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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

Studi Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment = EHRA) adalah sebuah 

studi partisipatif di Kabupaten/Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higinitas serta perilaku-perilaku 

masyarakat pada skala rumah tangga.  Data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program 

sanitasi termasuk advokasi di kabupaten/kota sampai dengan kelurahan.Data yang dikumpulkan dari studi EHRA 

akan digunakan Pokja Kabupaten/Kota sebagai salah satu bahan untuk menyusun Buku Putih, penetapan area 

beresiko dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SKK). 

 

Studi EHRA dipandang perlu dilakukan oleh Kabupaten/Kota karena: 

 

1. Pembangunan sanitasi membutuhkan pemahaman kondisi wilayah yang akurat  

2. Data terkait dengan sanitasi dan higiene terbatas dan data sanitasi umumnya tidak bisa dipecah sampai 

kelurahan/desa serta data tidak terpusat melainkan berada di berbagai kantor yang berbeda  

3. Isu sanitasi dan higiene masih dipandang kurang penting sebagaimana terlihat dalam prioritas usulan melalui 

Musrenbang; 

4. Terbatasnya kesempatan untuk dialog antara masyarakat dan pihak pengambil keputusan. 

5. EHRA secara tidak langsung memberi ”amunisi” bagi stakeholders dan masyarakat di desa/kelurahan  untuk 

melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi maupun advokasi secara horizontal ke sesama 

masyarakat atau stakeholders kelurahan/desa 

6. EHRA adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di kabupaten/kota dan kecamatan dan dapat 

dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan/desa 

 

Studi EHRA berfokus pada fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat, seperti:  

A. Fasilitas sanitasi yang diteliti mencakup: 

1. Sumber air minum,  

2. Layanan pembuangan sampah,  

3. Jamban,  

4. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga.  

 

B. Perilaku yang dipelajari adalah yang terkait dengan higinitas dan sanitasi dengan mengacu kepada STBM: 

1. Buang air besar  

2. Cuci tangan pakai sabun,  

3. Pengelolaan air minum rumah tangga,  

4. Pengelolaan sampah dengan 3R 

5. Pengelolaan air limbah rumah tangga (drainase lingkungan) 

 

Panduan Praktis EHRA ini disusun agar Pokja Kabupaten/Kota, PF (Provincial Facilitator) dan CF  (City 

Facilitator) dalam Program PPSP dapat mempersiapkan dan melaksanakan studi EHRA sesuai dengan kaidah-

kaidah studi yang baku. Studi EHRA dilaksanakan secara penuh oleh Pokja Kabupaten/Kota dengan bantuan CF 

dan/atau PF, bila diperlukan.Adapun yang menjadi  tanggung jawab  Pokja Kabupaten/Kota  adalah:  

1. Persiapan logistik studi,  

2. Finalisasi desain studi, 

3. Penyiapan dan pelatihan Supervisor, Enumerator, dan petugas entri data,  

4. Pelaksanaan studi serta proses pengumpulan data, entri data dan analisa data  



                                                                                                                                                             6 | P a g e  
 

5. Penyusunan laporan dan diskusi publik.  

Studi EHRA memanfaatkan sumber daya setempat untuk pengumpulan data.Petugas pengumpul data 

(Enumerator) umumnya adalah tenaga kader Posyandu, kader PKK atau lainnya.Tim Help Desk di PIU Advokasi 

dan Pemberdayaan (PIU-AP)  di Jakarta lebih berfungsi sebagai sumber informasi atau klarifikasi bagi Pokja 

Kabupaten/Kota, apabila diperlukan. 

 

Studi EHRA dirancang sedemikian rupa agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengulangan studi 

EHRA dalam kurun waktu tertentu, misalnya setiap 3 tahun.Biayanya pun seminimum mungkin tanpa harus 

mengorbankan kualitas informasi yang diperoleh. Pengulangan studi EHRA beberapa tahun kemudian dapat 

merupakan bagian dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev). 

 

 

Tujuan dan Manfaat  
 

Studi EHRA bertujuan untuk mengumpulkan data primer, untuk mengetahui : 

1. Gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang beresiko terhadap kesehatan lingkungan  

2. Informasi dasar yang valid dalam penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan  

3. Memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi 

 

Manfaat 

Hasil studi digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota dan Strategi 

Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 

 

 

Output 
 

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah input untuk Buku Putih Sanitasi , khususnya  Bab 3 

dan Bab 5  

. 

MILESTONE Studi EHRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwal kegiatan 

Jadwal pelaksanaan Studi/Studi EHRA  direncanakan mulai akhir bulan Februari  dan selesai pada akhir bulan  Mei.  

PERSIAPAN 
STUDI /STUDI 

EHRA  

PENENTUAN AREA 
STUDI  

 

PELATIHAN 
SUPERVISOR, 

ENUMERATOR DAN 
PETUGAS ENTRI DATA 

 

PELAKSANAAN 
STUDI EHRA 

 

PENGOLAHAN, 
ANALISISDATA 

DAN PENULISAN 
LAPORAN 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 
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Jadwal Pelaksanaan Studi EHRA 

 

No Kegiatan 
Periode 

Februari Maret April Mei 

1 Pelaksanaan Studi EHRA 
      

    

      

  

              

1.1 
Persiapan Studi EHRA  
Rapat persiapan untuk : 
     

  

                          

 a. Membangun kesepahaman tentang studi EHRA 
   

 
            

 b. MembentukTim Pelaksana studi EHRA 
    

 
           

 c. Menyiapkan anggaran studi EHRA 
    

 
           

1.2 Penentuan area studi          
  

                      

 a. Penentuan Stratifikasi Desa/Kelurahan  wilayah studi EHRA 
    

 
           

 b. P enentuan desa/kelurahan wilayah studi EHRA 
     

 
          

 c. Penentuan responden terpilih dalam setiap desa/kelurahan        
 

        

1.3 Pelatihan supervisor, enumerator, dan petugas entri data 

      

 

         

 
a. Pemilihan supervisor, enumerator, dan petugas entri data 

       

 

        

 

b. Pelatihan Studi EHRA, praktik wawancara bagi enumerator, 
dan pelatihan entri data 

      

 

         
1.4 Pelaksanaan studi EHRA 

       

 

        
1.5 Pengolahan, Analisis Data dan penulisan laporan 

        

 

       

 
a. Entri Data 

        

 

       

 
b. Analisis Data 

         

 

      
 c. Penulisan Laporan 

          

 

     

 

Persiapan 
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BAB 2 

STUDI Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 

 

 

 

Bagian A: 

Proses Pelaksanaan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 
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EHRA-01 Persiapan Studi/Studi EHRA 

 

 

Tujuan  
 

Tercapainya kesepakatan  dan kesamaan persepsi mengenai langkah penyusunan, jadwal kerja, pembagian tugas, 

dan tanggung jawab setiap anggota Pokja Sanitasi dalam studi EHRA 

 

 

Deskripsi  
 

Pokja Sanitasi  Kabupaten/Kota diharapkan bisa mengorganisir pelaksanaan Studi EHRA secara menyeluruh. Oleh 

karena itu Pokja bisa melibatkan berbagai unsur dalam pelaksanaan studi EHRA. 

 

Melalui serangkaian pertemuan/rapat persiapan, Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam 

studi EHRA di Kabupaten/Kota harus membentuk Tim Studi EHRA, dengan susunan sebagai berikut:  

 

1. Penanggungjawab  : Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota  

2. Koordinator Studi  : Dinas Kesehatan  

3. Anggota   : BAPPEDA, Bappermas, KLH, DKP, Infokom, dll  

4. Koordinator kecamatan : Kepala Puskesmas  

5. Supervisor   : Sanitarian Puskesmas  

6. Tim Entry data  : Bagian Pengolahan Data, Bappeda, BPS 

7. Tim Analisis data  : Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota  

8. Enumerator  : Kader aktif kelurahan (PKK, Posyandu, KB, dll) 

 

Selain membentuk Tim Studi EHRA , dalam rapat persiapan ini juga dilakukan penyusunan anggaran persiapan dan 

pelaksanaan Studi EHRA. Hal lain yang bisa disepakati adalah mekanisme dan perioda penyerahan kuesioner yang 

sudah terisi (hasil wawancara) dari Koordinator kecamatan kepada Koordinator Entry Data. 

 

 

Output 
1. Terbentuknya Tim Studi EHRA  

2. Tersusunnya rencana pelaksanaan studi EHRA dan anggarannya 

 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan   
 

1.  Kesepahaman tentang Studi EHRA 

  

 Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi, Ketua Pokja perlu mengadakan pertemuan yang 

melibatkan seluruh anggotanya.Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas isu-isu sebagai berikut : 

a. Latar belakang, tujuan, dan manfaat studi EHRA. Ketua Pokja atau anggota Pokja yang telah mengikuti 

pelatihan studi EHRA sebelumnya akan memaparkan bagian ini dengan menekankan pada : 
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 Latar belakang pelaksanaan studi EHRA sebagai studi primer yang hasilnya akan digunakan sebagai 

salah satu komponen penting pembuatan peta area berisiko sanitasi di samping data sekunder dan 

persepsi SKPD, 

 Tujuan dan manfaat studi EHRA sehingga dapat menimbulkan kesepahaman akan pentingnya 

pelaksanaan studi EHRA 

Seluruh anggota pokja yang mengikuti proses pembangunan kesepahaman studi EHRA sudah harus 

mengumpulkan informasi terkait studi EHRA dan kaitannya dengan PPSP. Informasi tersebut dapat 

diperoleh dari brosur, buklet, dan website www.sanitasi.or.id 

 

b. Pembentukan Tim Studi EHRA  

Dalam tahap ini ketua Pokja harus membentuk tim pelaksana studi EHRA. Adapun yang harus disepakati 

bersama dengan anggota pokja meliputi penanggung jawab studi, koordinator studi, anggota tim pelaksana 

studi EHRA, koordinator kecamatan, supervisor, tim entri data, tim analisis data, dan enumerator yang akan 

ditugaskan untuk pengumpulan data 

 

c. Metode pelaksanaan studi EHRA 

Setiap anggota Pokja harus memiliki pemahaman yang sama mengenai metode pelaksanaan 

studi EHRA. Sehingga dapat disepakati metode yang paling cocok untuk digunakan dalam 

pelaksanaan studi EHRA di kabupaten/kota. 

 

Tuangkan hasil diskusi dalam bentuk narasi sebagai input penulisan “Bab 1 : Pendahuluan” dalam 

laporan studi EHRA. 

 

 

2.  Susun dan sepakati Tim Studi EHRA dan Rencana Pelaksanaan Studi EHRA  

  

 Pokja perlu menyusun dan menyepakati Tim Studi EHRA dan Rencana pelaksanaan studi EHRA  sekurang-

kurangnya harus memuat:  

a.  Jadwal Kegiatan Terperinci  

b.  Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab (SKPD/Perorangan)  

c.  Alokasi Dana untuk tiap Kegiatan  

 

 Tim Studi EHRA dan Rencana Pelaksanaan ini disarankan untuk  ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis dan 

Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanitasi.or.id/
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EHRA-02 Penentuan Area Studi EHRA   

 

 

Tujuan  
1. Menetapkan Desa/Kelurahan Lokasi Area Studi 

2. Menetapkan Jumlah dan Nama  Desa/Kelurahan terpilih sebagai Target  Area Studi  

3. Menetapkan RT/RW dan Jumlah Responden untuk tiap Desa/Kelurahan Target Area Studi  

 

Deskripsi 
 

Ada 2 pilihan untuk menetapkan Desa/Kelurahan sebagai Area Studi EHRA di Kabupaten/Kota : 

1. Seluruh desa/kelurahan diambil sebagai Area Studi EHRA dengan konsekuensi Pokja Sanitasi Kabu-

paten/Kota menyediakan dana Studi EHRA yang cukup. 

