan kaki 

 

Kegiatan sehari-

hari untuk mandi 

yang teratur dua 

kali sehari 

Kuisioner 

 

Wawancara 1.Selalu 

apabila> 75% 

2.Sering 

apabila>60 % 

3.Jarang 

apabila>40 % 

4.Tidak Pernah 

apabila<25% 

Ordinal 

c Perawatan 

diri pada 

rambut 

 

 

Kebiasaan diri 

untuk cuci rambut  

dengan memakai 

samphoo satu kali 

sehari 

Kuisioner 

 

Wawancara 1.Selalu 

apabila> 75% 

2.Sering 

apabila>60 % 

3.Jarang 

apabila>40 % 

4.Tidak 

Pernahapabila

<25% 

Ordinal 

d Perawatan 

diri pada 

mulut dan 

gigi  

 

Upaya untuk 

membersihkan 

gigi dengan 

menyikat gigi dua 

kali sehari 

Kuisioner 

 

Wawancara 1.Selalu 

apabila> 75% 

2.Sering 

apabila>60 % 

3.Jarang 

apabila>40 % 

4.Tidak 

Pernahapabila

<25% 

Ordinal 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk melihat Gambaran Sanitasi 

Dasar dan Personal Hygiene Pekerja di Fa. Talaha Texstil Silungkang, Sawahlunto 

Tahun 2014. 

B. Lokasi dan WaktuPenelitian 

1. Lokasi penelitian ini di Fa. Talaha Texstil Silungkang, Sawahlunto Tahun 

2014. 

2. Waktu penelitian ini pada bulan Maret- Juni 2014 

C.Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

a. Sanitasi Dasar objeknya adalah kawasan Fa. Talaha Texstil Silungkang, 

Sawahlunto 

b. Personal Hygiene objeknya adalah pekerja di Fa. Talaha Texstil Silungkang, 

Sawahlunto. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Total Sampling, yaitu 

semua/seluruh karyawan diFa.Talaha Texstil Silungkang, Sawahlunto yang 

berjumlah 40 orang. 

 



 
 

D.Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari wawancara langsung oleh peneliti dengan 

setiap pekerja yang dijadikan sampel dengan menggunakan kuesioner 

terhadap hygiene pekerja. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperolehdari manajemen Fa. Talaha 

Texstil Silungkang, Sawahlunto, berupa sejarah dari industri, data wilayah 

industri, jumlah pekerja. 

E.Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Data diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data (Editing) 

Kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa langsung data setiap instrumen 

(kuesioner dan checklist) yang berkaitan dengan kelengkapan pengisian dan 

kejelasan penelitian. 

2. Pemberian kode (Coding) 

Memberi kode pada setiap instrumen yang terkumpul dalam wawancara dan 

observasi untuk memudahkan melakukan pengolahan data. 

3. Entri data 

Data yang sudah diberi kode setelah itu data dimasukkan kedalam komputer 

untuk diolah, menjadikannya dalam bentuk Master Tabel dan menggunakan 

pengolahan data dengan metode Tabel Distribusi Frekuensi. 



 
 

4. Cleaning data 

Data yang sudah diolah diperiksa kembali untuk melihat atau memastikan 

data yang kita buat sudah benar. 

5. Analisis Data  

Data yang di peroleh dikumpulkan dan diolah dengan komputer, dan 

analisis data univariat serta di sajikan dalam bentuk  distribusi frekuensi,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sejarah dan Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Fa. Talaha Texstil Silungkang Sawahlunto 

Pada tanggal 1 Januari tahun 1927 terjadi pemberontakan oleh rakyat 

Silungkang dan sekitarnya terhadap Belanda, namun pemberontakan tersebut gagal 

dan beberapa orang di Silungkang serta Bapak Talaha itu sendiri di buang di Digul 

Irian Jaya. Pertengahan tahun 1930 masa hukuman Bapak Talaha habis. Kemudian 

Talaha dan beberapa orang Silungkang tidak langsung pulang ke Silungkang 

melainkan pergi ke Bandung dan mempelajari cara bertenun ATBM (Alat Tenun 

Bukan Mesin). Pada tahun 1937 beliau pulang ke Silungkang dan membeli ATBM 

dan dikembangkannya dibawah rumah sendiri dan diberinama Talaha & Son. 

