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BAB I 

PENDAHULAUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan 

UUD 1945 alenia ke 4 memiliki tujuan melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan 

tersebut diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah 

meningkatkan kesadaran, kemajuan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. 

Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam 

meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia 

(Depkes RI, 2004). 

Adapun visi pembangunan kesehatan Indonesia adalah tercapainya 

masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, dengan misi membuat rakyat 

sehat. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut 

adalah menggerakan dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

meningkatkan surveilans monitoring dan informasi kesehatan, serta 

meningkatkan pembiayaan kesehatan (Depkes RI, 2007). 

Menurut Blum dalam Notoatmodjo. (2003) derajat kesahatan 

dipengaruhi 4 faktor yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan 

keturunan. Masalah perilaku mempunyai andil yang besar dalam 
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pencapaian Indonesia Sehat dan peningkatan pelayanan masyarakat. 

Mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat adalah sesuatu yang 

kompleks yang melibatkan banyak aspek. Oleh karena itu perlu upaya 

terencana, salah satu bentuk upaya perbaikan adalah menjaga agar rumah 

tetap bersih sehingga dapat menciptakan rumah yang sehat . 

Rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat 

penting bagi kehidupan setiap orang. Rumah tidak sekedar sebagai tempat 

untuk melepas lelah setelah bekerja seharian, namun didalamnya 

terkandung arti yang penting sebagai tempat untuk membangun kehidupan 

keluarga sehat dan sejahtera. Rumah yang sehat dan layak tidak harus 

berwujud rumah mewah dan besar namun rumah yang sederhana dapat 

juga menjadi rumah yang sehat dan layak dihuni (Depkes RI, 1999). 

Rumah sehat adalah kondisi fisik, kima, biologi didalam rumah 

dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Untuk menciptakan rumah 

sehat maka diperlukan perhatian terhadap beberapa aspek yang sangat 

berpengaruh, antara lain : sirkulasi uadara yang baik, penerangan yang 

cukup, air bersih terpenuhi, pembuangan air limbah diatur dengan baik 

agar tidak menimbulkan pencemarn, bagian-bagian ruang seperti lantai 

dan dinding tidak lembab serta tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, 

rembesan air kotor maupun udara kotor (Depkes RI, 1999). 

Ciri – ciri rumah sehat adalah secara umum rumah dapat dikatakan 

sehat apabila memenuhi kriteria yaitu: Memenuhi kebutuhan fisiologis 
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meliputi pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, dan 

terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Memenuhi kebutuhan 

psikologi meliputi privacy yang cukup yaitu dua individu dari jenis 

kelamin yang berbeda dan berumur di atas 10 tahun dan bukan berstatus 

sebagai suami istri tidak boleh tidur dalam satu kamar, komunikasi yang 

sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Memenuhi persyaratan 

pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah meliputi penyediaan 

air bersih, pengelolaan tinja, limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit 

dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, dan cukup sinar 

matahari pagi. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan 

baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain 

fisik rumah yang tidak mudah roboh, dan tidak mudah terbakar (Depkes , 

2002). 

Tujuan membangun rumah sehat meletakan pondasi nilai-nilai, 

makna dan tujuan hidup sehat bagi penghuninya, manusia, secara alami, 

seimbang, serasi, harmonis dan humanis. Bahkan rumah sehat bisa 

menjadi paradigama baru bagi diri orang perorangan, untuk 

memperhatikan lebih mendalam pentingnya sehat dan kesehatan 

perorangan kemudian berkembang secara komunal dan meluas seantero 

nusantara. 

Rumah sehat dapat dikatakan memenuhi syarat apabila memenuhi 

berbagai indikator penting meliputi aspek pencahayaan artinya setiap 

ruang didalam rumah tersebut pada siang hari mendapatkan pencahayaan 
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dari cahaya alam yaitu sinar matahari bukan dari sinar buatan seperti 

lampu, sinar matahari yang masuk menembus ruangan secara langsung 

dapat membunuh bibit penyakit menghantarkan hawa hangat yang 

menyehatkan ruangan maka itu diharapkan setiap ruangan rumah pada 

siang hari terbuka untuk masuknya sinar matahari. Pencahayaan berkaitan 

dengan seberapa banyak sebuah ruangan terkena sinar matahari langsung. 