2. Mengambil sebagian dari desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten/Kota sebagai Area Studi EHRA, 

apabila jumlah desa/kelurahan cukup banyak dan dana yang tersedia terbatas. 

 

Untuk menetapkan desa/kelurahan sebagai Area Studi EHRA bisa dengan cara ( bisa dipilih salah satu sesuai 

dengan kondisi/kebijakan sampling yang akan digunakan ) : 

a. Menetapkan seluruh desa/kelurahan sebagai Area Studi EHRA 

b. Menetapkan desa/kelurahan dengan jumlah tertentu atau dengan kriteria tertentu sebagai Area Studi 

EHRA, misalnya : 25 % dari seluruh desa/kelurahan yang ada di kabupaten/kota atau diprioritaskan 

pada desa/kelurahan di wilayah perkotaan sesuai dengan RencanaTata Ruang Wilayah, 

c. Menetapkan jumlah responden/sampel tertentu yang akan diambil untuk seluruh wilayah kabupaten/ 

kota, misalnya : 500 responden/sampel.  

 

Sampel adalah bagian dari populasi, dimana anggota sampel adalah anggota yang dipilih dari populasi. 

Oleh karena itu pengambilan sampel dilakukan di daerah populasi yang telah ditetapkan sebagai target area studi. 

Desa/Kelurahan Area Studi, RT ( Rukun Tetangga ) Area Studi maupun Responden/Sampel Studi EHRA 

diharapkan bisa merepresentasikan/mewakili sifat dari populasi yang diwakilinya. 

Dalam Studi EHRA, Kabupaten/Kota yang Pokja Sanitasinya sudah menentukan semua desa/kelu-

rahannya sebagai area studi bisa langsung menentukan desa/kelurahan target area studinya secara random ( Ran-

dom Sampling ) dan dilanjutkan dengan melakukan random RT Target Area Studi kemudian dilanjutkan melakukan 

random untuk Responden/Sampel Studi EHRA. 

Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan jumlah tertentu atau dengan kriteria tertentu sebagai desa/ 

kelurahan target area studinya atau Kabupaten/Kota yang menentukan jumlah tertentu sebagai responden/sampel 

Studi EHRA nya, sebelum melakukan Random Sampling dalam menentukan Desa/RT Target Area Studi dan 

Responden/Sampel, terlebih dahulu harus melaksanakan Stratifikasi Desa/Kelurahan untuk seluruh desa/kelurahan 

yang ada di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Desa/Kelurahan Area Studi dalam populasi mempunyai karakteristik geografi dan demografi yang sangat 

variatif (heterogen); agar keanekaragaman karakteristik tersebut bermakna bagi analisa studinya dan agar tidak 

terambil hanya dari kelompok tertentu saja maka kepada desa/kelurahan area studi harus dilakukan Stratifikasi 

terlebih dulu sebelum diambil sampelnya secara random ( Stratified Random Sampling ).  

Stratifikasi Desa/Kelurahan dalam studi EHRA dimaksudkan untuk mengklasifikasikan desa/kelurahan 

sesuai dengan strata/tingkatan risiko kesehatan lingkungan dari faktor geografi dan demografi.  
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Stratifikasi Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota akan menghasilkan Strata/Tingkatan Risiko Kesehatan 

Lingkungan dari Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan yang terdapat pada Strata tertentu dianggap memiliki tingkat 

risiko kesehatan lingkungan yang sama. Dengan demikian,  Desa/Kelurahan yang menjadi Area Studi pada suatu 

Strata akan mewakili  Desa/Kelurahan lainnya yang bukan merupakan Area Studi pada Strata yang sama.  

Penetapan strata dapat memberikan indikasi awal strata/tingkatan risiko kesehatan lingkungan 

desa/kelurahan sehingga bisa dipakai sebagai sarana advokasi kepada para pemangku kepentingan di 

kecamatan agar lebih memperhatikan desa/kelurahan yang mempunyai strata risiko kesehatan lingkungan 

yang tinggi. Oleh karena itu Kabupaten/Kota yang tidak harus melakukan stratifikasi ( karena sudah menentukan 

seluruh desa/kelurahannya sebagai area studi ), bisa melakukan stratifikasi desa/kelurahannya karena hasilnya 

akan digunakan sebagai sarana advokasi. 

 

Penetapan Strata dilakukan berdasarkan 4 (empat) kriteria utama yang sudah ditetapkan oleh Program 

PPSP dan wajib digunakan oleh semua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam melakukan Studi EHRA. 

 

Kriteria  utama penetapan Strata tersebut adalah sebagai berikut : 

 

a. Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk per luas wilayah tertentu. Pada umumnya kota-kota telah 

mempunyai data kepadatan penduduk sampai dengan kecamatan dan kelurahan.  Sementara untuk kabupaten, 

umumnya hanya mempunyai data kepadatan penduduk sampai kecamatan meskipun ada pula beberapa 

kabupaten yang mempunyai data kepadatan penduduk sampai desa.  

 Di banyak kabupaten, tingkat kepadatan penduduk tidak merata. Ada beberapa kecamatan atau  desa/ 

kelurahan yang  memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi dan lainnya masih sangat rendah karena sebagian 

besar lahannya masih berupa perkebunan atau hutan lindung. Oleh karena itu, Studi EHRA di kabupaten yang 

kepadatan penduduknya tidak merata akan diutamakan di kecamatan dan desa dengan kepadatan penduduk 

lebih dari 25 jiwa per Ha.   

 

b. Angka kemiskinan dengan indikator yang datanya mudah diperoleh tapi cukup representatif menunjukkan 

kondisi sosial ekonomi setiap desa/kelurahan. Sebagai contoh ukuran angka kemiskinan bisa dihitung berdasar-

kan proporsi jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 dengan formula sebagai berikut : 

      (∑ Pra-KS + ∑ KS1) 

 Angka Kemiskinan  =     -------------------------  X 100% 

     ∑ KK 

 

Persentase angka kemiskinan  disesuaikan dengan data angka kemiskinan masing-masing  Kabupaten/Kota 

atau yang disepakati oleh Pokja. 

 

c. Daerah/wilayah yang dialiri sungai//saluran drainase/ saluran irigasi yang berpotensi digunakan atau telah 

digunakan sebagai sarana MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat. 

 

d. Daerah terkena banjir dan dinilai mengangggu ketentraman masyarakat dengan parameter ketinggian air, 

luas daerah banjir/genangan, dan lamanya surut yang bisa ditentukan oleh Pokja atau mengacu kepada SPM 

PU dengan  ketinggian genangan lebih dari 30 cm dan lamanya genangan lebih dari 2 jam. 

 

Output : 
1. Ditetapkannya Desa/Kelurahan Lokasi Area Studi 

2. Ditetapkannya Jumlah dan Nama  Desa/Kelurahan terpilih sebagai  Target Area Studi  

3. Ditetapkannya RT/RW dan Jumlah Responden untuk tiap Desa/Kelurahan Target Area Studi  



                                                                                                                                                             13 | P a g e  
 

Langkah-langkah pelaksanaan : 
Langkah-langkah pelaksanaan dalam menentukan Target Area Studi dan Responden Studi EHRA dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penentuan Kebijakan Sampel Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. 

Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijakan sampelnya berpengaruh langsung pada 

penentuan jumlah desa/kelurahan area studi maupun penentuan jumlah respondennya. 

Dalam menentukan kebijakan, Pokja Kabupaten/Kota biasanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

utama antara lain : 

a. Kemampuan Anggaran Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia pelaksana Studi EHRA 

c. Desa/Kelurahan Prioritas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. 

Pokja Sanitasi Kab/Kota menentukan Kebijakan Sampel, berdasarkan : 

 Kemampuan Anggaran Pokja Sanitasi Kab/Kota 

 Prioritas Area Studi 

Penentuan 

Jumlah Desa/Kelurahan Area Studi atau Jumlah Responden 

Seluruh 
Desa/Kelurahan 

Jumlah Desa/Kelurahan 
tertentu 

 

Jumlah Responden 
tertentu 

 

Stratifikasi 
Desa/Kelurahan 

Penentuan Desa/Kelurahan 
Target Area Studi 

Penentuan 
RT  Target Area Studi 

Penentuan 
RT  Target Area Studi 

Penentuan Responden 

Penentuan Responden 

Random Random 

Random 

Random 

Random 

Proporsi 
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Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota menentukan Kebijakan 

Sampelnya berupa ketentuan Desa/Kelurahan Area Studi atau ketentuan Jumlah Responden dalam Studi 

EHRA  ( salah satu ) sebagai berikut : 

a. Seluruh Desa/Kelurahan diambil sebagai Area Studi EHRA; atau 

b. Persentase Desa/Kelurahan ( % jumlah desa/kelurahan ) atau Desa/Kelurahan Prioritas/Tertentu 

diambil sebagai Area Studi EHRA; atau 

c. Jumlah Responden tertentu diambil sebagai Sampel Studi EHRA. 

 

Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan seluruh desa/kelurahan, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan RT area studinya secara random. 

 

Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan persentase desa/kelurahan atau Desa/Kelurahan Prioritas/Ter-

tentu diambil sebagai Area Studi EHRA atau menentukan jumlah responden tertentu diambil sebagai 

Sampel Studi EHRA, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Stratifikasi Desa/Kelurahan sebelum 

melanjutkan ke langkah berikutnya. 

 

Penentuan Jumlah Sampel/Responden. 

Unit sampling utama (Primary Sampling) pada Studi EHRA adalah RT (Rukun Tetangga) dan dipilih secara 

random berdasarkan total RT di semua RW dalam setiap Desa/Kelurahan yang telah dipilih menjadi Target 

Area Studi. 

 
Dalam Studi EHRA, disyaratkan jumlah sampel total responden minimal adalah 400 responden. Sementara 

jumlah sampel RT per Desa/Kelurahan minimal 8 RT dan jumlah sampel per RT minimal 5 responden. 

Dengan demikian jumlah sampel per desa/kelurahan minimal 40 responden. Responden dalam studi EHRA 

adalah ibu atau anak perempuan yang sudah menikah dan berumur antara 18 s/d 60 tahun.  

 

Dalam kegiatan riset, ukuran sampel dan cara pengambilannya harus diperhatikan karena semakin besar 
ukuran sampel bisa menjadi masalah, demikian juga bila ukuran sampel terlalu kecil. Menurut Roscoe, 
beberapa hal yang dapat digunakan sebagai panduan untuk menentukan ukuran sampel, antara lain sbb.: 

1. Ukuran sampel untuk setiap penelitian berada antara 30 sampai dengan 500. 
2. Jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil, maka ukuran sampel minimum untuk 

setiap bagian tersebut adalah sebanyak 30. 
Jadi, berdasar panduan Roscoe di atas, maka jumlah sampel yang disyaratkan dalam studi EHRA untuk 
desa/kelurahan dianggap telah memenuhi syarat untuk jumlah minimum sampel dalam sebuah riset.  