Pada tahun 1946 M.Hatta yang telah menjadi wakil presiden datang ke 

Silungkang dan meresmikan tugu di pasar Silungkang. M.Hatta memasukkan listrik 

ke Silungkang, pada tahun 1950 dengan adanya listrik perlahan ATBM digantikan 

dengan ATM (Alat Tenun Mesin) dan pada tahun 1954 sudah terdapat 4 buah ATM 

hingga tahun 1956 industri berjalan dengan baik, pada tahun 1964 ditambahlagi 6 

unit ATM dan seiring berjalannya waktu pada tahun 1970 ATBM hanya tinggal 10 

hingga pada awal 1980 ATBM benar-benar hilang dan digantikan oleh ATM.  

Pada tahun 1966 industri ini merosot karena kalah bersaing dengan 

perusahaan Jepang yang menjual produk yang sama. Oleh sebab itu pada tahun 1970 

hingga saat ini Fa.Talaha hanya memproduksi kain sarung dan memiliki 36 mesin 



 
 

WAKIL 

Zulfarman 

PIMPINAN PERUSAHAAN 

Darson 

ATM namun yang digunakan untuk produksihanya 23 unit mesin ATM. Kain sarung 

tersebut 80% nya dipasarkan ke Sumatera Utara dan sisanya dipasarkan di Sumatera 

Barat dan daerah sekitar. 

2. Lokasi Fa. Talaha Texstil  

Fa. Talaha tekstil terletak didaerah Muaro Kalaban Silungkang Sawahlunto. 

Luas perusahaan adalah + 2000 m
2
. Fa Talaha  mempunyai batas – batas wilayah 

sebagai berikut: 

 Sebelah utara  : Tanah Masyarakat 

 Sebelah selatan : Sungai Batang Lasi  

 Sebelah timur : Tanah Masyarakat 

 Sebelah barat : Sungai Batang Lasi 

       3.  Struktur Organisasi dan Pembagian tempat Karyawan 

a. Struktur Organisasi 

Bagan 1 

Struktur Organisasi Fa.Talaha Texstil Silungkang Sawahlunto 

Tahun 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIREKTUR 

Hendri Talaha 



 
 

b. Jam Kerja dan Penempatan Kerja Karyawan 

  Fa. Talaha Tekstil hanya memiliki satu shiftkerja. Karyawan bekerja  dimulai 

pada pukul 07.00 – 17.00 WIB. Terdapat 40 karyawan yang bekerja di Fa. Talaha 

Tekstil dan pembagian penempatan kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Penempatan Kerja Karyawan dan Jumlah masing-masing Karyawan 

di Pabrik Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

Tahun 2014 

No Penempatan kerja Jumlah karyawan 

1 Administrasi 1 Orang 

2 Anian 2 Orang 

3 Finishing 1 Orang 

4 Gudang Bahan 4 Orang 

5 Gudang Hasil 4 Orang 

6 Mekanik 2 Orang 

7 Menjahit 2 Orang 

8 Palet 2 Orang 

9 Pencelupan 3 Orang 

10 Pengeringan 2 Orang 

11 Penggulungan  4 Orang 

12 Tenun 11 Orang 

Sumber : diperoleh dari manajemen Fa. Talaha Texstil Silungkang, 

Sawahlunto 

 



 
 

B. Hasil Penelitian  

 Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, 

checklist danpengolahan data, maka didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Penyediaan sarana air bersih 

Sarana air bersih tersedia dengan baik, air tidak berbau, tidak berwarna, dan 

tidak berasa yang di gunakan untuk kegiatan industri berasal dari mata air 

pergunungan di sekitar pabrik yang di alirkan melalui pipa. 