Sebuah ruangan sekurang-kurangnya harus terkena sinar matahari 

langsung selama satu jam melalui lubang cahaya yang minimum 

berukuran sepersepuluh dari luas lantai ruangan. Kualitas pencahayaan 

juga dipengaruhi oleh tata letak perabotan rumah tangga seperti lemari, 

meja tulis, atau meja makan serta dipengaruhi bidang pembatas ruangan 

seperti partisi atau tirai masif (Kristiana, 2011). 

Kelembaban juga menjadi poin penting terciptanya rumah sehat 

Aspek Kelembaban artinya udara didalam rumah tidak terlalu lembab, 

rumah dinyatakan sehat apabila suhu udara didalam dirumah itu sama 

dengan suhu tubuh manusia normal apabila kurang atau lebih maka 

mengakibatkan penyakit. Rumah dinyatakan sehat dan nyaman apabila 

memiliki suhu udara dan kelembaban udara ruangan yang sesuai dengan 

suhu tubuh manusia normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan ini juga 

sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang 

kurang atau tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau 

sumpek dan akan menimbulkan kelembaban tinggi di dalam ruangan.  

Maka, yang perlu diperhatikan agar suhu dan kelembaban ruangan normal 
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adalah mengatur keseimbangan volume udara yang masuk dan yang 

keluar, mengatur pencahayaan sedemikian sehingga cukup pada ruangan 

dengan perabotan tidak bergerak, menghindari perabotan yang menutupi 

sebagian besar luas lantai ruangan (Kristiana, 2011).  

Rumah juga harus dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik 

atau penggunaan ventilasi yang memenuhi syarat  artinya didalam ruangan 

ada udara yang bersih, segar dan sehat untuk dihirup kedalam paru-paru. 

Agar diperoleh kesegaran dengan penghawaan yang alami diperlukan 

lubang angin yang sebanding dengan luas rumah yaitu Luas lubang angin 

kurang lebih 5 persen dari luas lantai, Usahakan udara yang keluar sama 

dengan udara yang masuk, Udara yang masuk tidak berasal dari WC atau 

dapur. Udara sangat menentukan tingkat kenyamanan sebuah rumah. 

Rumah dengan sirkulasi udara yang baik memungkinkan penghuninya 

hidup sehat dan nyaman (Kristiana, 2011). 

Rumah sehat selanjutnya dapat dikatakan memenuhi syarat adalah 

dengan seimbangnya kepadatan hunian anggota keluarga atau dengan kata 

lain luas ruangan suatu bidang dalam rumah sebanyak 8 m
2 

. bisa 

disimpulkan bahwa kepadatan rumah hunian bagi anggota keluarga hanya 

diisi maksimal 8 orang selebihnya akan menyalahi persyaratan rumah 

sehat (Nurjanah, 2011). Pengelolaan sampah meliputi kepemilikan tempat 

sampah, jenis tempat sampah dan cara pengelolaan sampah dan sedangkan 

sanitasi berbicara tentang jamban masyarakat dengan poin kepemilikan 

jamban dan tempat penyalur pembuangan akhir (Irhamiah, 2013). 
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Hasil analisis secara nasioanal, rumah sehat di Indonesia masih 

belum mencapai target nasioanal tahun 2000 (sebesar 47%). Kategori 

rumah sehat yang baik sebesar (23,3%). Persentase rumah sehat diberbagai 

provinsi masih rendah yaitu berkisar antara 7,1 % - 36,1 %. Hanya 

provinsi DKI Jakarta saja yang telah melebihi target propeta yaitu sebesar 

49,5 %. Beberapa provinsi yang hampir mencapai 30 % atau lebih dari 30 

% yaitu Sulut (36,1 %), Kaltim (33,3 %), Banten (29,5 %), DIY (32,2 %), 

dan Jabar (29,4 %). Persentase rumah sehat dikawasan Sumatra sebesar 

19,2 %, Jawa dan Bali sebesar 41,6 % dan didesa sebesar 11 %. 

(Litbangkes).  

Rumah sehat yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 

American Public Health, syarat tersebut antara lain: memenuhi kebutuhan, 

fisik, memenuhi kebutuhan jiwa penghuni, melindungi dari penyakit, dan 

melindungi dari bahaya kecelakaan. Rumah berfungsi untuk melepas lelah, 

tempat bergaul dengan keluarga, sebagai pelindung diri, dan tempat untuk 

menyimpan barang-barang berharga. Indikatior atau ukuran rumah sehat 

dapat dilihat dari pengadaan air, fasilitas mandi, ukuran ruang untuk tiap 

orang, sistem pembuangan air bekas, fasilitas pembuangan tinja, ventilasi 

dan kekuatan bangunan (Litbangkes, 2011). 

Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan terkait erat 

dengan penyakit berbasis lingkungan, dimana kecendrungannya semakin 

meningkat akhir-akhir ini. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan masih 

merupakan penyebab utama kematian di indonesia. Bahkan pada 
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kelompok bayi dan balita, penyakit-penyakit berbasis lingkungan 

menyumbangkan lebih 80% dari penyakit yang diderita oleh bayi dan 

balita. Keadaan tersebut mengindikasikan masih rendahnya cakupan dan 

kualitas intervensi kesehatan lingkungan (Litbangkes, 2011). 

Munculnya kembali beberapa penyakit menular sebagai akibat dari 

semakin besarnya tekanan bahaya kesehatan lingkungan yang berkaitan 

dengan cakupan air bersih dan jamban keluarga yang masih rendah, 

perumahan yang tidak sehat, pencemaran makanan oleh mikroba, telur 

cacing dan bahan kimia, penanganan sampah dan limbah yang belum 

memenuhi syarat kesehatan, vektor penyakit yang tidak terkendali 

(nyamuk, lalat, kecoa, ginjal, tikus dan lain-lain), pemaparan akibat kerja 

(penggunaan pestisida dibidang pertanian, industri kecil dan sektor 

informal lainnya), bencana alam, serta perilaku masyarakat yang belum 

mendukung kearah pola hidup bersih dan sehat. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu 

Raya Tahun 2012 Persentase Rumah Sehat Kabupaten Kubu Raya adalah 

89.676 ribu yang ada, jumlah yang diperiksa 31.931 ribu adalah sebesar 

35,6 %, jumlah yang sehat sebesar 21.065 ribu adalah sebesar 66,0 %. 

Namun jumlah tersebut tidak berpengaruh sebab tingginya angka 

kesakitan yang ditimbulkan dalam beberapa tahun belakangan meningkat 

ssetiap waktunya, sebab dari 117.510 ribu rumah tangga yang ada hanya 

3.568 ribu saja yang dipantau dan 2.209 ribu (61,91 %) yang ber PHBS 

dengan perbandingan 3,0 % saja yang dipantau dengan 97% sisanya yang 
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masih dalam perkiraan apakah lebih baik atau malah lebih buruk. 

Sedangkan cakupan pemeriksaan rumah tahun 2014-2015  Di Desa Arang 

Limbung didapati dari 4150 rumah dengan 350 yang diperiksa hanya 143 

rumah atau 59,11 % yang dinyatakan sehat sedangkan 207 rumah atau 

40,89 % yang diperiksa dianggap tidak sehat. Ditambah lagi semakin 

maraknya penyakit yang ditimbulkan dari proses lingkungan rumah yang 

tidak sehat seperti penyakit menular, berdasarkan hasil data primer serta 

melalui hasil pengamatan langsung (Observasi) yang diperoleh dari 

Puskesmas Sungai Durian serta tinjauan langsung ke lapangan di Desa 

Arang Limbung bahwa didapati dari 10 rumah yang dilakukan 

pengamatan terkait memenuhi atau tidaknya standar kelayakan tempat 

tinggal 8 dari 10 diantaranya belum memenui syarat kelayakan dimana 

poin seperti ventilasi yang masih tidak sesuai perhitungan kelayakan, 

belum lagi lantai serta dinding yang masih menggunakan papan atau bahan 

yang kedap air dan mudah berjamur juga yang bahkan lebih parah adalah 

posisi rumah yang sudah mulai bergoyang dan sedikit miring membuat 

tingkat keselamatan anggota keluarga terancam jika terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan. Belum lagi pengelolaan sampah yang buruk serta 

pembuangan limbah cair langsung kesungai yang membuat suasana sekitar 

rumah terlihat kotor penuh sampah, hal itu diakibatkan pasang air yang 

akhirnya membawa sampah-sampah bekas pembuangan tak kemana-mana. 