 

Berdasarkan kaidah statistik, ukuran sampel dalam satu kabupaten/kota ditentukan oleh:   

a. Tingkat presisi yang diharapkan (CI = Confidence Interval),  

b. Tingkat kepercayaan (CL = Confidence Level),  

c. Prosentase baseline (bila tidak ada = 50%),  

d. Perkalian faktor efek dari desain (Desain Effect; maksimal 2),  

e. Antisipasi untuk sampel gagal (5%–10%). 

f. Besar/jumlah populasi rumah tangga, dapat mempengaruhi perhitungan besaran sampel, namun tidak 

sebesar 5 hal di atas (bila besaran populasi tidak diketahui, besaran sampel pun masih bisa dihitung).  

  

Berdasarkan kaidah statistik, untuk menentukan ukuran sampel minimum dalam skala kabupaten/kota dapat 
dilakukan dengan menggunakan banyak cara. Dalam studi EHRA, untuk menentukan ukuran sampel 
minimumnya dapat digunakan “Rumus Slovin” atau “Rumus Krejcie-Morgan”.  
Kedua rumus ini, digunakan untuk mengetahui estimasi dari proporsi populasi dengan menggunakan proporsi 
sampel. Hal ini sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam studi EHRA, dimana hasil Studi EHRA dari 
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sampel desa/kelurahan sebagai area studi, yang berupa nilai proporsi, akan bisa memberikan peta area 
berisiko dalam skala kabupaten/kota. 

 

 Bentuk “Rumus Slovin” sebagai berikut : 

   

  

 

 Dimana: 

 n adalah jumlah sampel 

 N adalah jumlah populasi 

 d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir 5% (d = 0,05)  Asumsi digunakan tingkat kepercayaan 95%, karena menggunakan α=0,05, 

sehingga diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan menjadi Z=2. 

 

 Contoh: 

 Jumlah populasi rumah tangga di Kabupaten A adalah 155.000 KK  dengan menggunakan Rumus 

Slovin pada tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang harus diambil adalah 155,000/(1+155,000 x 

0.05^2) = 399.  

 Apabila dikehendaki pengambilan sampel yang lebih tinggi presisi dengan tingkat kesalahan 2.5% dan 

anggaran biaya studi mencukupi maka jumlah sampel respondennya menjadi 155,000/(1+155,000 x 

0.025^2) = 1,584. 

 
Rumus lain yang digunakan adalah “Rumus Krejcie-Morgan”, yaitu : 

 

Dimana: 
 n adalah jumlah sampel 

 N adalah jumlah populasi 

 adalah nilai Chi kuadrat  asumsi digunakan α=0,05 pada derajat bebas 1, maka nilai Chi kuadrat = 

3.841.  

 d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir adalah 5% (d = 0.05) 

 P adalah proporsi populasi  asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah     

P(1-P), dimana P = 0,5 

Contoh :  
a. Jumlah populasi rumah tangga di Kabupaten A adalah 155.000 KK, dengan menggunakan Rumus Krejcie-

Morgan dan α = 5%, maka jumlah sampel yang harus diambil adalah (3.841*155000*0.5*0.5) / (((155000-1) * 
0.0025) + (3.841*0.5*0.5)) = 384.  

b. Apabila dikehendaki pengambilan sampel yang lebih tinggi presisi dengan tingkat kesalahan 2.5% dan anggaran 
biaya studi mencukupi maka jumlah sampel respondennya menjadi (5.024*155000*0.5*0. 5) / (((155000-1) * 
0.0025) + (5.024*0.5*0.5)) = 501.  

 
Cara sederhana lain untuk menentukan jumlah sampel minimum adalah dengan menggunakan “Tabel Krejcie-

Morgan”. Pada dasarnya Tabel Krejcie-Morgan ini diperoleh dengan cara menggunakan rumus Krejcie-Morgan 

dengan tingkat kesalahan 5%. Sebagai contoh, untuk jumlah populasi N = 1200 maka jumlah sampel minimum 

adalah n = (3.841*1200*0.5*0.5) / (((1200-1) * 0.0025) + (3.841*0.5*0.5)) = 291 (yaitu sebesar 24% dari jumlah 

populasinya), demikian seterusnya dengan cara yang sama untuk N yang lain. 
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Tabel 2.1. 

“Tabel Krejcie-Morgan” 

Jumlah 

KK 

Jumlah 

Sampel 
% 

Jumlah 

KK 

Jumlah 

Sampel 
% 

Jumlah 

KK 

Jumlah 

Sampel 
% 

10 10 100% 220 140 64% 1200 291 24% 

15 14 93% 230 144 63% 1300 297 23% 

20 19 95% 240 148 62% 1400 302 22% 

25 24 96% 250 152 61% 1500 306 20% 

30 28 93% 260 155 60% 1600 310 19% 

35 32 91% 270 159 59% 1700 313 18% 

40 36 90% 280 162 58% 1800 317 18% 

45 40 89% 290 165 57% 1900 320 17% 

50 44 88% 300 169 56% 2000 322 16% 

55 48 87% 320 175 55% 2200 327 15% 

60 52 87% 340 181 53% 2400 331 14% 

65 56 86% 360 186 52% 2600 335 13% 

70 59 84% 380 191 50% 2800 338 12% 

80 66 83% 420 201 48% 3500 346 10% 

85 70 82% 440 205 47% 4000 351 9% 

90 73 81% 460 210 46% 4500 354 8% 

95 76 80% 480 214 45% 5000 357 7% 

100 80 80% 500 217 43% 6000 361 6% 

110 86 78% 550 226 41% 7000 364 5.2% 

120 92 77% 600 234 39% 8000 367 4.59% 

130 97 75% 650 242 37% 9000 368 4.09% 

140 103 74% 700 248 35% 10,000 370 3.70% 

150 108 72% 750 254 34% 15,000 375 2.50% 

160 113 71% 800 260 33% 20,000 377 1.89% 

170 118 69% 850 265 31% 30,000 379 1.26% 

180 123 68% 900 269 30% 40,000 380 0.95% 

190 127 67% 950 274 29% 50,000 381 0.76% 

200 132 66% 1000 278 28% 75,000 382 0.51% 

210 136 65% 1100 285 26% 100,000 384 0.38% 

 

2.  Penentuan Strata Desa/Kelurahan ( Stratifikasi ) dalam Studi EHRA  

Stratifikasi atau penentuan strata Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota bersama 

petugas kecamatan atau oleh petugas kecamatan saja dengan menggunakan empat kriteria utama penentuan 

Strata diatas. 

Stratifikasi Desa/Kelurahan dilakukan terhadap seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten/ 

Kota yang menentukan persentase tertentu desa/kelurahannya sebagai Area Studi EHRA dan di wilayah 

Kabupaten/Kota yang menentukan jumlah responden tertentu yang diambil sebagai Sampel Studi 

EHRA. 

 

Cara melakukan stratifikasi desa/kelurahan adalah sebagai berikut : 

a. Kumpulkan dan amati data desa/kelurahan yang akan distratifikasi berdasarkan 4 (empat) kriteria 

utama dalam melakukakan stratifikasi. 
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b. Bila data dalam suatu desa/kelurahan tidak terdapat 4 (empat) kriteria utama stratifikasi maka 

desa/kelurahan tersebut termasuk strata 0 ( nol ) 

c. Bila data dalam suatu desa/kelurahan terdapat 1 (satu) kriteria utama stratifikasi maka desa/kelu-

rahan tersebut termasuk strata 1 (satu) 

d. Bila data dalam suatu desa/kelurahan terdapat 2 (dua) kriteria utama stratifikasi maka desa/kelu-

rahan tersebut termasuk strata 2 (dua ) 

e. Bila data dalam suatu desa/kelurahan terdapat 3 (tiga) kriteria utama stratifikasi maka desa/kelu-

rahan tersebut termasuk strata 3 (tiga) 

f. Bila data dalam suatu desa/kelurahan terdapat 4 (empat) kriteria utama stratifikasi maka desa/kelu-

rahan tersebut termasuk strata 4 (empat ) 

Untuk lebih jelasnya stratifikasi desa/kelurahan dapat dilihat pada ilustrasi pada Tabel 2.2. berikut ini : 

 
Tabel 2.2.  
Ilustrasi  

Stratifikasi ( Penetapan Strata ) Desa/Kelurahan Area Studi EHRA 
 

No. Kecamatan 
Desa/ 

Kelurahan 
Kriteria Strata Desa/Kelurahan Strata Desa/ 

Kelurahan Padat Miskin DAS Banjir 

1. Kec. I Desa I – A + - - + 2 

2. Kec. I Desa I – B + + - - 2 

3. Kec. I Desa I – C + + - + 3 

4. Kec. I Desa I – D - - - - 0 

5. Kec. I Desa I – E + + + + 4 

6. Kec. I Desa I – F - - + - 1 

7. Kec. I Desa I – G - - - + 1 

8. Kec. II Desa II – A - - - - 0 

9. Kec. II Desa II – B + + + + 4 

10. Kec. II Desa II – C - + + + 3 

11. Kec. II Desa II – D + + - - 2 

12. Kec. II Desa II – E + - - + 2 

13. Kec. II Desa II – F + + + - 3 

14. Kec. II Desa II – G + + + + 4 

15. Kec. II Desa II – H - - - + 1 

Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. 

225 Kec. XL  Desa XL – Z + + + + 4 

 

Tabel 2.3. 

Ilustrasi  
Rekapitulasi Stratifikasi ( Penetapan Strata ) Desa/Kelurahan  

 

 Strata 0 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Strata 4 

 Desa I – D Desa I – F Desa I – A Desa I – C Desa I – E 

 Desa II – A Desa I – G Desa I – B Desa II – C Desa II – B 

 ......... Desa II – H Desa II – D Desa II - F Desa II – G 

 ......... ......... Desa II – E ......... Desa XL – Z 

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

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

 Dst. Dst. Dst. Dst. Dst. 

Jumlah Desa 45 75 15 75 15 

Persentase 20 % 33 % 7 % 33 % 7 % 
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3. Penentuan Jumlah Desa/Kelurahan Target Area Studi  

Penentuan Jumlah Desa/Kelurahan Target Area Studi hanya dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang 

menetapkan sebagian Desa/Kelurahannya sebagai Target Area Studi. 

Proses pemilihan Desa/Kelurahan sebagai target area studi, pada dasarnya dilakukan dengan teknik random 

atau acak dimana semua Desa/Kelurahan mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan Desa/Kelurahan 

Target Area Studi EHRA. 

 

a. Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan persentase tertentu jumlah desa/kelurahan yang diambil 

sebagai Target Area Studi EHRA. 

 

Setelah diketahui Strata atau Komposisi Strata Desa/Kelurahan se Kabupaten/Kota ( misalnya seperti pada 

Tabel 3 : Ilustrasi Rekapitulasi Stratifikasi ( Penetapan Strata ) Desa/Kelurahan ) dan Pokja Sanitasi 

Kabupaten/Kota telah menentukan persentase tertentu ( misalnya : 25 % ) Desa/Kelurahan-nya yang akan 

dijadikan Target Area Studi EHRA, maka Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota hanya tinggal menyusun proporsi 

desa/kelurahan sesuai dengan komposisi strata desa/kelurahannya sebagai Tabel 2.4 berikut : 

 

Tabel 2.4 : 
Ilustrasi  

Penentuan Jumlah Desa/Kelurahan sebagai Area Studi EHRA,  
berdasar proporsi tertentu ( misalnya 25% )  dari jumlah desa/kelurahan yang ada. 