2. Pembuangan kotoran manusia,  

Pada proses pembuangan kotoran manusia tidak terdapat septik tank, tinja 

langsung dialirkan ke kolam ikan yang berada di belakang toilet. Selain itu 

ada dua toilet yang tersedia yang tidak terpisah antara toilet pria dan wanita, 

toilet berada dalam keadaan tidak bersih, setelah di lakukan penelitian masih 

terdapat tinja yang di hinggapi  serangga di sekitar lingkungan pabrik. 

3. Pengelolaan sampah  

Pada pengelolaan sampahdi industri tersebut tempat sampah tidak memiliki 

tutup dan masih ada sampah organik yang tercampur sampah anorganik, hal 

ini terjadi karena tidak adanya tempat pemisah antara sampah organik dan 

anorganik.Sampah tidak diangkut setiap hari ke TPA. Selain itu pada proses 

pemusnahan sampah di lakukan dengan cara di bakar sehingga dapat 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan pegawai 

pabrik Fa.Talaha Texstil. 

 



 
 

4. Pembuangan air limbah di industri,  

Limbah cair tersebut diendapkan ke kolam pengendapan yang berjumlah tiga 

buah kolam, setelah limbah cair di endapkan langsung di alirkan ke badan air 

di  sekitar pabrik Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban.Air limbah yang ada tidak 

mengalir dengan lancar. 

C.  Karakteristik Responden  

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Distribusi frekuensi pendidikanpekerja dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Pekerja di Pabrik 

Fa.TalahaTekstilMuaroKalaban 

Tahun 2014 

 

  

  

 

 

 

 Berdasarkan tabel 3 ditemukan sebanyak 21 orang (52.5%)pekerjaFa.Talaha 

TekstilMuaroKalabanTahun 2014  mempunyai pendidikan SMP. 

 

No Jenis Pendidikan Jumlah % 

1 SD 12 30 

2 SMP 21 52.5 

3 SMA 7 17.5 

 Jumlah 40 100 



 
 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Alamat 

Secara umum pekerja di Fa.Talaha Tekstil Muaro KalabanTahun2014 tinggal 

atau menetap di Silungkang. 

Hasil wawancara dan observasi peneliti dengan pekerja tentang personal 

hygiene pekerja diFa.Talaha TekstilMuaroKalabanTahun 2014 yang dilakukan pada 

bulan Mei-Juni adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Perawatan Kulit Pekerja di Pabrik 

Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

Tahun 2014 

Perawatan kulit Frekuensi % 

Selalu 0 0 

Sering 26 65 

Jarang 14 35 

Tidak Pernah 0 0 

Jumlah 40 100 

  

 Berdasarkan tabel 4 ditemukansebanyak 26 orang (65%) pekerja Fa.Talaha  

Tekstil Muaro Kalaban Tahun 2014 mempunyai perawatan kulit sering. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabel5 

Distribusi Frekuensi Perawatan Kuku Pekerja di Pabrik 

Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

Tahun 2014 

Perawatan kuku N % 

Selalu 4 10 

Sering 27 67 

Jarang 9 22 

Tidak Pernah 0 0 

Jumlah 40 100 

 

 Berdasarkan tabel 5 ditemukansebanyak 27 orang (67%) pekerja Fa.Talaha 

Tekstil Muaro Kalaban Tahun 2014 mempunyai perawatan kuku sering. 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi PerawatanRambut Pekerja di Pabrik 

Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

Tahun 2014 

Perawatan rambut N % 

Selalu 5 12.5 

Sering 7 17.5 

Jarang 28 70 

Tidak Pernah 0 0 

Jumlah 40 100 

  

 Berdasarkan tabel 6 ditemukan sebanyak 28 orang (70%) pekerja Fa.Talaha 

Tekstil Muaro KalabanTahun 2014 mempunyai perawatan rambut jarang. 



 
 

 

 

 

Tabel 7 

Distribusi Frekuensi Perawatan Gigi Pekerja di Pabrik 

Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

Tahun 2014 

  

 Berdasarkan tabel 7 ditemukan sebanyak 26 orang (65%) pekerja Fa.Talaha 

Tekstil Muaro Kalaban Tahun 2014 mempunyai perawatan gigi jarang. 

