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ABSTRAK 

Water borne diseases merupakan penyakit yang ditularkan ke manusia akibat sumber air yang 

tercemar baik mikroorganisme ataupun zat cemaran oleh kegiatan manusia, berupa limbah 

rumah tangga maupun limbah domestik, salah satunya limbah perkebunan seperti perendaman 

karet di sungai. Efek dari kegiatan ini menimbulkan gangguan kulit. Berdasarkan survey  

pendahuluan  yang dilakukan di Desa Puguk Kabupaten Kubu Raya pada awal maret 2015  

dari 10 rumah menunjukan bahwa 80% mandi sebanyak > 2 kali, jumlah air yang digunakan  

> 30 /Org/hr  sebanyak 70%, jarak perendaman karet  < 13 m sebanyak 50%, jumlah 

gumpalan karet yang direndam  > 5 sebanyak 80%, lama tinggal  > 20 tahun sebanyak 60%, 

dari 10 responden didapat hasil 60% mengalami gangguan kulit. Tujuan penelitian ini adalah  

untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan kulit pada masyarakat 

di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 
Jenis  penelitian ini  adalah observasional analitic dengan desain cross sectional. Besar 

sampel sebanyak 81 orang yang diambil melalui tekhnik purposive sampling. Uji statistik 

yang digunakan Chi-squere dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara jarak perendaman karet ( p value = 

0,000; PR = 3,847), banyak rendaman karet ( p value = 0,001; PR = 2,572) dengan kejadian 

gangguan kulit. tetapi tidak terdapat hubungan antara frekuensi mandi ( p value = 0,279 ), 

jumlah air untuk mandi  (p value = 0,618) dan lama tinggal ( p value = 0,938). 

Disarankan kepada masyarkat Desa Puguk untuk dapat menjaga lingkungan dengan membuat 

kolam penampungan khusus untuk rendaman karet yang jauh dari sumber air.  

 

 

Kata kunci :   Gangguan kulit,frekuensi mandi, jumlah air mandi, jarak  rendaman  

     karet, banyak rendaman karet, lama tinggal. 
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ABSTRACT 

 

 

FACTORS RELATED TO THE SKIN DISORDERS CASES AMONG PEOPLE OF 

DESA PUGUK, KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG, KABUPATEN KUBU RAYA 

2015 ( A Case Study on the People Living Around Creeks with Rubber Contamination) 

 

 

Water borne diseases are diseases that are transmitted to humans due to polluted water 
sources either microorganisms or substances contamination by human activities, such as 

household waste and domestic waste, one rubber plantation waste such as immersion in the 

river. The effects of these activities lead to skin disorders.  A preliminary study conducted in 

DesaPuguk in March 2015 indicated that 80% people took a bath 2 times a day, 70% water 

was used for more than 30 people per day, 50% rubber were soaked in less than 13 m, 80% 

rubber lump were soaked in less than 5, and 60% people have stayedaround creeks with 

rubber contaminationfor more than 20 years. 

This study aimed at finding out the factors related to the skin disorders cases among people 

inDesaPuguk, Kecamatan Sungai Ambawang. 

Using analytic observational method and cross sectional design, this study employed 81 

samples. They were selected by using purposive sampling method. The data were statistically 

tested by using Chi Square test.  

The study revealed that there were correlation of rubber soaking distance (p value = 0.000; PR 

= 3.847), the amount of soaked rubber (p value = 0.001; PR = 2.572) and the incidence of skin 

disorders. However, there was no correlation between the frequency of bathing (p value = 

0.279), the amount of water for the shower (p value = 0.618) and the length of stay (p value = 

0.938). 

From the findings, people in DesaPuguk are encouraged to keep their environment clean by 

making certain settling ponds for soaked rubber away from water resources. 

 

 

Keywords :  skin disorders, the amount of water for the shower, rubber soaking distance,        

    the number of the soaked rubber, the length of stay. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan 

masyarakat adalah status kesehatan. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi status kesehatan 

salah satunya antara lain adalah faktor 

lingkungan. Lingkungan merupakan faktor 

terbesar , selain langsung mempengaruhi 

kesehatan dan mempengaruhi perilaku, 

begitu pula sebaliknya.1  

Lingkungan dapat menjadi wadah terjadinya 

penyakit menular, Penyakit menular adalah 

penyakit yang disebabkan mikroorganisme, 

baik bakteri, virus, maupun jamur, yang bisa 

ditularkan melalui udara, air maupun tanah 

sebagai media penularan. Salah satu penyakit 

menular tersebut adalah penyakit kulit.2 

Penyakit kulit adalah penyakit yang umum 

terjadi pada semua usia, kulit merupakan 

bagian tubuh manusia yang sensitive 

terhadap bermacam-macam penyakit. 