 

Strata 
Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Desa/Kelurahan yang 
diambil sebagai target 

area studi (25%) 

Strata 0 45 11 

Strata 1 75 19 

Strata 2 15 4 

Strata 3 75 19 

Strata 4 15 4 

Jumlah 225 56 

 

Penentuan Nama Desa/Kelurahan Target Area Studi : 

Setelah ditentukan jumlah desa/kelurahan yang diambil sebagai target area studi, maka dilakukan 
pemilihan desa/kelurahan target area studi secara random sampai tercapai jumlah sesuai perhitungan 
jumlah desa/kelurahan target area studi disetiap stratanya.  
 
Sebagai contoh :   

 Desa/Kelurahan Target Area Studi dari Strata 0 adalah 11 Desa/Kelurahan ( 25% dari 45 
Desa/Kelurahan Strata 0 ); maka penentuan nama 11 Desa/Kelurahan Target Area Studi 
dilakukan secara random dari 45 Desa/Kelurahan Strata 0. 

 Desa/Kelurahan Target Area Studi dari Strata 3 adalah 19 Desa/Kelurahan ( 25% dari 75 
Desa/Kelurahan Strata 3 ); maka penentuan nama 19 Desa/Kelurahan Target Area Studi 
dilakukan secara random dari 75 Desa/Kelurahan Strata 3 

 

Untuk menentukan nama Desa/Kelurahan Target Area Studi misalnya dari Strata 4 (4 desa/kelurahan dari 

15 desa/kelurahan strata 4 ) dengan cara random, adalah sebagai berikut :  

1) Urutkan nama desa/kelurahan strata 4 se kabupaten/kota..  
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2) Tentukan Angka Interval (AI). Untuk menentukan AI, perlu diketahui jumlah total desa/kelurahan 

strata 4 dan jumlah desa/kelurahan strata 4  yang akan diambil.  

 

Contohnya adalah sebagai berikut :  

 Jumlah total desa/kelurahan  strata 4 : 15 

 Jumlah desa/kelurahan strata 4 yang akan diambil : 4 

 Maka angka interval (AI) =  jumlah total desa/kelurahan strata 4 dibagi jumlah desa/kelurahan 

strata 4 yang diambil.  AI = 15/4 = 3,75  dengan pembulatan maka diperoleh AI = 4  

3) Untuk menentukan desa/kelurahan strata 4 pertama yang akan diambil, kocoklah atau ambilah 

secara acak angka antara 1 – 4 (angka random). Sebagai contoh, angka random (desa/kelurahan 

strata 4  ke-1) yang diperoleh adalah 2. Maka desa/kelurahan strata 4 dengan nomor urut 2 terpilih 

sebagai desa/kelurahan strata 4  ke-1 sebagai lokasi area studi.  

4) Untuk memilih desa/kelurahan strata 4 berikutnya adalah  2 + 4= 6. Maka desa/kelurahan strata 4 

dengan nomor urut 6 terpilih sebagai desa/kelurahan strata 4 ke-2 sebagai lokasi area studi; demikian 

seterusnya sampai diperoleh sebanyak 4 desa/kelurahan strata 4 lokasi area studi 

 

Untuk lebih jelas, bisa dilihat ilustrasinya pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 berikut ini : 

. 

Tabel 2.5. 

Ilustrasi  

Pemilihan Desa/Kelurahan Strata 4 sebagai lokasi studi : 

Kec. memiliki 

Desa/Kelurahan 

Strata 4 

Desa/ 

Kelurahan 

Strata 4 

No. Urut 

Desa/Kelurahan 

Strata 4 

Desa/Kelurahan 

strata 4 

Terpilih 

I Desa I - 1 1  

 Desa I - 2 2 Desa/Kel. Ke -1 

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

 Desa I - 6 6 Desa/Kel. Ke -2 

II Desa II -1 7  

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

 Desa II -4 10 Desa/Kel. Ke -3 

 Desa II - 5 11  

III Desa III - 1 12  

 Desa III - 2 13  

 Desa III - 3 14 Desa/Kel. Ke -4 

 Desa III - 4 15  

 

Tabel 2.6. 

Ilustrasi 

Rekapitulasi Desa/Kelurahan Strata 4 yang terpilih sebagai lokasi studi 

Desa/Kelurahan  

Strata 4 

Lokasi ke : 

No. Desa/ 

Kelurahan  

Strata 4 

Desa/Kelurahan  

Strata 4 terpilih 

1 2 Desa I – 2 

2 6 Desa I – 6 

3 10 Desa II -4 

4 14 Desa III – 3 
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Demikian juga caranya untuk melakukan random untuk Desa/Kelurahan Strata 0, Strata 1, Strata 2 dan 

Strata 3. 

 

b. Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan desa/kelurahan tertentu ( sesuai dengan RTRW )  sebagai 

Target Area Studi EHRA. 

 

Setelah diketahui Strata atau Komposisi Strata Desa/Kelurahan se Kabupaten/Kota ( misalnya seperti pada 

Tabel 3 : Ilustrasi Rekapitulasi Stratifikasi ( Penetapan Strata ) Desa/Kelurahan ) dan Pokja Sanitasi 

Kabupaten/Kota telah menentukan Desa/Kelurahan tertentu ( misalnya 50 Desa/Kelurahan yang ada di 3 

Kecamatan Perkotaan ) yang akan dijadikan Target Area Studi EHRA, maka Pokja Sanitasi 

Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Lakukan Strattifikasi Desa/Kelurahan se Kabupaten ( misalnya : 225 Desa ). 

2) Distribusikan 50 Desa Prioritas sesuai Strata dan hitung persentasenya dari jumlah desa prioritas   

( 50 desa ) 

3) Bandingkan dengan proporsi strata dari seluruh desa di Kabupaten : 

 Bila dalam satu strata, persentase desa prioritas lebih rendah maka perlu ditambah 

dengan desa lain dalam strata yang sama dengan cara random, 

 Bila dalam satu strata, persentase desa prioritas lebih tinggi maka perlu dikurangi jumlah 

desa prioritas secara random. 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ilustrasi sebagai Tabel 2.7 berikut : 

 

Tabel 2.7 : 
Ilustrasi  

Penentuan Desa/Kelurahan Target Area Studi EHRA,  
berdasar RTRW  ( misalnya 50 Desa Prioritas ) 

 

Strata 

Desa 

Per Strata 

Desa Prioritas 

Per Strata 

Desa Area 

Studi Per Strata 

Kelebihan/ 

Kekurangan 

Desa Per Strata Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Strata 0 45 20 5 10 10 20 5 

Strata 1 75 33 20 40 17 33 3 

Strata 2 15 7 10 20 3 7 7 

Strata 3 75 33 10 20 17 33 7 

Strata 4 15 7 5 10 3 7 2 

Jumlah 225 100 50 100 50 100  

 

 Desa Prioritas Strata 0 kekurangan 5 desa maka ditambahkan dari sisa desa Strata 0 yang diambil 

secara random; demikian juga untuk Desa Prioritas Strata 3. 

 Desa Prioritas Strata 1 kelebihan 3 desa maka desa prioritas strata 3 dikurangi 3 desa secara 

random; demikian juga untuk Desa Prioritas Strata 2 dan Strata 4. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             21 | P a g e  
 

c. Untuk Kabupaten/Kota yang menentukan jumlah responden tertentu yang diambil sebagai Sampel 

Studi EHRA. 

  

Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan Tim EHRA berdasarkan kemampuan anggaran biaya studi yang 

tersedia, menentukan jumlah sampel/responden yang akan diambil untuk skala kabupaten/kota. 

  

Langkah-langkahnya dapat dilihat pada diagram alir  berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Contoh: 
Pokja dan Tim EHRA sebuah Kabupaten memiliki dana yang terbatas untuk melaksanakan Studi EHRA, 
sehingga pengambilan semua desa tidak dimungkinkan. Maka dalam kondisi ini,  Pokja dan Tim EHRA dapat 
menentukan jumlah sampel responden yang akan diambil berdasarkan kemampuan anggaran biaya studi yang 
tersedia di kabupaten, dengan syarat jumlah minimum responden adalah 400 responden.  
 
Misalnya sebuah Kabupaten dengan 225 desa, mempunyai 200.000 KK. Berdasar anggaran yang dimiliki, 
Kabupaten hanya mampu melaksanakan studi EHRA dengan jumlah responden sebanyak 5.000 KK.  
 
Maka untuk menentukan jumlah desa target area studi sebagai berikut : 

 Tentukan jumlah desa target area studi dengan rumus :  Ndk =  ,  

 Dimana Ndk = Jumlah desa target area studi,  
 X = jumlah responden yang diambil dalam skala Kabupaten dan  
 40 = maksimal jumlah responden dalam satu desa target area studi.  

 Dalam contoh ini diperoleh Ndk = 
40

5000
 = 125.  

 Jadi, dari hitungan ini diperoleh jumlah desa target area studi sebanyak 125 desa.  
 
 

Tentukan jumlah sampel yang akan diambil 

dalam Skala Kabupaten/Kota ( misalnya : X ) 

Jumlah Responden ( Sampel ) per desa/kelurahan target area studi = 40; 

Maka jumlah desa/kelurahan target area studi : N dk = X/40 

Hitung proporsi jumlah desa/kelurahan di setiap strata 

Distribusikan N dk ke setiap Strata Desa/Kelurahan secara proporsional 

sehingga diperoleh jatah jumlah desa/kelurahan target area studi di tiap stratanya 

Pada setiap strata :  
pilih desa/kelurahan target area studi secara random  

sampai tercapai jatah jumlah/desa target area studi di tiap stratanya 
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Penghitungan jumlah desa target area studi tiap strata sesuai proporsi desa/kelurahan dengan komposisi 
strata desa/kelurahan hasil stratifikasi diatas,( Tabel 3 )  adalah sebagai berikut :  

1) Terdapat 45 Desa Strata 0 = 20 % dari 225 Desa; maka jumlah desa yang akan diambil dari Strata 0 = 
20% dari 125 desa target area studi = 25 Desa. 

2) Terdapat 75 Desa Strata 1 = 33 % dari 225 Desa; maka jumlah desa yang akan diambil dari Strata 1 = 
33% dari 125 desa target area studi = 41 Desa.  

3) Terdapat 15 Desa Strata 2 = 7% dari 225 Desa; maka jumlah desa yang akan diambil dari Strata 2 = 
7% dari 125 desa target area studi = 9 Desa. 

4) Terdapat 75 Desa Strata 3 = 33 % dari 225 Desa; maka jumlah desa yang akan diambil dari Strata 3 = 
33% dari 125 desa target area studi = 41 Desa. 

5) Terdapat 15 Desa Strata 4 = 7% dari 225 Desa; maka jumlah desa yang akan diambil dari Strata 4 = 
7% dari 125 desa target area studi = 9 Desa. 
 

Agar lebih jelas bisa dilihat pada ilustrasi di Tabel 2.8 berikut ini : 
 

Tabel 2.8 : 
Ilustrasi  

Penentuan Jumlah Desa Target Area Studi,  
berdasar jumlah responden yang diambil sebagai sampel 

 

Strata 
  

Jumlah & 
Persentase Desa 

tiap Strata 

Jumlah  Desa  
yang diambil  

sebagai  Desa 
Target Area Studi 

Jumlah % Jumlah % 

Strata 0 45 20 25 20 

Strata 1 75 33 41 33 

Strata 2 15 7 9 7 

Strata 3 75 33 41 33 

Strata 4 15 7 9 7 

Jumlah 225 100 125 100 

 

Penentuan Nama Desa Target Area Studi : 

Setelah dihitung jumlah desa target area studi setiap strata, maka dilanjutkan dengan pemilihan desa target 
area studi secara random per strata sampai tercapai jumlah desa target area studi sesuai perhitungan 
jumlah desa target area studi disetiap stratanya.  
 