D. Pembahasan 

1. Sanitasi Dasar 

a. Penyediaan Air Bersih 

 Hasil penelitian yang dilakukan Fa.Talaha Tekstil Muaro Kalaban 

dapat diketahui bahwa penyediaan sarana air bersih berasal dari pergunungan 

di sekitar pabrik, air di alirkan melalui pipa, air tersebut digunakan untuk 

keperluan industri, dan sebagai sarana air bersih untuk keperluan sehari hari 

masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Air industri di lihat secara fisik 

tidak bewarna, tidak berbau dan tidak berasa. 

Perawatan Gigi N % 

Selalu 2 5 

Sering 12 30 

Jarang 26 65 

Tidak Pernah 0 0 

Jumlah 40 100 



 
 

 Menurut Notoatmodjo (2011), air adalah sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan 

air dari pada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sebagian besar 

terdiri dari air.
1 

b. Pembuangan Kotoran Manusia 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih terdapat kotoran 

manusia pada  permukaan tanah di sekitar jamban, dan terdapat nyamuk dan 

kecoak di sekitar pembuangan kotoran manusia. Lantai pada jamban masih 

licin dan terdapat genangan air. 

 Kotoran manusiaadalahsemua benda atau zat yang tidak dipakai lagi 

oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh.Zat-zat yang harus 

dikeluarkan dari dalam tubuh ini berbentuk tinja (Feses), air seni (urin). 

 Peranan tinja dalam penyebaran penyakit sangat besar.Di samping itu 

dapat langsung mengkontaminasi makanan, minuman, sayuran, juga air, 

tanah, serangga (lalat, kecoak) danbagian-bagian tubuh kita dapat 

terkontaminasi oleh tinja tersebut. 

 Peneliti berasumsi, penyebab tidak baiknya dalam hal pembuangan 

kotoran dikarenakan kurangnya kesadaran responden menjaga kebersihan 

lingkungan. Hal ini menyebabkan kotoran tidak dikelola dengan baik. 

Pengolahan tinja atau kotoran manusia sebaiknya dialirkan ke septik 



 
 

tank.Agar tinja tidak menyebabkan timbulnya penyakit, menjaga kebersihan 

toilet yang digunakan supaya tidak menjadi sumber penyebaran penyakit. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat ahli yaitu benda-benda yang telah 

terkontaminasi oleh tinja dari seseorang yang sudah menderita suatu penyakit 

tertentu, sudah barang tentu akan menjadi penyebab penyakit bagi orang lain.
1
 

Yang mengakibatkan apabila pembuangan kotoran manusia tidak di kelola 

dengan baik akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan mencemari 

lingkungan industri.   

c. Pengelolaan Sampah 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa 

pengelolaan sampah di industri tidak di angkat 1 kali sehari, tempat sampah 

tidak tertutup, tempat sampah tidak mencukupi, hanya tersediadua tempat 

sampah. Sampah yang sudah menumpuk langsung di angkat kebelakang 

industri dan langsung di bakar. 

 Sampah ialah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang 

punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membusuk dan ada 

pula yang tidak mudah membusuk. Yang membusuk terutama terdiri dari atas 

zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, sedangkan yang tidak 

membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam, ataupun bahan 

bangunan bekas.
10 

 Menurut asumsi peneliti, pengelolaan sampah di industri Fa.Talaha 

Tekstil Muaro Kalaban masih belum memenuhi syarat.Karena kurangnya 



 
 

perhatian oleh pihak pabrik industry dalam mengelola sampah yang 

dihasilkan oleh pabrik. Sebaiknya pihak pabrik industry harus lebih tegas 

dalam pengelolaan sampah. Perlu dilakukan pendekatan kepada seluruh 

karyawan untuk menimbulkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan 

pabrik dari sampah yang dihasilkan. 

d.Pembuangan Air Limbah 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telahdilakukan di Fa.TalahaTekstil 

dapat diketahui bahwa pembuangan air limbah tidakmengalir dengan lancar, 

saluran air limbah tidak tertutup,aliran air limbah industri di endapkan dan di 

alirkan ke badan air, air limbah dari toilet di alirkan kekolamikan di belakang 

toilet, saluran air tersebut tidak tertutup. 

 Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal 

dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya dan pada 

umumnya mengandung bahan-bahan atauzat-zat yang dapat membahayakan 

bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup.
1 

 
Peneliti berasumsi bahwa pembuangan air limbah yang masih belum 

memenuhi syarat sanitasi disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak 

industry maupun para pekerja pabrik dalam pembuangan air limbah. Sehingga 

air limbah yang dihasilkan dari pengendapan tidak diproses lebih lanjut. 

Namun air limbah tersebut langsung dibuang ke badan air. 

2. Personal Hygiene 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa umumnya responden 

memiliki pengetahuan yang tinggi tentang personal hygiene yaitu dengan 



 
 

persentase 55%.Umumnya responden mengetahuitentangpengertian personal 

hygiene dan pentingnya personal hygiene dalam bekerja. 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia, yakniindra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan 

diperoleh melalui mata dan telinga.
8 

Seseorang yang 

mempunyaipengetahuan yang baik akan cenderung bertindak lebih baik 

dalam upaya pencegahan meningkatkan personal hygiene.  

Dari analisa data dapat diketahui tingginya pengetahuan responden 

tentang personal hygiene disebabkan karena pekerja di Fa.Talaha texstil 

mengetahui bagaimana merawat diri dengan baik. Merekamengetahui 

pengertiandari personal hygiene danpentingnya personal hygiene 

tersebut.Upaya mewujudkan personal hygiene yang baik dengan lebih 

mengoptimalkan penyuluhan mengenai personal hygiene kepada pekerja 

untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang personal hygiene serta 

meningkatkan peran pengelola pabrik di industri dalam upaya meningkatkan  

personal higiene yang baik. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian di pembahasan dapat di simpulkan tentang 

Gambaran Sanitasi Dasar dan Personal Hygiene  pekerja di Fa.Talaha Textil Muaro 

Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto, diperoleh hasil yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sarana air bersih, tersedia dengan baik. 

2. Sarana pembuangan kotoran manusia, tidak tersedia dengan baik. 

3. Pembuangan air limbah mengalir dengan tidak baik. 

4. Pengelolaan sampah tidak tersedia dengan baik. 

5. Lebih dari separuh (65%) perawatan diri pada kulit responden (pekerja) Fa. 

Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto adalah sering. 

6. Lebih dari separuh (67%) perawatan diri pada kuku tangan dan kaki responden 

(pekerja) Fa. Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto 

adalah sering. 

7. Lebih dari separuh (70%) perawatan diri pada rambut responden (pekerja) 

Fa.Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto adalah 

jarang. 

8. Lebih dari separuh (65%) perawatan diri mulut dan gigi responden (pekerja) Fa. 

Talaha Textil Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto adalah jarang. 



 
 

B. SARAN 

1. Dianjurkan kepada pihak industri untuk dapat melengkapi fasilitas sanitasi 

sehingga perusaan dapat berjalan dengan baik. 

2. Hendaknya pihak industri lebih meningkatkan cara pengelolaan sanitasi- sanitasi 

dasar yang ada di industri. 
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DAFTAR KUISIONER PENELITIAN 

GAMBARAN SANITASI DASAR DAN PERSONAL HYGIENE PEKERJA 

DI Fa. TALAHA TEXSTIL INDUSTRI MUARO KALABAN 

KECAMATAN SILUNGKANG SAWAHLUNTO 

TAHUN 2014 

  

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk menyediakan waktu dalam 

pelaksanaan wawancara ini. Kejujuran Bapak/ibu dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkanakan sangat membantu dalam penelitian ini. 

Tgl wawancara : ……………………………  Pewawancara : 

…………………………… 

Lama pewawancara:………………………  Paraf responden 

  

……………. 