Penyakit kulit dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu kebiasaan hidup dan 

lingkungan. Penyakit kulit dapat berkembang 

pada personal hygiene dan keadaan 

kebersihan lingkungan yang buruk.3 

Menurut International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood (ISAAC) tahun 2010 

prevalensi penyakit kulit di dunia yang 

menyerang anak 10-20%, sedangkan pada 

dewasa sekitar 1-3%. Di Indonesia 1,3 angka 

kejadian di masyarakat adalah sekitar 1-3%. 

Penyakit kulit semakin berkembang, hal ini 

dibuktikan dari data Profil Kesehatan 

Indonesia 2010 yang menunjukkan bahwa 

penyakit kulit dan jaringan subkutan menjadi 

peringkat ketiga dari 10 penyakit terbanyak 

pada pasien rawat jalan.4 Prevalensi penyakit 

kulit menurut profil kesehatan Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2010, sebesar 96 / 

10.000 penduduk,5 sedangkan di Kabupaten 

Kubu Raya data penyakit kulit pada  tahun 

2013 berada pada urutan ke-3 dari penyakit 

menular yaitu sebesar (323 kasus) yaitu 

penyakit kulit karena alergi dan penyakit 

kulit karena infeksi pada urutan ke-2 (328 

Kasus).6 Dari data sepuluh besar penyakit di 

Puskesmas Parit Timur pada tahun 2014, 

penyakit kulit karena infeksi pada urutan ke-

2 sebanyak 247 kasus (7,8%). 7 

Kualitas lingkungan perairan di Indonesia 

sekarang ini banyak yang mengalami 

permasalahan karena adanya pencemaran. 

Satu diantara akibat dari pencemaran adalah 

terjadinya peningkatan penyakit bawaan air 

seperti diare dan penyakit kulit.8 Berbagai 

cemaran sungai juga terjadi di Kalimantan 

Barat salah satunya di Sungai Ambawang di 

kabupaten Kubu Raya  yang juga tidak lepas 

dari permasalahan limbah. Cemaran yang 

terjadi di  sungai dihasilkan oleh industri 

karet  yang berada di aliran  sungai 

Ambawang Kecamatan sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya memberikan dampak 

yang kuat, perendaman karet di anak sungai 

merupakan kebiasaan masyarakat karena 

mata pencarian masyarakat Desa Puguk 

 Kecamatan Sungai Ambawang  adalah 

sebagai petani karet. Masyarakat petani karet 

hanya dapat mengandalkan alam, dalam 

pengolahannya sebelum dijual, mereka 

merendam karetnya di anak sungai 

sedangkan sungai tersebut digunakan 

masyarakat untuk kegiatannya sehari-hari 

seperti mandi cuci dan kakus.  

Hasil uji pendahuluan di lokasi pencemaran 

air sungai yang digunakan masyarakat sehari-

hari di Desa Puguk menunjukkan bahwa 

kadar COD,BOD,DO dan pH  yang melebihi 

ambang batas yang telah ditentukan, kadar 

COD  sebesar 33 mg/L sedangkan kelas mutu 

air yang diperbolehkan 25 mg/L. Kadar BOD 

sebesar 5 mg/L sedangkan kelas mutu air 

yang diperbolehkan 3 mg/L, kadar DO 

 sebesar 4,7 mg/L sedangkan kelas mutu air 

yang diperbolehkan 4 mg/L dan pH sebesar 

4,07 mg/L yang menunujukkan pH air adalah 

bersifat asam. Sifat asam pada sungai ini 

dapat dipengaruhi oleh karet yang direndam 

di sungai tersebut karena untuk 

penggumpalan karet itu sendiri diperlukan 

penambahan asam untuk menurunkan pH 

lateks, peranan pH itu sendiri  menentukan 

mutu karet. 

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan 

peneliti di Desa Puguk Kecamatan Sungai 

Ambawang, sumber air yang di gunakan 

untuk kegiatan mandi,cuci dan kakus adalah 

air dari anak sungai yang  airnya  berwarna 

hitam kecoklatan, dangkal, keruh dan berbau. 
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Hal ini disebabkan oleh adanya perendaman 

