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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. World Health Organization 

(WHO) menegaskan bahwa setiap individu memilik hak asasi untuk memperoleh 

derajat kesehatan setinggi – tingginya (Harmantyo & Indra, 2013). Kualitas 

kesehatan seseorang bisa dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya berasal dari hal 

yang paling melekat dalam rutinitas individu tersebut, yaitu tempat tinggal atau 

rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar dari manusia yang merupakan 

bangunan tempat manusia berlindung dari lingkungan luar yang tidak sesuai dengan 

kondisi hidup manusia (Gunawan, 2009). Rumah juga memiliki fungsi sebagai 

sarana pembinaan keluarga yang dapat menumbuhkan kehidupan secara fisik, 

mental, dan sosial, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

dari seluruh anggota keluarga. Keberadaan rumah yang sehat dan aman sangat 

dibutuhkan oleh setiap anggota keluarga agar fungsi dan kegunaan dari sebuah 

rumah dapat terpenuhi dengan baik.  

Kualitas kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi dari struktur fisik unit 

huniannya saja, namun juga berasal dari lingkungan sekitarnya dan lokasi dimana 

rumah tersebut berada. Sehat atau tidaknya sebuah lingkungan permukiman 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kepadatan bangunan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tinggi, ekonomi masyarakat yang 

kurang memadai, mentalitas dan pengaruh masyarakat yang buruk, serta minimnya 

pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya rumah yang sehat (Sumantri, 2010). 

Pertumbuhan dan persebaran penduduk merupakan alasan yang paling sering 

mempengaruhi kesehatan lingkungan permukiman, terutama di Jakarta. 

Peningkatan pada pertumbuhan penduduk yang terjadi di Jakarta tidak dapat 

diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasana yang layak, sehingga berdampak 

pada penurunan kualitas kesehatan lingkungan permukiman. Selain itu, 
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pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan munculnya permukiman – 

permukiman kumuh. 

 Permukiman kumuh merupakan permukiman yang dimana bangunan 

hunian di dalamnya tidak memiliki keteraturan, kondisi bangunan sangat rapat, 

kualitas konstruksi yang rendah, jaringan jalan yang tidak berpola, dan tidak 

memiliki fasilitas yang baik (Yonaldi, 2016). Karakteristik tersebut dapat 

menyebabkan lingkungan menjadi rawan terhadap kebakaran, munculnya peluang 

kriminalistas, serta tata guna lahan yang tidak teratur dapat menyebabkan bencana 

lain, seperti banjir, yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan lingkungan 

pada permukiman tersebut. Ciri - ciri lain yang dimiliki oleh permukiman kumuh¸ 

berupa aksesibilitas, kondisi air bersih, kondisi air limbah, fasilitas pembuangan 

sampah, serta drainase yang masih tidak memadai (Fitria & Rulli Pratiwi Setiawan, 

2014). Bangunan tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat pada permukiman 

kumuh juga sebagian besar hanya berupa bangunan sederhana dan seadanya yang 

tidak memenuhi syarat sebagai tempat tinggal yang layak.  

The American Public Health Association (APHA) Committee on the 

Hygiene of Housing (HUD), telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara 

perumahan dengan kesehatan manusia sejak lebih dari 60 tahun yang lalu 

(Department of Health & Human Services, 2006). Manusia menghabiskan waktu di 

dalam rumah sekitar 50% atau lebih dari waktu hidupnya dalam sehari (Department 

of Health & Human Services, 2006), sehingga tempat tinggal dan lingkungan 

permukiman yang tidak layak huni memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan 

dan kesejahteraan individu yang tinggal di dalamnya. Hunian yang tidak layak juga 

berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup dari penghuninya.  