Sebagai contoh :   

 Target Desa Area Studi dari Strata 0 adalah 25 Desa ( 20% dari 125 Desa Target Area Studi ); 
maka penentuan nama 25 Desa Target Area Studi dilakukan secara random dari 45 Desa     
Strata 0. 

 Target Desa Area Studi dari Strata 3 adalah 41 Desa ( 33% dari 125 Desa Target Area Studi ); 
maka penentuan nama 41 Desa Target Area Studi dilakukan secara random dari 75 Desa      
Strata 3. 

 

Catatan : Cara penentuan nama desa target area studi secara random lihat contoh sebelumnya ( ilustrasi 
Tabel 2.5 & Tabel 2.6 ). 

 

4. Penentuan RT ( Rukun Tetangga ) dan Responden di Area Studi 

Rukun Tetangga ( RT ) dan Rumah Responden dipilih dengan menggunakan cara acak (random sampling). Hal 

ini bertujuan agar seluruh RT memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih  sebagai RT Area Studi dan rumah 
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di RT Area Studi memiliki kesempatan yang sama sebagai sampel. Artinya, penentuan RT & rumah tangga 

responden bukan bersumber dari preferensi enumerator/supervisor ataupun keinginan responden itu sendiri. 

 

A. Untuk menentukan RT Area Studi, adalah sebagai berikut:  

a. Urutkan RT per RW per Desa/Kelurahan.  

b. Tentukan Angka Interval (AI). Untuk menentukan AI, perlu diketahui jumlah total RT dan jumlah RT 

yang akan diambil.  

Contohnya adalah sebagai berikut :  

 Jumlah total RT di desa/kelurahan : 58 

 Jumlah RT yang akan diambil : 8 

 Maka angka interval (AI) =  jumlah total RT dibagi jumlah RT yang diambil.  AI = 58/8 = 7,25 

 dengan pembulatan maka diperoleh AI = 7  

c. Untuk menentukan RT pertama, kocoklah atau ambilah secara acak angka antara 1 – 7 (angka 

random). Sebagai contoh, angka random (RT ke-1) yang diperoleh adalah 3. Maka RT dengan nomor 

urut 3 terpilih sebagai RT ke-1 sebagai lokasi area studi.  

d. Untuk memilih RT berikutnya adalah  3 + 7= 10. Maka RT dengan nomor urut 10 terpilih sebagai RT 

ke-2 sebagai lokasi area studi; demikian seterusnya sampai diperoleh sebanyak 8 RT lokasi area 

studi 

 

Untuk lebih jelas, bisa dilihat ilustrasinya pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 berikut ini : 

. 

Tabel 2.9. 

Ilustrasi  

Pemilihan RT lokasi studi : 

RW RT No. Urut RT terpilih 

I 1 1  

 2 2  

 3 3 RT Lokasi ke -1 

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

II 1 7  

 2 8  

 3 9  

 4 10 RT Lokasi ke -2 

 5 11  

III 1 12  

 2 13  

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

 6 17 RT Lokasi ke -3 

 7 18  

IV 1 19  

 2 20  

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

VIII 1 52 RT Lokasi ke -8 

 2 53  

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

 7 58  
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Tabel 2.10. 

Ilustrasi 

Rekapitulasi RT yang terpilih sebagai lokasi studi ( lokasi sampel ) 

RT Lokasi ke : No. Urut RT RT terpilih 

1 3 RT 3, RW I 

2 10 RT 4, RW II 

3 17 RT 6, RW III 

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

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

8 52 RT 1, RW VIII 

 

B. Untuk menentukan responden di RT area studi, adalah sebagai berikut :  
Sebagai contoh misalnya : pada RT 4 RW II. 
a. Urutkan nomer rumah di RT 4 RW. II .  

b. Tentukan Angka Interval (AI). Untuk menentukan AI, perlu diketahui jumlah total rumah dan jumlah 
responden yang akan diambil.  

Contohnya adalah sebagai berikut :  

 Jumlah total rumah di RT 4 RW II  : 30  

 Jumlah responden yang akan diambil : 5  

 Maka angka interval (AI) = jumlah total rumah di RT 4 RW II  dibagi jumlah responden yang 
diambil. AI = 30/5 = 6  

c. Untuk menentukan responden pertama, kocoklah atau ambilah secara acak angka antara 1 – 6 
(angka random). Sebagai contoh, angka random (responden 1) yang diperoleh adalah 5. Maka 
responden ke-1 adalah responden dari rumah nomor urut 5.  

d. Untuk memilih responden berikutnya adalah 5 + 6= 11. Maka responden ke-2 adalah responden dari 
rumah nomor urut 11, demikian seterusnya sampai diperoleh sebanyak 5 responden. 

Untuk lebih jelas, bisa dilihat ilustrasinya pada Tabel 2.10 dan Tabel 2.11 berikut ini : 

 

Tabel 2.11. 

Ilustrasi  

Pemilihan Responden di RT 4  RW II  : 

RW RT No. Urut 

Rumah 

Rumah 

 Terpilih 

II 4 1  

  2  

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

  5 Sampel ke-1 

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

  11 Sampel ke-2 

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

  17 Sampel ke-3 

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

  23 Sampel ke-4 

  24  

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

  29 Sampel ke-5 

  30  
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Tabel 2.12. 

Ilustrasi 

Rekapitulasi Responden di RT 4 RW II  

 yang terpilih sebagai Responden Studi EHRA 

 

Sampel ke 
No. Urut 

Rumah 

Responden/Sampel 

terpilih 

1 5 No. Rumah 5 

2 11 No. Rumah 11 
3 17 No. Rumah 17 
4 23 No. Rumah 23 
5 29 No. Rumah 29 
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EHRA-03 Pelatihan Supervisor, Enumerator dan Petugas Entri Data   

 

 

Tujuan 
 

1. Teridentifikasinya Supervisor, Enumerator dan Petugas Entri Data 

2. Terlaksanannya pelatihan untuk Supervisor, Enumerator dan Petugas Entri Data 

3. Tersusunnya rencana studi EHRA   

 

 

Deskripsi 
 

Secara penuh pengumpulan data pada studi EHRA dilakukan oleh Enumerator yang bertanggungjawab untuk tiap 

desa/kelurahan area studi. Sementara Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dengan bantuan CF bertanggung jawab 

mempersiapkan finalisasi data RT dan responden untuk tiap desa/kelurahan, logistik studi seperti lembar kuesioner 

dan ATK. 

 

Dalam pelatihan supervisor dan enumerator, materi yang dilatihkan adalah cara pengumpulan data yang merupakan 

salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan studi untuk memperolehdata yang akurat dan valid. Dalam 

pelaksanaan studi EHRA, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung. Wawancara 

bertujuan mengumpulkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden menggunakan 

kuesioner terstruktur yang dilengkapi dengan buku pedoman pengisian kuesioner.  

 

Faktor yang mempengaruhi hasil wawancara 

 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang hasilnya ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu: 

pewawancara/Enumerator, responden, materi pertanyaan (kuesioner/daftar pertanyaan) dan situasi pada saat 

wawancara. Agar hasil wawancara mempunyai mutu yang baik, pewawancara harus menyampaikan pertanyaan 

kepada responden dengan baik dan jelas.Kalau perlu pewawancara harus menggali lebih lanjut jawaban responden 

yang belum jelas (probing) sehingga responden mau menjawab dengan jujur.Pewawancara hanya boleh secara 

berulang-ulang membacakan pertanyaan yang persis sama  dan tidak boleh sedikitpun diubah oleh 

pewawancara.  

 

Perbedaan karakteristik pewawancara dengan responden sering juga sangat mempengaruhi hasil wawancara. 

Seorang pewawancara dari tingkat sosial tinggi harus dapat menyesuaikan diri dengan responden yang mempunyai 

tingkat sosial rendah, sehingga kecanggungan dalam pelaksanaan wawancara akan mengakibatkan responden 

enggan memberikan informasi/fakta yang sebenarnya. 

 

Materi pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara dapat juga mempengaruhi hasil wawancara.Pertanyaan 

yang peka/sensitif sering menyebabkan responden merasa enggan untuk menjawab, sehingga kemungkinan 

jawaban bukan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu sebaiknya  pertanyaan yang peka/sensitif dihindari atau bila 

tetap ada, maka dapat ditanyakan pada akhir wawancara. 

 

Situasi atau lingkungan wawancara seperti waktu, tempat, keberadaan orang ketiga dan sikap masyarakat setempat 

terhadap pelaksanaan studi dapat juga mempengaruhi hasil wawancara. Dengan demikian keterampilan dan 
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kemampuan pewawancara untuk beradaptasi dengan responden dan lingkungan menjadi kunci dalam keberhasilan 

wawancara dan validitas data. 

 

Bagan yang digambarkan oleh Warwick (1975) menjelaskan keterkaitan berbagai faktor tersebut. 

 

 

 
 

Gambar 3.1. Bagan yang digambarkan oleh Warwick (1975) 

 

Output 
1. Tersusunnya nama supervisor , enumerator dan petugas entri data  

2. Tersusunnya rencana studi dan jadual tugas supervisor dan enumerator  

 

 

Langkah-langkah pelaksanaan  
 

1. Pemilihan Supervisor dan Enumerator 

 

Pemilihan supervisor dan enumerator untuk pelaksanaan Studi EHRA sepenuhnya merupakan kewenangan 

Tim Studi EHRA. 

 

Tugas utama Supervisor Studi EHRA selama pelaksanaan studi adalah:  

a. Menjamin proses pelaksanaan studi sesuai dengan kaidah dan metoda pelaksanaan Studi EHRA yang 

telah ditentukan 

b. Menjalankan arahan dari koordinator kecamatan dan Pokja Kabupaten/Kota 

c. Mengkoordinasikan pekerjaan enumerator  

d. Memonitor pelaksanaan studi EHRA di lapangan  
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e. Melakukan pengecekan/ pemeriksaan hasil pengisian kuesioner oleh Enumerator  

f. Melakukan spot check sejumlah 5% dari total responden  

g. Membuat laporan harian dan rekap harian untuk disampaikan kepada Koordinator kecamatan  

 

Selanjutnya Tim EHRA bersama Koordinator Kecamatan dan Supervisor menentukan antara lain:  

a. Menentukan kriteria Enumerator 

b. Memilih Enumerator  

c. Menentukan perencanaan sampling berdasarkan kebijakan sampling  

d. Tata cara memilih responden dalam satu RT  

e. Menentukan responden pengganti bila responden terpilih tidak ada atau tidak bersedia diwawancara  

 

 

2. Pelatihan Studi EHRA  

 

Tim EHRA Pokja Kabupaten/Kota melatih Koordinator Kecamatan dan Supervisor  agar mereka memahami 

maksud, tujuan, metode dan targe/output studi EHRA.  Selanjutnya Tim EHRA dan Supervisor melatih 

Enumerator mengenai tata cara pelaksanaan studi, pemahaman kuesioner, teknik wawancara dan pengamatan 

serta cara mengisi jawaban dengan benar. . 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan seorang enumerator pada saat melakukan wawancara antara lain:  

a. Memperkenalkan dirinya dengan sopan 

b. Memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat studi 

c. Meminta izin untuk wawancara 

d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan jawaban 

e. Menunggu responden untuk menjawab tanpa memberikan jawaban sendiri 

f. Mengetahui kapan harus membacakan pilihan untuk pertanyaan dengan pilihan jawaban kode angka 

(pilihan tunggal) dan ketika catatan hanya satu jawaban. 

g. Mengetahui kapan harus membacakan jawaban dan kapan tidak (bila kalimat tercetak tebal dan bila 

kalimat tercetak normal). 

h. Memeriksa apakah semua jawaban dalam kuesioner telah lengkap sesuai dengan alur logika pengisian 

kuesioner.  