karet di anak sungai, sehingga dapat 

mengakibatkan  terjadinya penularan 

penyakit yang disebabkan oleh air (Water 

Wash Disease). Hasil survey dari 10 rumah 

menunjukan bahwa 80% masyarakat Desa 

Puguk frekuensi menggunakan air untuk 

mandi sebanyak > 2 kali, jumlah air yang 

digunakan  > 30 /Org/hr  sebanyak 70%, 

jarak perendaman karet  dekat < 13 m 

sebanyak 50%, jumlah gumpalan karet yang 

direndam  > 5 gumpalan sebanyak 80%, lama 

tinggal  > 20 tahun sebanyak 60%, dari 10 

responden masing-masing 1 rumah satu 

responden didapat hasil 60% mengalami 

gangguan kulit. Hal ini menunjukkan bahwa 

diduga banyaknya kejadian penyakit  kulit di 

Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang 

kabupaten Kubu Raya diakibatkan perilaku 

masyarakat yang menggunakan air sungai 

yang tercemar oleh rendaman karet. Oleh 

karena itu maka penelitian ingin mengetahui 

mengenai faktor yang berhubungan dengan 

kejadian gangguan kulit pada masyarakat 

yang tinggal disekitar anak sungai dengan 

cemaran karet di Desa Puguk Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

Tahun 2015.  

METODE 

Penelitian ini bersifat analitik yaitu untuk 

melihat faktor yang berhubungan dengan 

kejadian gangguan kulit pada masyarakat 

Desa Puguk. Sedangkan menurut sifat 

waktunya, maka termasuk dalam jenis Cros 

sectional. yaitu data yang dikumpulkan 

secara bersamaan. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

proporsi (Proporsional Random Sampling) 

dengan jumlah sebesar 81 sampel, dimana  

perhitungan proporsional sampling pada 4 

Dusun yang ada di wilayah Desa Puguk 

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya. Masing- masing Dusun yaitu 

Meranti, Beringin, Karet diambil sebesar 23 

sampel, sedangkan untuk Dusun Limau 

diambil sebesar 12 sampel. Kuesioner 

identitas digunakan untuk mendapatkan data 

karakteristik responden seperti nama, umur, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan. Kuesioner identifikasi masalah 

lingkungan digunakan untuk mendapatkan 

data berapakali responden MCK disungai, 

berapa banyak air yang digunakan untuk 

mandi dalam satu hari, sumber cemaran 

selain karet, jarak perendaman karet dari 

tempat mandi, banyaknya karet yang 

direndam dan berapa lama responden tinggal 

di wilayah penelitian serta jumlah penghuni 

rumah yang menderita penyakit kulit. 

HASIL  

 
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Menurut Variabel Penelitian di wilayah Desa Puguk 

                          Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

Variabel 
 

 

 

                  

   

 

Frekuensi (%) 
 

Gangguan Kulit 

Ada 

Tidak Ada  

Frekuensi Mandi 

≥ 2kali  

˂ 2 kali  

Jumlah Air Yang Digunakan Untuk Mandi 

≥ 30 /org/hr  

˂ 30 /org/hr  

Jarak Pencemaran Karet Dengan Tempat Mandi 

≤13 m 

>13 m 

Banyaknya Rendaman Karet  

>5 Gumpalan 

≤5 Gumpalan 

Lama Tinggal  

>20 tahun  

≤ 20 tahun 

 

36 

45 

 

34 

47 

 

19 

62 

 
 

42 

39 
 

 

38 

43 
 

 

31 

50 

 

( 44,4 ) 

            ( 55,6) 

 

 ( 42,0 ) 

 ( 58,0 ) 

 

 ( 23,5 ) 

 ( 76,5 ) 
 

 

 

( 51,9) 

 ( 48,1 ) 
 

 

( 46,9 ) 

 ( 53,1 ) 
 

 

 ( 38,3 ) 

 ( 61,7 ) 
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Gangguan Kulit 

Berdasarkan distribusi frekuensi gangguan 

kulit pada masyarakat di wilayah Desa  

Puguk Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya, didapat responden  

yang mengalami gangguan kulit sebesar 

44,4%. (tabel 1) 
 

Frekuensi Mandi 

Berdasarkan distribusi frekuensi mandi 

masyarakat di wilayah Desa Puguk 

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya, didapat responden yang 

frekuensi mandi < 2 kali sehari sebesar 

58,0%. (tabel 1) 
 

Jumlah Air Yang Digunakan Untuk 

Mandi 

Berdasarkan distribusi frekuensi  jumlah 

air yang digunakan untuk mandi 

masyarakat  di wilayah Desa Puguk 

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya, didapat responden yang 

jumlah air untuk mandi < 30 ml/org/hr 

sebesar 76,5%. (tabel 1) 

Jarak pencemaran Karet Dengan 

Tempat Mandi 

Berdasarkan distribusi frekuensi jarak 

pencemaran karet dengan tempat mandi di 

wilayah Desa Puguk Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya, didapat 

bahwa jarak pencemaran karet ≤13 m dari 

tempat mandi yaitu sebesar 51,9%.(tabel 1) 
 