 

DATA UMUM  

1. Nama Responden      :  

2. Umur Responden      : 

3. Pendidikan Responden      : 1: SD 

        2: SMP 

        3:SMA 

        4: PT 

4. Alamat Responden      : 

 

A. PERAWATAN DIRI PADA KULIT SL S J TP 

A1 Apakah Bapak/Ibu selalu merawat kulit ? 

1. Selalu 

2. Sering 

    



 
 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

A2 Apakah Bapak/Ibu selalu mandi dua kali 

sehari? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

A3 Apakah Bapak/Ibu memakai sabun saat mandi? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

JUMLAH     

B. PERAWATAN DIRI PADA KUKU 

TANGAN DAN KAKI 

    

B1 Apakah Bapak/Ibu selalu merawat kuku tangan 

dan kaki ? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

B2 Apakah Bapak/Ibu selalu memotong kuku 

tangan dan kaki secara teratur ? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

JUMLAH     



 
 

C. PERAWATAN DIRI PADA RAMBUT     

C1 Apakah Bapak/Ibu selalu merawat rambut 

secara teratur? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

C2 Apakah Bapak/ Ibu selalu mencuci rambut 

secara teratur? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

C3 Apakah Bapak/Ibu pada saat mencuci rambut 

memakai samphoo? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

    

JUMLAH     

D. PERAWATAN DIRI PADA MULUT DAN 

GIGI 

    

D1 Apakah Bapak/Ibu selalu membersihkan mulut 

dan gigi secara teratur? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. TidakPernah 

    

D2 Apakah Bapak/ Ibu selalu menyikat gigi dua     



 
 

kali sehari? 

1. Selalu 

2. Sering 

3. Jarang 

4. Tidak Pernah 

JUMLAH     

1.Selalu apabila > 70% 

2. Sering apabila>60 % 

3. Jarang apabila>40 % 

4. Tidak Pernah apabila <25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FORMULIR SURVEI SANITASI DASAR INDUSTRI 

 

Nama Pengelola /P. Jawab : 

Alamat    : Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Sawahlunto 

NamaIndustri   : Fa.Talaha Tekstil 

Hari / Tanggal   : 

 

NO  Variabel Baik Tidak 

Baik 

1 

 

a 

b 

c 

 

Penyediaan air bersih 

 

Tidak berwarna 

Tidak berasa 

Tidak berbau. 

   

 

 

 

 

JUMLAH 

  

2 

 

a 

b 

c 

d 

 

e 

f 

g 

 

Pembuangan kotoran manusia (jamban) 

 

Tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban 

Tidak mengotori air permukaan disekitarnya 

Tidak mengotori air tanah disekitarnya 

Tidak dapat terjangkauoleh serangga terutama lalat dan kecoa dan 

binatang lainnya 

Tidak menimbulkan bau 

Mudah digunakan dan dipelihara 

Desainnya sederhana 
 

  

 

JUMLAH 

  

3 

 

a 

b 

c 

d 

e 

Pengelolaan sampah 
 

Sampah di angkat setiap 24 jam Minimal 80℅ dari jumlah 

Disetiap ruangan penghasil sampah tersedia tempat sampah 

Dibuat dari bahan kedap air dan punya tutup 

Tidak ada sampah membusuk di TPS 

  



 
 

f 

g 

h 

Tidak permanen 

Tidak menjadi tempat perindukan vektor 

Mudah di isidan di kosongkann 

Terbuat dari bahan yang ringan 

 

JUMLAH 

  

4 

 

a 

b 

c 

d 

Pembuangan Air Limbah 

 

Air limbah mengalir dengan lancar 

Saluran air limbah tertutup 

Ada penampungan air limbah yang tertutup 

Saluran air limbah kedap air 

  

 

JUMLAH 

  

 