  

3. Praktik teknik wawancara oleh Enumerator  

 

a. Enumerator membuka wawancara dengan mengucapkan salam sambil memperkenalkan diri dan 

selanjutnya membacakan “Pernyataan Kesediaan (Informed Consent)” kepada calon responden secara 

perlahan-lahan, termasuk menjelaskan secara singkat tujuan Studi EHRA yaitu untuk mencari data dan 

informasi yang sesungguhnya terkait sanitasi lingkungan. Jika calon responden menolak diwawancarai, 

maka ucapkan terima kasih dan hentikan wawancara.  

 

b. Pada waktu menggali informasi dari responden, Enumerator diharapkan menciptakan suasana yang baik 

agar dapat diterima dengan baik oleh responden, oleh karena itu enumerator sebaiknya (i) berpakaian 

sopan, sederhana dan rapi; (ii) memperhatikan dan bersikap netral terhadap respons dari responden; (iii) 

tidak memberi kesan memaksa, tidak emosi, tidak mengarahkan; (iv) rendah hati, ramah dan hormat; (v) 

sanggup menjadi pendengar yang baik; (vi) dapat menghindari percakapan yang menyimpang atau bertele-

tele, dan (vii) mintalah maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang sensitif. 
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c. Kemampuan umum yang harus dipunyai enumerator agar mendapatkan hasil wawancara yang baik, antara 

lain:  

i. Menciptakan hubungan baik dengan responden sehingga wawancara dapat berjalan lancar. Dalam 

menciptakan hubungan baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 Mampu melakukan pendekatan yang positif 

 Jangan pernah mengucapkan kalimat seperti “Apakah Ibu/Bapak sedang sibuk?”. Dengan 

mengucapkan kalimat seperti tersebut di atas, akan mengundang penolakan untuk diwawancara. 

 Jika responden tampak ragu-ragu menjawab karena takut, maka tekankanlah bahwa informasi 

yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. 

 Sebelum diwawancara kemungkinan responden akan bertanya tentang penelitian atau bagaimana 

caranya dia terpilih sebagai responden. Jawablah pertanyaan responden tersebut dengan cara 

yang menyenangkan. 

 

ii. Mewawancarai responden dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan dan mengikuti 

petunjuk pengisian kuesioner. Tanyakanlah semua pertanyaan dalam daftar pertanyaan dengan baik 

dan tepat. 

 

iii. Mencatat semua jawaban lisan dari responden dengan teliti, lengkap dan jelas atau cantumkan kode 

sesuai petunjuk pengisian kuesioner. Apabila jawaban responden kurang jelas, cobalah menggali 

tambahan informasi dengan menyampaikan pertanyaan yang tepat dan netral (probing/menggali 

informasi lebih dalam). Apabila jawaban pertanyaan“tidak tahu”, jangan cepat puas, ulangi 

membacakan Pertanyaan yang persis sama (tidak boleh diubah sedikitpun oleh Enumerator), 

sebab ada kemungkinan: 

 Responden tidak mengerti pertanyaan 

 Responden sedang berpikir 

 Responden tidak mau menyampaikan informasi yang sesungguhnya 

 Responden betul-betul tidak tahu 

 

iv. Tiap-tiap responden memiliki karakteristik khas, sehingga teknik pendekatan dan daftar pertanyaan 

yang diajukan pada saat wawancara juga bisa berbeda satu sama lain. Ada beberapa prinsip yang 

dapat menjadi pegangan pewawancara pada saat melakukan tugasnya: 

 Lakukan pendekatan yang khas, sesuai dengan karakteristik  tiap-tiap narasumber (lembaga, 

perorangan, pejabat, staf, formal, informal, dan sebagainya). Terapkan pendekatan yang dianggap 

pantas. 

 Sebelum memulai wawancara, selalu jelaskan maksud dan tujuannya. 

 Pegang kendali wawancara dengan senantiasa fokus pada topik/daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan. Jika harus dikembangkan, pastikan masih dalam lingkup yang dibutuhkan. 

 Guna memudahkan proses komunikasi dengan pihak responden, enumerator dibekali dengan alat 

bantu visual (visual aid).  

 

5. Enumerator tidak boleh memberikan arahan jawaban pada responden atau membacakan pilihan 

jawaban yang ada, KECUALI bila ada pertanyaan dan jawaban yang dicetak tebal, maka jawaban 

WAJIB dibacakan oleh Enumerator, seperti contoh:  
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C.7 Seberapa sering petugas mengangkut 

sampah dari rumah ? 

Bacakan jawaban satu per satu dengan 

jelas kepada responden  

 

1. Tiap hari 

2. Beberapa kali dalam seminggu  

3. Sekali dalam seminggu  

4. Beberapa kali dalam sebulan 

5. Sekali dalam sebulan 

6. Lainnya, sebutkan: …........... 

8.  Tidak tahu  

 

6. Upayakan dalam melakukan wawancara, responden seorang diri sehingga enumerator dapat 

memperoleh jawaban langsung dari responden, tanpa adanya campur tangan pihak lain. Bila ingin 

menggunakan alat perekam suara, sebaiknya minta ijin dahulu pada responden 

 

7. Setelah selesai wawancara dengan setiap responden, periksa kembali semua pertanyaan, apakah 

semua telah terjawab serta jawaban konsisten. Bila belum lengkap/ada yang tidak konsisten pada 

jawaban responden, maka ulangi pertanyaan tersebut (kalau perlu lakukan probing) sehingga mendapat 

jawaban yang benar. 

 

8.  Saat akan melakukan pengamatan, mintalah responden untuk mengantarkan Enumerator melihat 

sekeliling rumah, yang dimulai dari dapur, kamar mandi & WC/jamban, tempat mencuci pakaian, dan 

halaman di luar rumah. Selama melakukan pengamatan, Enumerator tidak boleh bertanya atau 

mengajukan pertanyaan pada responden, tetapi cukup memperhatikan saja apa yang terlihat. 

 

9.  Apabila semua jawaban telah lengkap dan konsisten, sampaikan „ucapan terimakasih‟ atas kesediaan 

responden menjawab semua pertanyaan. 

 

4. Tata cara pengisian Kuesioner EHRA  

 

Kuesioner EHRA terdiri dari Lembar Pertanyaan dan Lembar Pengamatan. Pada kedua lembar tersebut, 

pertanyaan dibuat dalam “Blok-Blok” sesuai dengan informasi yang ingin diketahui, yaitu:  

 

1  Fokus informasi dalam Lembar Pertanyaan : 

A. Informasi Umum  

B. Informasi Responden 

C. Pengelolaan sampah rumah tangga 

D. Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia dan lumpur tinja 

E. Drainase lingkungan/selokan sekitar rumah dan Banjir  

F. Pengelolaan air minum, masak, mencuci dan gosok gigi yang aman dan higiene   

a. Sumber air minum 

b. Pengolahan, penyimpanan & penanganan air yang baik & aman  

G. Perilaku higiene/sehat  

H. Kejadian penyakit Diare 

 

2.   Fokus informasi dalam Lembar Pengamatan : 

A. Lihat dan amati dapur 

a. Perilaku higiene 

b. Penyimpanan & penanganan air untuk  minum & masak yang baik & aman 

c. Daur ulang dan penggunaan kembali sampah 

d. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga non tinja 
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B. Lihat dan amati kamar mandi 

C. Lihat dan amati WC/jamban:  

a. Cuci tangan dengan air dan sabun 

b. Higiene di WC/jamban 

c. Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia dan lumpur tinja 

D. Lihat dan amati tempat mencuci pakaian 

E. Lihat dan amati halaman/pekarangan/kebun: 

a. Tangki septik 

b.  Pengelolaan sampah: daur ulang dan penggunaan kembali sampah 

c.  Drainase lingkungan/selokan di sekitar rumah dan banjir 

 

Instrumen-instrumen pengumpulan data Studi EHRA  terdiri dari beberapa Lembar Pertanyaan, Lembar 

Pengamatan dan Lembar Spot Check  

 

Hal-hal penting yang diperlukan dalam mengumpulkan keterangan dalam kuesioner tersebut adalah: 

enumerator harus menguasai cara mengajukan pertanyaan, mengetahui informasi yang ingin diperoleh melalui 

pertanyaan tersebut dan bagaimana cara mengatasi masalah yang mungkin timbul. Enumerator juga harus tahu 

cara yang benar untuk mencatat jawaban yang diberikan responden dan bagaimana mengikuti alur pertanyaan 

dalam kuesioner. 

 

Sebagian besar pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada kejadian/perilaku/situasi yang terjadi dalam 24 jam 

terakhir. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya mengacu pada kejadian/perilaku/situasi yang terjadi pada: 

•  saat wawancara dilakukan; 

•  sehari-hari/kebiasaan; 

•  seminggu terakhir, dan; 

•  satu bulan terakhir. 

 

Untuk pertanyaan yang mengacu pada perilaku pengelolaan sampah rumah tangga, pertanyaan mengacu 

pada perilaku seminggu terakhir, dari hari wawancara dilakukan.Sementara pertanyaan tentang tentang 

kejadian penyakit diare mengacu pada kejadian diare dalam sebulan terakhir, dari hari wawancara 

dilakukan.Pertanyaan yang menanyakan kejadian/perilaku sehari-hari atau kebiasaan mengacu pada 

kebiasaan anggota keluarga yang dapat diingat oleh orang yang diwawancarai. 

 

Petunjuk Umum 

 

1. Dalam mengisi kuesioner gunakan pensil 2B, agar tulisan jelas dan bila terjadi kesalahan mudah dihapus. 

2. Gunakan huruf balok agar mudah dibaca oleh orang lain. 

3. Isikan jawaban setiap pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Ajukan pertanyaan sesuai dengan yang 

tercantum dalam kuesioner. Pertanyaan yang diajukan harus jelas sehingga responden yang diwawancarai 

dapat dengan mudah mendengar dan memahami pertanyaan. 

4. Isilah jawaban dalam kotak atau di atas garis/spasi yang tersedia, dan sesuaikan besarnya huruf agar tidak 

melebihi batas kotak atau garis/spasi yang tersedia 

5. Lingkari kode yang sesuai dengan pilihan jawaban responden, kemudian kutip kode tersebut ke dalam 

kotak yang tersedia. 
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Petunjuk Khusus 

 

 Cara pengisian kuesioner dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 

1.  Pertanyaan dengan pilihan jawaban 1, 2, 3, dst hanya boleh dipilih satu jawaban saja dengan cara 

melingkari kode jawaban, kemudian menuliskan kode jawaban tersebut ke kotak yang tersedia.  

 Contoh: 

 

 

D.3 

Jenis kloset apa yang anda pakai di 

rumah? 

1. Kloset jongkok leher angsa  

2. Kloset duduk leher angsa 

3. Plengsengan  

4. Cemplung 

 

 

2.  Membiarkan kotak tidak terisi apabila pertanyaan tersebut tidak perlu ditanyakan sesuai dengan alur 

pertanyaan (pertanyaan harus dilewati / skip).  