Banyaknya Rendaman Karet 

Berdasarkan distribusi frekuensi 

banyaknya rendaman karet di wilayah 

Desa Puguk Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya, didapat 

bahwa banyaknya rendaman karet ≤5 

Gumpalan yaitu sebesar 53,1%.  (tabel 1) 
 

Lama Tinggal 

Berdasarkan distribusi frekuensi lama 

tinggal responden di wilayah Desa Puguk 

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya, didapat bahwa lama tinggal ≤ 

20 tahun yaitu sebesar 61,7%.  (tabel 1) 

 

 

 

Tabel 2. Hubungan antara Variabel Penelitian dengan Kejadian Gangguan Kulit Pada Masyarakat  

Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 

Ket. PR = Prevalensi Ratio 
 C = Confident Interval (derajat kepercayaan) 

 

 

  

Variabel Kejadian Gangguan Kulit Pvalue PR 95% CI 

Ada  (%) Tidak Ada (%)  

 

Frekuensi Mandi 

     

≥ 2kali  18 (52,9) 16 (47,1) 
 0,279 

  

˂ 2 kali  18 (38,3)  29 (61,7)   

Jumlah Air Yang Digunakan Untuk Mandi      

≥ 30 /org/hr  7 (36,8) 12 (63,2) 
0,618 

   

˂ 30 /org/hr  29 (46,8) 33 (53,2)   

Jarak Pencemaran Karet Dengan Tempat 

Mandi 

     

≤13 m 29 (69,0) 13 (31,0) 
0,000 3,847 1,909-7,754 >13 m 

 

7 (17,9) 32 (82,1) 

Banyaknya Rendaman Karet       

>5 Gumpalan 25 (65,8) 13 (34,2) 
0,001 2,572 

1,471-4,498 

≤5 Gumpalan 
 

11 (25,6) 32 (74,4) 

Lama Tinggal       

>20 tahun  14 (43,1) 16 (53,3) 
0,938 

  

≤ 20 tahun 
 

22 (46,7) 29 (56,9)   
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Frekuensi Mandi 

Proporsi responden yang frekuensi mandi 

sering memiliki kecenderungan mengalami 

gangguan kulit yaitu sebesar  52,9%  lebih 

besar dibandingkan dengan yang frekuensi 

mandi tidak sering yaitu 38,3%. Hasil uji 

statsistik diperoleh nilai p value = 0,279  

(> 0,05),  ini menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang bermakna antara 

frekuensi mandi responden dalam sehari  

dengan terjadinya gangguan kulit di Desa 

Puguk Kecamatan Sungai Ambawang 

Tahun  2015. (tabel 2) 

Jumlah Air Yang Digunakan Untuk 

Mandi 

Proporsi responden yang  mandi dengan 

jumlah air untuk mandi ˂ 30/orang/hr 

memiliki kecenderungan  mengalami  

gangguan kulit yaitu  sebesar 46,8%, lebih  

besar dibandingkan dengan yang mandi 

dengan jumlah air untuk mandi ≥ 30 

/org/hr yaitu sebesar 36,8%. Hasil uji 

statsistik diperoleh nilai p value = 0,618  

(>0,05),  ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara jumlah air 

yang digunakan untuk mandi dengan 

terjadinya gangguan kulit pada masyarakat  

Desa Puguk Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya tahun 

2015. (tabel 2) 

Jarak pencemaran Karet Dengan 

Tempat Mandi 

Proporsi responden yang jarak sumber air  

dengan tempat  rendaman  ˂ 13 m 

memiliki kecenderungan mengalami 

gangguan kulit yaitu  sebesar  69%, lebih 

besar dibandingkan dengan yang jarak 

sumber air dengan rendaman karet ≥ 13m 

yaitu sebesar  17,9 %. Hasil uji statsistik, 

diperoleh nilai p value = 0,000      (< 0,05), 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna  antara jarak rendaman 

karet dengan terjadinya gangguan kulit 

pada masyarakat Desa Puguk Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai 

PR = 3,847, artinya prevalensi risiko  

gangguan kulit  pada kelompok jarak 

rendaman karet dengan sumber  air  ˂ 13m  

berpeluang 3,847  kali lebih besar 

dibandingkan pada kelompok yang jarak 

rendaman karet dengan sumber  air  ≥ 13m. 