Skor : Baik = 60 % 

         Tidak Baik< 60 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

nama responde 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid aliuudin 1 2.5 2.5 2.5 

anto 1 2.5 2.5 5.0 

asep 1 2.5 2.5 7.5 

ayang 1 2.5 2.5 10.0 

darson 1 2.5 2.5 12.5 

dayat 1 2.5 2.5 15.0 

ermayeni 1 2.5 2.5 17.5 

gadih 1 2.5 2.5 20.0 

hermawan 1 2.5 2.5 22.5 

ikas 1 2.5 2.5 25.0 

ismail gusri 1 2.5 2.5 27.5 

jalimar 1 2.5 2.5 30.0 

jalinus 1 2.5 2.5 32.5 

jalius 1 2.5 2.5 35.0 

jasni 1 2.5 2.5 37.5 

jufri 1 2.5 2.5 40.0 

kairul 1 2.5 2.5 42.5 

kasi 1 2.5 2.5 45.0 

kasimar 1 2.5 2.5 47.5 

kasrida 1 2.5 2.5 50.0 

kiar 1 2.5 2.5 52.5 

mansur 1 2.5 2.5 55.0 

mawadi 1 2.5 2.5 57.5 

mawarman 1 2.5 2.5 60.0 



 
 

maya 1 2.5 2.5 62.5 

mayang 1 2.5 2.5 65.0 

mila 1 2.5 2.5 67.5 

muhammad ali 1 2.5 2.5 70.0 

munin 1 2.5 2.5 72.5 

murni 1 2.5 2.5 75.0 

oyon 1 2.5 2.5 77.5 

safwan putra 1 2.5 2.5 80.0 

samsidar 1 2.5 2.5 82.5 

sia 1 2.5 2.5 85.0 

syafruddin 1 2.5 2.5 87.5 

syafwan 1 2.5 2.5 90.0 

syamsul bahri 1 2.5 2.5 92.5 

wirman 1 2.5 2.5 95.0 

yasri 1 2.5 2.5 97.5 

zarman 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

umur responden 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 34 1 2.5 2.5 2.5 

39 1 2.5 2.5 5.0 

40 2 5.0 5.0 10.0 

42 1 2.5 2.5 12.5 

43 1 2.5 2.5 15.0 

45 3 7.5 7.5 22.5 

46 1 2.5 2.5 25.0 



 
 

47 1 2.5 2.5 27.5 

48 2 5.0 5.0 32.5 

49 1 2.5 2.5 35.0 

52 3 7.5 7.5 42.5 

53 2 5.0 5.0 47.5 

54 1 2.5 2.5 50.0 

56 1 2.5 2.5 52.5 

61 1 2.5 2.5 55.0 

62 2 5.0 5.0 60.0 

64 1 2.5 2.5 62.5 

65 6 15.0 15.0 77.5 

68 1 2.5 2.5 80.0 

69 1 2.5 2.5 82.5 

71 1 2.5 2.5 85.0 

76 4 10.0 10.0 95.0 

77 1 2.5 2.5 97.5 

80 1 2.5 2.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

Pendidikan Responden       

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sd 12 30.0 30.0 30.0 

smp 21 52.5 52.5 82.5 

sma 7 17.5 17.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 



 
 

Alamat Responden  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid silungkang 40 100.0 100.0 100.0 

Apakah Bapak/Ibu selalu merawat kulit  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sering 26 65.0 65.0 65.0 

jarang 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

  

 

 

Apakah Bapak/Ibu selalu mandi dua kali sehari 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sering 26 65.0 65.0 65.0 

jarang 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Apakah Bapak/Ibu memakai sabun saat mandi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid selalu 4 10.0 10.0 10.0 

sering 30 75.0 75.0 85.0 

jarang 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Apakah Bapak/Ibu selalu merawat kuku tangan dan kaki  



 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid selalu 4 10.0 10.0 10.0 

sering 27 67.5 67.5 77.5 

jarang 9 22.5 22.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Apakah Bapak/Ibu selalu memotong kuku tangan dan kaki secara teratur  

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid selalu 4 10.0 10.0 10.0 

sering 24 60.0 60.0 70.0 

jarang 12 30.0 30.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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