 

 Contoh: Bila pertanyaan C.3 jawabannya kode 2 “Tidak”, lanjutkan ke pertanyaan C.5, sedang pertanyaan 

C.4 tidak ditanyakan 

 

C.3 

Apakah Ibu melakukan pemilahan 

sampah di rumah sebelum dibuang? 1. Ya      C.4 

2. Tidak  C.5  

 

 

 

C.4 Dilewati   

C.5 

Seberapa sering petugas mengangkut 

sampah dari rumah ? 

Bacakan jawaban satu per satu dengan 

jelas kepada responden  

 

1. Tiap hari 

2. Beberapa kali dalam seminggu  

3.  Sekali dalam seminggu  

4. Beberapa kali dalam sebulan 

5. Sekali dalam sebulan 

6. Lainnya, sebutkan: …........... 

8.   Tidak tahu  

 

 

 

 

3.  Pertanyaan dengan pilihan ganda A, B, C, D, dst,  maka berikan kode jawaban  0 = Tidak dan 1 = Ya, 

dan lingkari pilihan jawabannya. Untuk mengisi pertanyaan salah satu pilihan jawaban yang merupakan 

jawaban „terbuka‟ misalnya: ”Lainnya (sebutkan………………)”  lingkari pilihan jawaban, dan kemudian 

tuliskan penjelasan jawaban      

  

 Contoh: Pada pertanyaan G.2 Untuk apa saja sabun itu digunakan oleh anggota keluarga? Jawaban 

lainnya tersebut adalah „Keramas‟  

 

G.2 Untuk apa saja sabun itu digunakan 

oleh anggota keluarga? 

E. Mencuci tangan anak 0 1 

F. Mencuci peralatan minum, makan 0 1 

G. Mencuci pakaian 0 1 

H. Lainnya, sebutkan : Keramas 0 1 

I. Tidak tahu 0 1 

 

1 

2 
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4.  Mengisi jawaban dan kemudian dipindahkan dalam kotak. 

  

 Contoh: 

8. Nomor Kuesioner 0 1 0 1 0 2 0 0 7 1 1 4 

 

0 1 = Provinsi DKI Jakarta;      0 1 = Kota Jakarta Pusat;   0 2 = Kecamatan Tanah Abang; 

0 0 7 = Kelurahan Bendungan Hilir  1 = Strata Kelurahan Bendungan Hilir ;  1 4 = Responden dengan 

nomor urut 14 – Ibu  Ahmad. 

 

 

Instrumen  

 
Kuesioner Studi EHRA yang terdiri dari Lembar Pertanyaan dan Lembar Pengamatan  
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KUESIONER PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 2014 

(Environmental Health Risk Assessment = EHRA) 

 

IDENTITAS WILAYAH 

1. Propinsi  ___________________________________________________   
 

2. Kabupaten/Kota ___________________________________________________  

3. Kecamatan  ___________________________________________________    
 

4. Desa/Kelurahan ___________________________________________________    
 

5. Strata Desa/Kelurahan  0 / 1  / 2  / 3 / 4   

6. Banjar atau RT/RW ___________________________________________________  

7. Nomor Urut Responden  ___________________________________________________  

8. Nomor Kuesioner  
 
 
 

A. INFORMASI UMUM 

A.1 Tanggal Studi  
 
____   / _____   / _________ 

A.2 Jam wawancara/lama wawancara ____   / _____    

A.3 Nama Pewawancara/Enumerator 
 
___________________________________________________ 

 

A.4 Nama  Supervisor  
 
___________________________________________________ 

 

A.5 Nama Koordinator  Kecamatan    

A.6 
Nama Kepala Keluarga/Rumah 
Tangga ___________________________________________________ 

A.7 Nama Responden  Tanda Tangan Responden : 

A.8 
Hubungan responden dengan Kepala 
Keluarga/Rumah Tangga 

1. Istri 

2. Anak perempuan yang sudah menikah  

A.9 Alamat/Telpon ___________________________________________________ 

PERNYATAAN KESEDIAAN 

(WAJIB DIBACAKAN PADA CALON RESPONDEN; BOLEH MENGGUNAKAN BAHASA DAERAH SETEMPAT) 
Selamat pagi/siang/sore Ibu, saya _____________ mewakili tim studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan, Program 
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten/Kota _____________.  Kami sedang melakukan 
studi rumah tangga dan Ibu terpilih untuk diwawancarai. Kami ingin menanyakan dan mengamati hal-hal yang 
berkaitan dengan lingkungan rumah. Informasi yang ibu berikan akan membantu pemerintah kab/kota merencanakan 
program lingkungan. Informasi yang ibu berikan akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan ditunjukkan pada orang 
lain. Lama wawancara ini sekitar 30 menit. Wawancara ini sifatnya sukarela, Ibu boleh menolak atau tidak menjawab 
pertanyaan tertentu atau tidak melanjutkan wawancara. Kami harap Ibu bersedia berpartisipasi karena jawaban Ibu 
sangat penting bagi pembangunan lingkungan. (Jika Calon Responden Tidak bersedia, ucapkan terima kasih 
kepada calon responden tersebut dan selanjutnya anda pindah ke calon responden lain yang ada dalam daftar calon 
responden) 

 Check (Enumerator) 
Re-Check 

(Supervisor) 
Final Check 

(Koordinator) 
Data Entry 

Nama  
    

Tanggal  
____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ 

Paraf  
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B. INFORMASI RESPONDEN (Lingkari pilihan jawaban) Kode 

B.1 Maaf, berapakah usia Ibu sekarang ?  

 

______________ tahun 

 

 
 

B.2 Maaf, apa status rumah yang Ibu tempati saat ini ? 

1. Milik sendiri 

2. Rumah Dinas 

3. Berbagi dengan keluarga lain 

4. Sewa 

5. Kontrak 

6. Milik orang tua/anak/saudara 

7. Lainnya, sebutkan …................. 

 

 
 
 

B.3 Maaf, apa pendidikan terakhir Ibu ? 

1.    Tidak sekolah formal 

2.    SD 

3.    SMP 

4.    SMA 

5.    SMK / Kejuruan  

6.    Universitas/Akademi 

 

 
 

B.4 

Maaf, apakah Ibu mempunyai Surat Keterangan 

Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya dari desa/ 

kelurahan ? 

1. YA      

2. TIDAK   

 
 
 

B.5 
Maaf, apakah Ibu mempunyai Kartu Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) ?  

1. YA      

2. TIDAK  

 
 
 

B.6 Maaf, apakah Ibu mempunyai anak ?  
1. YA      

2. TIDAK  

 
 
 

B.7 
Berapa jumlah anak laki-laki yang tinggal di rumah 

ini dengan kelompok umur: 

JUMLAH 

Kurang dari 2 

tahun 
2-5 tahun 6-12 tahun 

Lebih dari 12 

tahun 

    

B.8 

Berapa jumlah anak perempuan yang tinggal di 

rumah ini dengan kelompok umur :  

 

JUMLAH 

Kurang dari 2 

tahun 
2-5 tahun 6-12 tahun 

Lebih dari 12 

tahun 
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LEMBAR PERTANYAAN UMUM - EHRA  
 

 Lingkari pilihan jawaban dan tuliskan pilihannya pada kotak yang tersedia  

 Khusus untuk pertanyaan dengan pilihan ganda/jawaban lebih dari satu (A, B, C, D, dst), berikan kode 

jawaban  0 = Tidak dan 1 = Ya, dan lingkari pilihan jawabannya  

 Semua jawaban dari responden harus dicatat oleh Enumerator! 

 Lembar pertanyaan tidak lengkap berarti : kuesioner juga tidak lengkap, sehingga tidak dapat 

digunakan ! 

 

C.  PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA Kode 

C.1 

 

Bagaimana kondisi sampah di lingkungan RT/RW 

rumah Ibu ?    

 

A. Banyak sampah berserakan atau bertumpuk di 

sekitar lingkungan  
0 1 

B. Banyak lalat di sekitar tumpukan sampah  0 1 

C. Banyak tikus berkeliaran 0 1 

D. Banyak nyamuk  0 1 

E. Banyak kucing dan anjingmendatangi tumpukan 

sampah 
0 1 

F. Bau busuk yang menggangu  0 1 

G. Menyumbat saluran drainase  0 1 

H. Ada anak-anak yang bermain di sekitarnya 0 1 

I. Lainnya, sebutkan  ... 0 1 

C.2 

 

Bagaimana sampah rumah tangga dikelola ? 

 

 

1. Dikumpulkan olehkolektorinformal yang 

mendaur ulang 

2. Dikumpulkan dandibuangke TPS 

3. Dibakar 

4. Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan 

tanah  

5. Dibuang ke dalam lubangtetapi tidakditutup 

dengan tanah 

6. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau 

7. Dibiarkan saja sampai membusuk  

8. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutandan 

dibiarkan membusuk  

9. Lain-lain, sebutkan.....................................  

10. Tidak tahu 

 

 
 
 

C.3 
Apakah Ibu melakukan pemilahan sampah di rumah 

sebelum di buang ?  

1. YA         C.4 

2. TIDAK    C.5 

 

C.4 
Jika mendaur ulang, apa saja jenis sampah yang 

dipilah/dipisahkan sebelum dibuang ?  

A. Sampah organik/sampah basah  0 1 

B. Plastik 0 1 

C. Gelas atau kaca 0 1 

D. Kertas 0 1 

E. Besi/logam 0 1 

F. Lainnya, sebutkan: …................... 0 1 

G. Tidak tahu 0 1 

C.5 

Seberapa sering petugas mengangkut sampah dari 

rumah ?   

 

Bacakan jawaban satu per satu dengan jelas 

kepada responden  

 

1. Tiap hari 
2. Beberapa kali dalam seminggu 
3. Sekali dalam seminggu  
4. Beberapa kali dalam sebulan 
5. Sekali dalam sebulan 

6. Tidak pernah  D1 

7. Lainnya, sebutkan: …........... 

8. Tidak tahu  D1 

 
 
 

D.1 
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C.6 

Dari pengalaman dalam sebulan terakhir ini, apakah 

sampah selalu diangkut tepat waktu ? 

 

Bacakan jawaban satu per satu dengan jelas 

kepada responden  

1. Tepat waktu 

2. Sering terlambat 

8.    Tidak tahu  

 

 

C.7 
Apakah layanan pengangkutan sampah oleh tukang 

sampah dibayar ? 

1. YA       

2. TIDAK  D.1 

 
 
 

C.8 Kepada siapa membayarnya ? 

1. Pemungut uang sampah dari RT 

2. Pemungut uang sampah dari desa/Kelurahan 

3. Pemungut uang sampah dari perusahaan 

swasta/KSM 

8.   Tidak tahu  

 
 

C.9 

Berapa biaya yang dikeluarkan dalam sebulan untuk 

membayar layanan sampah ? 

 

1. RP. ________________ 

2. TIDAK TAHU 

 

D.  PEMBUANGAN AIR KOTOR/LIMBAH TINJA MANUSIA, DAN LUMPUR TINJA 

D.1 
Dimana anggota keluarga yang sudah dewasa  bila 

ingin buang air besar ?                                   

A. Jamban pribadi   0 1 

B. MCK/WC Umum 0 1 

C. Ke WC “helikopter” di empang/ kolam 0 1 

D. Ke sungai/pantai/laut 0 1 

E. Ke kebun/pekarangan rumah    0 1 

F. Ke selokan/parit/got 0 1 

G. Ke lubang galian 0 1 

H. Lainnya, sebutkan: ....................................... 0 1 

I. Tidak tahu  0 1 

D.2 

Apakah masih ada orang di luar anggota keluarga Ibu 

yang sering buang air besar di tempat terbuka 

(seperti kebun, halaman, sungai, pantai, laut, 

selokan/got, saluran irigasi) ?  