(tabel 2) 

Banyaknya Rendaman Karet 

Proporsi responden yang sumber airnya 

memiliki rendaman karet dengan  banyak 

rendaman karet > 5 gumpalan  memiliki 

kecenderungan mengalami gangguan kulit 

yaitu  sebesar  65,8%  lebih besar 

dibandingkan dengan yang banyak 

rendaman  karet  ≤ 5 gumpalan yaitu 

sebesar 25,6 %.  Hasil uji statsistik, 

diperoleh nilai p value = 0,001, (< 0,05), 

ini menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang bermakna  antara banyak rendaman 

karet dengan terjadinya gangguan kulit 

pada masyarakat Desa Puguk Kecamatan 

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai PR = 2,572 artinya 

prevalensi risiko mengalami gangguan 

kulit yang sumber airnya memiliki 

rendaman karet > 5 gumpalan berpeluang 

2,572  kali lebih besar dibandingkan  pada 

kelompok  yang  sumber  airnya memiliki 

rendaman karet ≤ 5 gumpalan. (tabel 2) 

Lama Tinggal 

Proporsi responden  yang lama tinggal  > 

20 tahun memiliki kecenderungan 

mengalami gangguan kulit yaitu  sebesar  

43,1 % lebih besar dibandingkan dengan 

yang lama tinggal ≤ 20  tahun  46,7%.  

Hasil uji statsistik diperoleh nilai p value  

= 0,938, (>0,05), ini menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan yang bermakna antara 

lama tinggal responden  dengan terjadinya 

gangguan kulit pada masyarakat Desa 

Puguk Kecamatan Sungai Ambawang 

Kabupaten Kubu Raya. (tabel 2) 

PEMBAHASAN 

Hubungan Frekuensi Mandi dengan 

Keluhan Gangguan kulit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

frekuensi mandi adalah ˂ 2 kali/hari  yaitu 

sebanyak 58%. Hasil analisa uji statistik  

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara frekuensi  

mandi dengan keluhan gangguan kulit. 

Frekuensi  mandi tidak mempengaruhi 
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keadaan kulit seseorang, sehingga 

frekuensi mandi  ≥ 2 kali/hari tidak 

menyebabkan responden berisiko 

mengalami keluhan gangguan kulit.  

Hasil penelitian di lapangan didapatkan 

rata-rata frekuensi mandi masyarakat  Desa  

Puguk  Kecamatan Sungai Ambawang     ˂ 

2 kali/hari yaitu sebesar  58%,  sehingga 

disimpulkan frekuensi mandi responden 

tergolong dalam kategori  tidak sering. 

Frekuensi yang dianjurkan untuk mandi, 

sering jika frekuensi mandi ≥ 2 kali/hari 

dan tidak sering jika frekuensi mandi ˂ 2 

kali/hari. 

Menurut  peneliti  frekuensi mandi tidak 

sering responden di Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang tersebut 

diantaranya mungkin disebabkan karena 

sulitnya mendapatkan air bersih, dimana 

sumber air yang digunakan sehari-hari bagi 

responden telah tercemar baik dari aktifitas 

perkebunan karet maupun aktifitas 

masyarakat sehari-hari seperti mandi dan 

mencuci di sungai serta jumlah air  yang 

sering defisit terutama pada musim 

kemarau. Hasil penelitian ini  

menunjukkan bahwa frekuensi mandi  

tidak ada hubungannya dengan risiko 

gangguan kulit, namun meskipun demikian 

frekuensi mandi  ≥  2 kali/hari  dibutuhkan 

untuk  menghilangkan bau, menghilangkan 

kotoran, merangsang peredaran darah, 

serta memberikan kesegaran pada tubuh. 

Disarankan pada masyarakat  Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang untuk tetap 

mandi  ≥ 2 kali/hari  .  Sebaiknya mandi 

dua kali sehari , mandi membuat tubuh kita 

segar dengan membersihkan seluruh tubuh 

kita, sehingga diharapkan terhindar dari 

berbagai keluhan kesehatan terutama 

penyakit kulit.9 

Hubungan Jumlah Air Yang digunakan 

Untuk Mandi dengan Keluhan 

Gangguan Kulit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar  jumlah air yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

digunakan responden  untuk mandi  adalah 

˂ 30 /org/hr  yaitu sebanyak 76,5 %. Hasil 

analisa uji statistik  menunjukkan  bahwa  

tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara jumlah air yang digunakan  untuk 

mandi  dengan keluhan gangguan kulit. 

Jumlah air yang digunakan  untuk mandi  

oleh masyarakat saat ini tergantung dari 

kemudahan masyarakat memperolehnya.10 

Menurut  perhitungan WHO di negara-

negara maju setiap orang memerlukan air 

antara 60-120 liter perhari. Sedangkan di 

negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia setiap orang memerlukan air 

antara 30-60 liter per hari.1  

Hasil penelitian di atas menunjukkan 

jumlah air untuk mandi tidak memiliki 

pengaruh terhadap risiko penyakit kulit. 