Soal jamban keluarga 6 dari 10 rumah belum memiliki jamban pribadi dan 

masih menggunakan jamban cemplung yang langsung terbuang kesungai 
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yang pada akhirnya membuat tingkat penyebaran penyakit didaerah 

tersebut relatif tinggi terutama penyakit menular yang berbasis lingkungan 

yang penyebarannya bisa dilihat dari tingginya angka kesakitan 

masyarakat yang berobat di puskesmas sungai durian yang berada didesa 

arang limbung. Tingginya angka kesakitan yang diakibatkan penyakit 

menular berbasis lingkungan seperti ISPA 83,33 %, TB Paru 78 %, Diare 

61,4 % dengan 38,9 % terjadi pada Bayi dan Balita, Kusta 5,11 % terjadi 

peningkatan dimana pada tahun 2010 hanya mencapai 0,6% dan DBD 

dengan 45 Kasus tertinggi diseluruh Puskesmas Kubu Raya.Hasil tersebut 

belum ditambah degan beberapa penyakit menular berbasis lingkungan 

yang potesial lainnya, oleh sebab itu mengapa penelitian ini saya ambil 

dan memenuhi standar penelitian. Dengan hasil awal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa standar rumah sehat yang ada Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tidak memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan dan sangat perlu perbaikan dari berbagai aspek baik 

itu. 

Melihat kurangnya persentase rumah sehat yang terjadi diwilayah 

ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Gambaran 

Rumah Dipinggiran Sungai Kapuas Di Desa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 
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1.2 Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini untuk mengetahui Gambaran Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

1.3  Tujuan Penelitian 

  1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Gambaran Rumah Masyarakat Pinggiran 

Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten Kubu Raya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

  Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Untuk Mengetahui Gambaran Pencahayaan Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

2. Untuk Mengetahui Gambaran Kelembaban  Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

3. Untuk Mengetahui Gambaran Ventilasi Rumah Masyarakat 

Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 
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4. Untuk Mengetahui Gambaran Kepadatan Hunian Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

5. Untuk Mengetahui Gambaran Pengelolaan Sampah Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

6. Untuk Mengetahui Gambaran Jenis Lantai Rumah 

Masyarakat Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

7. Untuk Mengetahui Gambaran Jamban Rumah Masyarakat 

Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

8. Untuk Mengetahui Gambaran Dinding Rumah Masyarakat 

Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

9. Untuk Mengetahui Gambaran Limbah Cair Masyarakat 

Pinggiran Sungai Kapuas Didesa Arang Limbung Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Institusi Terkait 

1. Sebagai bahan masukan bagi petugas puskesmas dalam rangka 

pemberian program penyuluhan tentang kesehatan khususnya 

lingkungan tempat tinggal. 



12 
 

 

2. Sebagai bahan masukan bagi dinas kesehatan dan dinas 

prasarana pemukiman untuk dapat lebih memperhatikan 

kesehatan dan kesejahteraan. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat akan memperhatikan akan 

pentingnya membangun rumah dengan perencanaan yang baik 

khususnya dalam membangun rumah yang sehat dan nyaman 

merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Memperoleh informasi dan pengembangan pengetahuan 

teori dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti 

pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

1.5 KeaslianPenelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama/Ta

hun 

Judul 

Penelitian 

DesainPene

litian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Agustina, 

2012 

Gambaran 

Perilaku 

Masyarakat

Miskin 

Dalam 

Menciptakan

Rumah 

Sehat 

diKelurahan

Dalam Bugis 

Kecamatan  

Pontianak 

Penelitian 

obbservasio

nal yang 

bersifat 

deskriptif. 

Pengetahuan 

responden di 

kelurahan 

dalam bugis 

kecamatan 

Pontianak 

timur adalah 

kurang baik 

(55,4%), 

perilaku 

responden 

dikelurahan 

Penelitian ini 

sama sama 

berfokus 

pada 

pengaruh 

perhitungan 

didalam 

rumah seperti 

pencahayaan, 

ventilsi,kele

mbaban,dan 

kepadatan 

Penelitian ini 

lebih terfokus 

pada rumah 

masyarakat 

yang  

dikategorikan 

menengah 

kebawah, 

sedangkan 

penelitian saya 

tidak 

mengketegorik
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Timur dalam bugis 

kecamatan 

Pontianak 

timur adalah 

kurang baik 

(50,6%). 

hunian dalam 

menciptakan 

rumah sehat. 

an padahal 

tersebut dan 

lebih pada 

keseluruhan 

2 Deri 

Ariansyah

, 2013 

Hubungan 

Antara 

Pengetahuan 

Dan Sikap 

Kepala 

Keluarga 

Dengan 

Upaya 

Pengelolaan

Rumah 

Sehat diDesa 

Tebas 

Sungai 

Kecamatan 

Tebas 

Penelitian 

deskriptif 

korelatif 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Bahwa tidak 

ada 

hubungan 

antara 

pengetahuan

kepala 

keluarga 

dengan 

pengelolaan 

rumah sehat 

didesa tebas 

sungai 

kecamatan 

tebas (p 

value = 

0,203) dan 

tidak ada 

hubungan 

antara sikap 

kepala 

keluarga 

dengan 

pengelolaan 

rumah sehat 

didesa tebas 

sungai 

kecamatan 

tebas, (p 

value = 

0,057). 