Tempat tinggal atau hunian yang tidak layak dapat menyebabkan suatu 

fenomena kesehatan, yang disebut dengan Sick Building Syndrome. Sick building 

syndrome atau yang disingkat sebagai SBS, merupakan suatu gejala penyakit yang 

timbul tanpa alasan yang jelas saat seseorang berada di suatu bangunan (Sassi, 

2006). Gejala tersebut dapat bertambah parah seiring dengan lamanya intensitas 

waktu yang dihabiskan dalam bangunan tersebut, dan gejala akan membaik saat 

orang tersebut menjauhi atau meninggalkan bangunan tersebut. Gejala yang sering 
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dirasakan dapat berupa iritasi mata, hidung atau tenggorokan, asma, sakit kepala, 

rasa lelah serta mual (Camelia, 2011). Gejala – gejala tersebut sebagian besar 

diakibatkan oleh kualitas udara yang buruk pada bangunan tersebut. Buruknya 

kualitas udara dalam ruangan dapat disebabkan oleh sistem pemanas dan ventilasi 

yang tidak baik, sehingga tidak terjadi pertukaran antara udara dalam ruangan yang 

terkontaminasi dengan gas yang menguap dari jenis bahan bangunan tertentu, 

maupun udara yang terkontaminasi dengan senyawa kimia dari pewangi atau 

erosol, dengan udara segar yang berasal dari lingkungan luar.  

Fenomena sick building syndrome yang terjadi pada permukiman kumuh 

dapat dihindari dan diatasi dengan merancang hunian yang sesuai dengan standar 

kelayakkan dan kesehatan. Salah satu pendekatan untuk merancang rumah sehat 

dapat menggunakan prinsip Baubiologie. Baubiologie atau building biology 

merupakan suatu ilmu yang dikembangkan oleh Anton Schneider di Jerman pada 

tahun 1970, dimana ilmu ini membahas mengenai hubungan antara tempat tinggal 

manusia dengan lingkungannya yang dapat memberi dampak pada kesehatan 

manusia (Ece, 2018). Setelah perang dunia ke II, masyarakat banyak kehilangan 

tempat tinggalnya, sehingga rumah – rumah dibangun secara cepat dan dengan 

biaya yang minim untuk membangun kembali tempat berlindung dan tempat 

beristirahat bagi manusia (Laporte, 2019). Namun, bangunan tempat tinggal yang 

dibangun dalam keadaan darurat ini banyak yang tidak memenuhi standar, sehingga 

berdampak pada kesehatan penghuni yang tinggal di dalamnya, dan dari situlah 

building biology mulai dikembangkan. Pengembangan ilmu ini beriringan dengan 

rancangan Agenda 21 yang dihasilkan dari konferensi mengenai iklim oleh United 

Nation. Agenda 21 itu sendiri membahas mengenai pengembangan yang 

sustainable dengan motto “Think globally, Act locally” (Ece, 2018). 

Pada zaman modern ini, bangunan permukiman sifatnya lebih tertutup dan 

terisolasi. Sebagian besar rumah terbungkus oleh dinding yang memiliki 

penghalang uap sintetis, lantai yang terbuat dari beton, jendela dan pintu yang tidak 

memiliki celah untuk udara, serta lapisan cat yang sifatnya tidak dapat ditembus. 

Elemen – elemen tersebut membuat bangunan rumah menjadi tidak dapat 

‘bernafas’, sehingga konsentrasi udara yang kotor dan mengandung uap kimia 
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terperangkap di dalam rumah, dan hal tersebut yang membuat kualitas udara di 

dalam rumah menjadi tidak baik. Para ahli Building Biology menawarkan konsep 

yang dimana bangunan tempat tinggal dianggap sama seperti sebuah organisme 

yang hidup (Laporte, 2009). Dinding atau permukaan luar sebuah bangunan 

diibaratkan sebagai lapisan ketiga dari sistem tubuh manusia, dimana lapisan 

pertama adalah kulit tubuh manusia, dan lapisan kedua merupakan pakaian. Sama 

seperti sebuah pakaian yang akan terasa lebih nyaman jika menggunakan bahan 

yang memampukan keringat yang dihasilkan oleh tubuh untuk berdifusi keluar, 

dinding sebuah rumah pun sebaiknya juga menggunakan material yang dapat 

memungkinkan pertukaran udara dari dalam dan lingkungan luar, karena penting 

agar suasana di dalam ruangan sama baiknya dengan keadaan lingkungan di luar 

bangunan. Selain itu, building biology juga menetapkan alam sebagai standar yang 

baik untuk lingkungan yang sehat, dan mendorong penggunaan material yang 

sifatnya natural untuk ‘pembungkus’ sebuah bangunan, sehingga pertukaran udara 

antara luar bangunan dan dalam bangunan dapat terjadi dengan konstan.  