Hal ini disebabkan karena kualitas mandi 

tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah air 

namun juga dipengaruhi oleh kualitas air 

yang digunakan untuk mandi . Menurut  

peneliti  jumlah air untuk mandi responden 

di Desa  Puguk  Kecamatan Sungai 

Ambawang tersebut diantaranya mungkin  

disebabkan karena sulitnya mendapatkan 

air bersih, dimana  sumber  air  yang 

digunakan sehari-hari bagi responden telah 

tercemar baik dari aktifitas perkebunan 

karet maupun aktifitas masyarakat sehari-

hari seperti mandi dan mencuci di sungai 

serta jumlah air  yang sering defisit 

terutama pada musim kemarau. 

Disarankan pada masyarakat  Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang untuk tetap 

menggunakan  jumlah air untuk mandi  ≥ 

30 /org/hr  . Menurut standar WHO jumlah 

air untuk mandi bagi negara berkembang 

yaitu minimal 30 /org/hari. (Notoadmodjo, 

2013) 

Hubungan Antara Jarak Perendaman 

Karet dengan Keluhan  Gangguan Kulit 
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar jarak perendaman karet 

dengan tempat mandi  masyarakat Desa  

Puguk  Kecamatan Sungai Ambawang  

rata-rata  (≤ 13 m),  yaitu sebesar 51,9% 

dengan risiko mengalami gangguan kulit 

(44,4%). Hasil analisa uji statistik 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara jarak perendaman 

karet dengan tempat mandi  terhadap risiko 

mengalami gangguan kulit di Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang.  Jarak 

perendaman karet yang  tidak  memenuhi  
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standar menyebabkan masyarakat lebih 

berisiko mengalami gangguan kulit. 

Hasil penelitian di lapangan rata-rata jarak 

perendaman karet dengan tempat mandi 

masyarakat Desa  Puguk  Kecamatan 

Sungai Ambawang  rata-rata (≤13 m) yaitu 

sebesar 51,9% sehingga disimpulkan jarak 

perendaman karet dengan tempat mandi 

masyarakat Desa  Puguk tersebut tergolong 

dalam kategori tidak  memenuhi  standar.  

Dimana dalam PP/No.81/ Th 2012, pada 

pasal 23, ayat 3, huruf e menyatakan  jarak  

limbah/cemaran terhadap   sumber  air  

mandi  ditetapkan   lebih dari 1 km (satu 

kilometer).11 

Menurut peneliti jarak  perendaman  karet 

di Desa  Puguk  Kecamatan Sungai 

Ambawang tersebut diantaranya 

disebabkan masyarakat sebagai petani 

karet mencari solusi yang mudah dan 

murah dalam mengolah karet mentah. 

Selain itu dari pengamatan selama 

penelitian diketahui bahwa petani karet di 

Desa  Puguk  Kecamatan Sungai 

Ambawang sudah turun temurun 

melakukan perendaman karet disungai 

setempat, dimana sungai tempat 

perendaman karet tersebut juga 

dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

air sehari-hari (MCK). 

Aktifitas perendaman karet oleh 

masyarakat berdampak tejadinya 

pencemaran sungai sehingga menjadi 

sarana penularan penyakit seperti gatal-

gatal, alergi, penyakit kulit lainnya, dll.12 

Disarankan kepada masyarakat Desa  

Puguk  Kecamatan Sungai Ambawang  

untuk  mengolah  air  sungai yang telah 

tercemar dengan menambahkan tawas atau 

zat penjernih air agar membantu 

membunuh  atau mengurangi 

mikrooganisme yang berbahaya bagi 

kesehatan, masyarakat juga dapat 

melakukan pembilasan dengan air bersih 

setelah memakai air sungai yang tercemar, 

namun jika memungkinkan disarankan 

petani karet untuk dapat membuat tempat 

perendaman khusus yang jauh dari 

pemukiman dan sungai sebagai alternatif 

pengolahan karet, dengan pembuangan 

limbahnya juga memiliki tempat khusus 

serta bekerja sama dengan penyuluh 

lapangan di bidang pertanian. 
 

Hubungan Antara Jumlah Karet yang 

direndam  dengan Keluhan Gangguan 

Kulit 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar  jumlah karet yang 

direndam  di Sungai yang berada di  Desa  

Puguk  Kecamatan Sungai Ambawang  

rata-rata  > 5 gumpalan  ,  yaitu sebesar  

(65,8%), dengan risiko mengalami 

gangguan kulit (44,4%). Hasil analisa uji 

statistik menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang  bermakna  antara  jumlah 

karet yang direndam terhadap risiko 

mengalami gangguan kulit di Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang.  Kuantitas  

jumlah  karet  yang  direndam  

meningkatkan  kadar pH air sehingga 

menyebabkan masyarakat lebih berisiko 

mengalami gangguan kulit. 