Penelitian ini 

kembali 

terfokus pada 

pengukuran 

skala rumah 

sehat dengan 

melalui 

pencahayaan, 

kelembaban, 

dan lain-lain 

yang 

menunjang 

rumah sehat 

Penelitin ini 

lebih berfokus 

pada 

pengetahuan 

kepala keluarga 

tentang 

pemahaman 

penciptaan 

rumah sehat 

sedangkan saya 

lebih 

keperhitungan 

banguanan dan 

item penunjang 

tercipta ya 

rumah sehat itu 

sendiri. 

3 EkaNurja

nah, 2011 

GambaranPe

ngetahuanM

asyarakatTe

ntang 

RumahSehat 

Di 

DukuhSepat

KelurahanSe

pat 

Kecamatan

Penelitianini

menggunaka

njenisdeskri

ptifkuantitat

ifdenganme

nggunakan 

pendekatan

Cross 

sectional.Te

knikpengam

Dari 

hasilpenelitia

nterhadapma

syarakat di 

DukuhSepat

KelurahanKe

camatan 

MasaranKab

upatenSragen

,  

Penelitianini 

juga 

kembaliterfo

kuspadapeng

ukuranskalar

umahsehatde

nganmelaluip

encahayaan, 

kelembaban, 

dan lain-lain 

Penelitianinileb

ihterfokuspada

pengetahuanma

syarakattentang

apaitusebenarn

yarumahsehats

edangkansayal

ebihkeperhitun

gabanguananda

n item 
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MasaranKab

upatenSrage

n 

 

bilansampel

nyadenganc

araSimple 

Random 

Sampling. 

sebagianbesa

rberpengetah

uanbaikseban

yak 14 orang 

(67 %), 

berpengentah

uancukupseb

anyak 6 

orang ( 28,5 

%) 

danberpenge

ntahuankuran

gsebanyak 1 

orang ( 4,5 

%).  

Pengetahuan

masyarakat 

yang 

dominanadal

ahbaik, 

karenadipeng

aruhioleh 

faktorpenget

ahuanyaituu

mur 21-30 

tahun, 

pendidikan 

yang rata-

rata 

berpendidika

n SLTA, 

pekerjaanseb

agaiwiraswas

tadanmemper

olehinformas

idari media 

elektronik. 

 

yang 

menunjangru

mahsehat 

penunjangterci

ptayarumahseh

atitusendiri. 

4 WitaKrist

iana,2011 

UpayaPenin

gkatanPenge

tahuanRuma

hSehatSeder

hana 

Yang 

LayakHuniD

iKelompok 

Penelitianob

servasional 

yang 

bersifatdesk

riptif. 

Sosialisasiten

tangrumahse

hatsederhana

terhadap 30 

KK di 

kelompokusa

ha 

bersamaAgri

Penelitianini 

juga 

kembaliterfo

kuspadapeng

ukuranskalar

umahsehatde

nganmelaluip

encahayaan, 

Penelitianinileb

ihberfokuspaap

eningkatanserta

penambahanpe

ngetahuantenta

ngrumahsehatd

ansederhana 

yang 
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Usaha 

BersamaAgr

ibisnis 

(Kuba)  

PalampangT

arungDiPala

ngka Raya 

 

 

bisnis 

(KUBA).Yan

gbiasanyadil

akukanpadas

aatkelompok

usahabersam

aAgribisnis 

(KUBA) 

melakukanke

giatankumpu

lbersama 

kelembaban, 

dan lain-lain 

yang 

menunjangru

mahsehat 

layakhuniuntuk

kelompokusaha

bersamaagribis

nis (Kuba) 

sedangkansayal

ebihkeperhitun

gabanguananda

n item 

penunjangterci

ptayarumahseh

atitusendiri. 

 