Konsep building biology mengedepankan kesehatan manusia, lingkungan 

yang sustainable, serta keseimbangan antara manusia, tempat tinggalnya dan alam, 

agar tercipta suatu bangunan yang nyaman bagi penggunanya. Kesadaran 

masyarakat akan pentingnya rumah yang sehat perlu ditingkatkan, sehingga 

fenomena sick building syndrome dapat diatasi. Rumah yang terjangkit SBS dapat 

mempengaruhi kinerja serta performa individu yang tinggal pada rumah tersebut. 

Memiliki rumah yang sehat sangat dibutuhkan oleh setiap individu terlebih lagi, 

karena rumah merupakan tempat tinggal yang seharusnya dapat menjadi tempat 

yang nyaman untuk beristirahat dan berlindung dari ancaman pada lingkungan luar. 

Rumah yang sehat dapat dicapai dengan banyak pendekatan, salah satunya dengan 

prinsip – prinsip yang dikembangkan dalam ilmu building biology diatas. Namun, 

istilah building biology sendiri belum begitu dikenal di Indonesia, oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk meneliti apa dan bagaimana building biology dapat 

diterapkan dalam menangani permasalahan kesehatan pada permukiman kumuh 

yang banyak terjadi di Jakarta.  
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dirumuskan, berupa: 

a. Apakah faktor dan indikator perancangan sebuah rumah sehat untuk 

mencegah sick building syndrome menurut building biology? 

b. Bagaimana kondisi pada studi kasus yang menyebabkan Sick Building 

Syndrome? 

c. Bagaimana perancangan kembali rumah di permukiman kumuh agar menjadi 

sehat sesuai dengan prinsip building biology? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini, berupa: 

a. Mengetahui faktor penentu dan indikator rumah sehat yang dapat mencegah 

sick building syndrome menurut prinsip building biology. 

b. Menganalisis penyebab - penyebab dari Sick Building Syndrome yang terjadi 

pada studi kasus. 

c. Merancang rumah sehat pada pemukiman kumuh yang sesuai konsep Building 

Biology.  

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

a. Menambah wawasan mengenai pengertian rumah sehat, dan bagaimana 

dampaknya pada kualitas kesehatan manusia.  

b. Menambah wawasan mengenai penyebab dari Sick Building Syndrome yang 

ditemukan pada permukiman kumuh.  

c. Menjadi referensi untuk merancang rumah sehat yang didasari oleh prinsip 

Building Biology.  

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Bab 1 membahas mengenai latar belakang diangkatnya topik mengenai 

bagaimana rumah dan lingkungan permukiman yang ditempati oleh seseorang 

dapat mempengaruhi kualitas kesehatan penghuninya, sehingga penting untuk 
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setiap masyarakat memiliki pemahaman akan rumah sehat. Bab ini juga 

menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang berkaitan dengan rumah sehat 

dan konsep building biology. 

Bab 2 membahas mengenai dasar teori tentang permukiman kumuh dan arti 

serta gejala dari sick building syndrome yang ditemukan pada hunian yang terletak 

di permukiman kumuh. Bab ini juga menjelaskan mengenai pengertian serta ciri – 

ciri dari rumah sehat yang memiliki dampak terhadap kualitas kesehatan 

penghuninya. Penjelasan mengenai konsep building biology dan pemaparan 

mengenai poin – poin yang menjadi panduan dalam merancang rumah sehat 

menurut konsep building biology. Pemahaman mengenai building biology juga 

didukung oleh adanya studi preseden – preseden yang telah menerapkan konsep ini.  

Bab 3 membahas mengenai metode penelitian, dimana metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan dan studi literatur. Pengamatan 

dilakukan dengan mengunjungi tapak dan survei fisik objek penelitian, sedangkan 

studi literatur dilakukan guna untuk menjadi parameter dari penelitian tersebut.   

Bab 4 membahas mengenai konsep perancangan permukiman kumuh yang 

didasarkan pada penelitian yang berkaitan dengan rumah sehat yang memenuhi 

standar dan menerapkan konsep building biology. Konsep perancangan ini akan 

menjadi produk akhir dari penelitian dan menjadi solusi dari fenomena yang terjadi 

pada permukiman kumuh di Jakarta.  

Bab 5 membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian.   