Hasil penelitian di lapangan besar  jumlah 

karet yang direndam  di Sungai yang 

berada di  Desa  Puguk  Kecamatan Sungai  

Ambawang  rata-rata  > 5 gumpalan, 

sehingga disimpulkan jumlah karet yang 

direndam  di  Desa  Puguk  tersebut 

tergolong dalam kategori banyak. 

Kuantitas karet yang direndam 

mempengaruhi pH  air, semakin banyak 

jumlah karet yang direndam 

mengakibatkan  pH air menjadi tidak 

normal, yang diakibatkan dari aktifitas 

penambahan zat kimia dalam proses 

pengolahannya, sehingga  dapat 

mengakibatkan terjadinya alergi dan 

terpapar penyakit kulit.13 

Menurut  peneliti  jumlah karet yang 

direndam di sungai Desa  Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang tersebut 

sesuai dengan hasil  panen, semakin 

banyak hasil panen maka semakin banyak 

pula jumlah gumpalan rendaman karet.  

Jumlah rendaman karet di sungai Desa 

Pungguk ini juga mengakibatkan tingginya 

pH air, dimana semakin banyak jumlah 

karet yang direndam, semakin banyak pula 

penggunaan zat kimia asam asetat dan 

asam format untuk menurunkan pH lateks 

atau karet agar cairan karet menjadi padat. 

Banyaknya bahan kimia yang digunakan 
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mengakibatkan tercemarnya air sungai. Hal  

ini  dapat  diartikan  semakin  banyak 

gumpalan  karet di dekat tempat mandi 

maka tingkat keasamaan dan semakin 

beresiko untuk mengalami gangguan kulit. 

Oleh  karena  itu diharapkan warga untuk 

tidak merendam karet hasil panennya di 

dekat tempat mandi dan semakin beresiko 

apabila ditambah dengan jumlah rendaman 

karetnya banyak. 
 

Hubungan Lama Tinggal dengan 

Keluhan  Gangguan Kulit 
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar  lama tinggal masyarakat di  

Desa  Puguk  Kecamatan Sungai 

Ambawang  rata-rata  ≤ 20 tahun, yaitu 

sebesar  (46,7%), dengan risiko mengalami 

gangguan kulit (44,4%). Hasil analisa uji 

statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan  antara  lama tinggal terhadap 

risiko mengalami gangguan kulit di Desa  

Puguk  Kecamatan Sungai Ambawang. 

Lama tinggal tidak mempengaruhi 

terjadinya gangguan kulit seseorang, 

sehingga lama tinggal  ≤ 20 tahun tidak 

menyebabkan responden berisiko 

mengalami keluhan gangguan kulit. 

Hasil penelitian di lapangan lama tinggal 

masyarakat di  Desa  Puguk  Kecamatan 

Sungai Ambawang  rata-rata  ≤ 20 tahun 

yaitu sebesar  46,7%,  sehingga 

disimpulkan lama tinggal masyarakat  

Desa  Puguk  rata-rata   ≤  20 tahun  

bermukim di dareah tersebut . Kelompok 

risiko tinggi (high risk group) terkena 

suatu penyakit adalah sub kelompok dari 

suatu kelompok yang mempunyai risiko 

lebih besar serta dampaknya lebih besar 

atau lebih berat apabila terpajan (exposed) 

zat penyebab penyakit yang lebih besar, 

rentang waktu atau lamanya suatu 

kelompok menetap disuatu tempat 

mengakibatkan lebih memilki risiko yang 

tinggi akan dampak dari suatu penyakit.14 

Menurut  peneliti lama tinggal masyarakat 

di Desa  Puguk  Kecamatan Sungai 

Ambawang  tersebut diantaranya 

disebabkan  sebagian  masyarakat  

berprofesi  sebagai  petani  karet,  dimana 

perkebunan karet milik mereka dekat 

dengan tempat tinggal mereka, sehingga 

memudahkan akses mereka dalam menjaga 

dan mengolah lahan perkebunan, selain  itu 

dari informasi  yang  di dapat  selama  

penelitian  diketahui bahwa sebagian 

masyarakat di sana  sudah turun temurun 

bertempat tinggal didareah tersebut. Hasil  

penelitian  ini  menunjukkan bahwa lama 

tinggal tidak ada hubungannya dengan 

risiko gangguan kulit, namun  demikian  

lama  tinggal  masyarakat  Desa Puguk 

yaitu    ≤ 20 tahun, masih belum tergolong 

kebal karena rendaman karet yang 

dilakukan di satu tempat tidak terus 

menerus dimana ada waktunya rendaman 

karet diangkat untuk dijual meskipun 

dalam waktu dua  dan tiga  hari akan 

terdapat rendaman karet kembali.  

Meskipun lama tinggal masyarakat tidak 

mempengaruhi kejadian gangguan kulit 

maka diharapkan masyarakat Desa Puguk 

untuk tidak menggunakan air sungai yang 

tercemar rendaman karet dengan cara 

membuat tempat penampungan tersendiri 

dengan jarak  lokasi cemaran  dari  

pemukiman lebih dari 1 km (satu 

kilometer). 11 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagian besar responden memiliki 

frekuensi mandi, jumlah air untuk mandi, 

jarak tempat mandi dengan perendaman 

karet, banyak rendaman karet, lama tinggal 

dalam kategori tidak baik dan sebagian 

besar responden mengalami gangguan kulit 

serta terdapat hubungan yang bermakna 

antara jarak perendaman karet dengan 

sumber air mandi dan jumlah karet yang 

direndam dengan kejadian gangguan kulit 

pada masyarakat di Desa Puguk  

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten 

Kubu Raya Tahun 2015. Disarankan 

kepada masyarkat Desa Puguk untuk dapat 

menjaga lingkungan dengan membuat 

kolam penampungan khusus untuk 

rendaman karet yang jauh dari sumber air 

serta peran dari pihak terkait dalam 

mewujudkan program masyarakat desa 

guna mencapai hidup bersih dan sehat. 

 

 

 



11 
 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada 

masyarakat Desa Puguk serta aparat Desa 

yang sudah mengijinkan dilakukannya 

penelitian ini dan seluruh responden dalam 

penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Notoatmodjo. 2013.  Kesehatan  

Masyarakat  Ilmu dan Seni.  Jakarta : 

PT Rineka Cipta 

2. Dharmono. 2008. Penyakit Menular. 

Jakarta: Milenia Populer 

3. Sacharin. 2009.  Principles of  

Paediatric  Nursing. London: 

Churchill Livingstone. 

4. Kemenkes. 2011. Profil Kesehatan 

Indonesia 2010. Jakarta: Kementerian 

kesehatan. 

5. Dinkes Prov. Kalbar. 2011. Profil 

Kesehatan Kalimantan Barat  2010. 

Provinsi Kalimantan Barat : Dinas 

kesehatan Prov. Kalbar 

6. Dinkes Kab.Kubu Raya. 2014. Profil 

Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 

2013. Sungai Raya : Dinas kesehatan 

KKR 

7. Data Sekunder Puskesmas Parit 

Timur. 2015 

8. Cahyaning, dkk. 2009. Pengaruh 

Pemanfaatan Air Sungai Siak 

Terhadap Penyakit Diare dan 

Penyakit Kulit Pada Masyarakat 

Pinggiran Sungai Siak (Kasus di 

Kecamatan Rumbai Pesisir 

Pekanbaru). Jurnal Ilmu Lingkungan. 

Riau: Universitas Riau 

9. Potter. 2005.  Buku Ajar Fundamental 

Keperawatan. Jakarta:  EGC.  

10. Ismy, dkk. 2012. Analisi Kualitas Air 

dan Keluhan Gangguan Kulit Pada 

Masyarakat Pengguna Air Sungai Siak 

di Pelabuhan Sungai duku Kelurahan 

Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh 

Kota Pekanbaru Tahun 2012. 

Skripsi.Medan: Program Sarjana - 

USU (tidak dipublikasikan) 

11. PP No. 81. Tahun 2012. Tentang 

Pengelolaan sampah  

12. Purnamasari. 2012. Pencemaran 

sungai akibat aktifitas perendaman 

karet oleh masyarakat kutai 

kertanegara (Studi di Desa Perangat 

selatan kecamatan marang 

Kayu).[serial online].[disitasi tanggal 

20 Desember 2014]. Diakses dari 

URL:www.e-journal. 

fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/

view/42. 

13. Beezhold.  1995.  Allergy to Latex  

Rubber.  Annals of  Internal  

Medicine.  Journal of  Public Health 

122 (1) : 43–46. doi:10. 7326/0003-

4819-122-1-199501010 

00007. PMID 7985895 

14. Achmadi. 2010. Dasar-dasar Penyakit 

Berbasis Lingkungan. Jakarta : UI 

Press.  

http://www.annals.org/content/122/1/43.full?ijkey=46e082703bf84e8d542fd6f767a7e39fe11c03e4&keytype2=tf_ipsecsha
http://www.annals.org/content/122/1/43.full?ijkey=46e082703bf84e8d542fd6f767a7e39fe11c03e4&keytype2=tf_ipsecsha
https://id.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.7326%2F0003-4819-122-1-199501010-00007
https://dx.doi.org/10.7326%2F0003-4819-122-1-199501010-00007
https://dx.doi.org/10.7326%2F0003-4819-122-1-199501010-00007
https://id.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7985895


12 
 

 