 

A. Anak laki-laki umur 5 – 12 tahun 0 1 

B. Anak perempuan umur 5 – 12 tahun  0 1 

C. Remaja laki-laki 0 1 

D. Remaja perempuan 0 1 

E. Laki-laki dewasa 0 1 

F. Perempuan dewasa 0 1 

G. Laki-laki tua  0 1 

H. Perempuan tua  0 1 

I. Masih ada tapi tidak tahu/jelas siapa 0 1 

J. Lainnya, sebutkan: …................. 0 1 

K. Tidak ada 0 1 

D.3 Apakah di rumah Ibu mempunyai jamban pribadi ? 
1. YA       D.4 

2. TIDAK   D.10 

 

D.4 Jenis kloset apa yang Ibu pakai di rumah ? 

1. Kloset jongkok leher angsa  

2. Kloset duduk leher angsa 

3. Plengsengan  

4. Cemplung 

5. Tidak punya kloset 

 

D.5 

 

 

 

Kemana tempat penyaluran buangan akhir tinja ?  

 

 

 

1. Tangki  septik   

2. Pipa sewer (sambungan rumah air limbah) 

3. Cubluk/Lubang tanah                

4. Langsung ke saluran drainase 

5. Sungai /danau/pantai/laut  

6. Kolam/sawah 

7. Kebun/tanah lapang 

8. Tidak tahu  

9.   Lainnya, sebutkan: ….............. 

 
 
 

D.10 
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D.6 Sudah berapa lama tangki septik ini dibuat/dibangun ?  

 0 – 12 bulan yang lalu 

 1 – 5 tahun yang lalu  

 Lebih dari 5 – 10 tahun yang lalu  

 Lebih dari 10 tahun yang lalu 

8.    Tidak tahu 

 

 

D.7 Kapan tangki septik terakhir dikosongkan ? 

1. 0 – 12 bulan yang lalu 

2. 1 – 5 tahun yang lalu  

3. Lebih dari 5 – 10 tahun yang lalu  

4. Lebih dari 10 tahun yang lalu 

5. Tidak pernah  D.10 

8.    Tidak tahu  

 
 
 

D.8 Siapa yang mengosongkan tangki septik Ibu ? 

1. Layanan sedot  tinja atau truk sedot tinja  

2. Membayar tukang  

3. Dikosongkan sendiri  

4. Bersih karena banjir 

8.     Tidak tahu 

 
 

D.9 
Apakah Ibu tahu, ke mana lumpur tinja dibuang pada 

saat tangki septik dikosongkan ?  

1. Ke sungai besar, sungai kecil, selokan/parit, 

kolam/empang, saluran drainase 

2. Dikubur di halaman 

3. Dikubur di tanah orang lain 

4. Lainnya, sebutkan: ….................. 

8.    Tidak tahu 

 
 
 

JIKA DI RUMAH ADA ANAK UMUR 0 – 5 TAHUN, LANJUT KE D.10 

JIKA DI RUMAH TIDAK ADA ANAK UMUR 0 - 5 TAHUN, LANJUT KE E.1  

D.10 

Apakah anak balita di rumah Ibu masih terbiasa buang 

air besar di lantai, di kebun, di jalan, di selokan/got 

atau di sungai ? 

 

1. YA, sangat sering  

2. YA, kadangkadang  

3. TIDAK, tidak biasa  

8.    Tidak tahu 

 
 
 

D.11 Ibu biasanya membuang TINJA anak kemana ?    

1. Ke WC/Jamban 

2. Ke tempat sampah 

3. Ke kebun/pekarangan/jalan 

4. Ke sungai/selokan/got/pantai/laut 

5. Lainnya, sebutkan: ….............. 

8.   Tidak tahu  

 
 

E.  DRAINASE LINGKUNGAN/SELOKAN SEKITAR RUMAH DAN BANJIR 

E.1 

Apakah di rumah mempunyai sarana pembuangan air 

limbah selain tinja (SPAL = Saluran Pembuangan Air 

Limbah) ? 

1. Ya 

2. TIDAK ADAE3 

 

E.2 

Kemana air bekas buangan / air limbah selain tinja  

dibuang yang berasal dari :   
Dapur Kamar Mandi 

Tempat cuci 
pakaian 

Wastafel 

A. Ke sungai, kanal, empang/kolam, selokan  0 1 0 1 0 1 0 1 

B. Ke jalan, halaman, kebun   0 1 0 1 0 1 0 1 

C. Saluran terbuka  0 1 0 1 0 1 0 1 

D. Saluran tertutup 0 1 0 1 0 1 0 1 

E. Lubang galian  0 1 0 1 0 1 0 1 

F. Pipa saluran pembuangan kotoran 0 1 0 1 0 1 0 1 

G. Pipa IPAL Sanimas 0 1 0 1 0 1 0 1 

H. Tidak tahu 0 1 0 1 0 1 0 1 
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E.3 
Apakah rumah yang ditempati saat ini atau lingkungan 

dan jalan di sekitar rumah pernah terkena banjir ?  

1. Tidak pernah  F.1.1 

2. Sekali dalam setahun 

3. Beberapa kali dalam setahun 

4. Sekali atau beberapa kali dalam sebulan  

8.   Tidak tahu 

 

 

E.4 
Apakah banjir biasa terjadi secara rutin ? 

 

1. YA 

2. TIDAK 

 

E.5 
Pada saat banjir terakhir, apakah air memasuki rumah 

?  

1. YA 

2. TIDAK  F1.1 

 

E.6 

Pada saat terakhir kali banjir, berapa tinggi air yang 

masuk ke dalam rumah Ibu ? 

 

Bacakan jawaban satu per satu dengan jelas 

kepada responden  

 

1. Setumit orang dewasa  

2. Setengah lutut orang dewasa 

3.  Selutut orang dewasa 

4. Sepinggang orang dewasa 

5. Sebahu orang dewasa 

6. Lebih tinggi dari orang dewasa 

8.    Tidak tahu  

 
 

E.7 
Pada saat terakhir banjir, apakah WC/jamban di 

rumah ibu juga terendam banjir ? 

1. Tidak pernah/tidak punya 

2. Kadang-kadang 

3. (jangan dipilih !) 

4. Selalu 

8.   Tidak tahu 

 
 
 

E.8 
Pada saat terakhir banjir, berapa lama air banjir  

mengering? 

1. Kurang dari  1 jam 

2. Antara 1 – 3 jam   

3. Setengah hari  

4. Satu hari 

5. Lebih dari 1 hari  

8.   Tidak tahu 

 
 

F.  PENGELOLAAN AIR MINUM, MASAK, MENCUCI & GOSOK GIGI YANG AMAN DAN HIGIENE 

F.1  SUMBER AIR 

F.1.1 

Sumber air utama yang Ibu gunakan untuk minum, 
masak, mencuci piring & gelas  dan menggosok gigi ? 
Pilih satu jawaban untuk tiap kategori  

Kode jawaban : 0 = Tidak ;  1 = Ya 

Minum Masak 
Cuci piring & 

gelas 

(jangan 

diisi ! ) 
Gosok gigi 

a. Air botol kemasan   0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

b. Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

c. Air Ledeng dari PDAM/Proyek/HIPPAM 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

d. Air dari hidran umum – PDAM/HIPPAM/Proyek 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

e. Air dari kran umum – PDAM/HIPPAM/Proyek 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

f. Air dari sumur bor dng pompa tangan/listrik/mesin 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

g. Air dari sumur gali terlindungi 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

h. Air dari sumur gali tidak terlindungi 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

i. Air dari Mata air terlindungi 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

j. Air dari Mata air tidak terlindungi 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

k. Air hujan (PAH/Penampungan Air Hujan) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

l. Air dari sungai 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

m. Air dari waduk/danau 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

n. Lainnya, sebutkan.............................................. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
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F.1.2 

 
Apabila Ibu pernah mengalami kesulitan mendapatkan 
air untuk kebutuhan sehari-hari, berapa lama ? 
 

1. Tidak pernah 

2. Beberapa jam saja 

3. Satu sampai beberapa hari  

4. Seminggu  

5. Lebih dari satu minggu 

8.  Tidak tahu 

 

 

F.1.3 
ApakahIbu puas dengan kualitas air yang digunakan 
saat ini ?  

1. YA 

2. TIDAK  

 

F.1.4 

Jika sumber air minum Ibu berasal dari sumur gali 

atau sumur bor/pompa tangan/listrik, berapa jarak 

sumber air tersebut ke tempat pembuangan tinja ?  

1.     < 10 m  
2.     ≥ 10 m 
3.     Tidak tahu 

 
 
 

F.2  PENGOLAHAN, PENYIMPANAN & PENANGANAN AIR YANG BAIK & AMAN 

F.2.1 
Apakah  Ibu mengolah/menangani air sebelum 

digunakan untuk minum  dan masak ? 

1.  YA      

2. TIDAK G.1 

 

F.2.2 Bagaimana cara Ibu mengolah air untuk diminum ? 

1. Direbus 

2. Ditambahkan kaporit  

3. Menggunakan filter keramik  

4. Lainnya, sebutkan: …....... 

8.   Tidak tahu 

 

F.2.3 

 

 

 

Apakah Ibu menyimpan air yang sudah diolah di 

tempat yang aman ? 

 

 

 

1. Tidak disimpan  

2. Ya, dalam panci terbuka  

3. Ya, dalam panci yang mempunyai tutup  

4. Ya, dalam teko/ketel/ceret 

5. Ya, dalam botol/termos 

6. Ya, dalam botol galon 

7. Lainnya, sebutkan: …....... 

8.   Tidak tahu 

 

F.2.4 
Bagaimana Ibu mengambil air untuk minum dan untuk 

masak, dari tempat penyimpanair ? 

1. Langsung dari dispenser 

2. Dengan menggunakan gayung 

3. Dengan menggunakan gelas 

4. Lainnya, sebutkan: …........ 

8.    Tidak tahu 

 

G.  PERILAKU HIGIENEDAN SANITASI 

G.1 
Apakah Ibu memakai sabun pada hari ini atau kemarin 

?  

1.  YA 

2.  TIDAKG.3 

 

G.2 

Untuk apa saja sabun itu digunakan oleh anggota 

keluarga ? 

 

A. Mandi 0 1 

B. Memandikan anak 0 1 

C. Menceboki anak 0 1 

D. Mencuci tangan sendiri 0 1 

E. Mencuci tangan anak 0 1 

F. Mencuci peralatan minum, makan dan masak 0 1 

G. Mencuci pakaian   0 1 

H. Lainnya, sebutkan: …................................... 0 1 

I. Tidak tahu 0 1 

G.3 
Di mana saja anggota keluarga biasanya mencuci 

tangan ? 

A. Di kamar mandi  0 1 

B. Di dekat kamar mandi  0 1 

C. Di jamban  0 1 

D. Di dekat jamban 0 1 

E. Di sumur   0 1 

F. Di sekitar bak penampungan air hujan  0 1 

G. Di tempat cuci piring 0 1 

H. Di dapur  0 1 

I. Lainnya, sebutkan:  ……………………………… 0 1 

J. Tidak tahu/tidak pasti 0 1 
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G.4 

Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan 

pakai sabun ? 

 

A. Sebelum ke toilet 0 1 

B. Setelah menceboki bayi/anak  0 1 

C. Setelah dari buang air besar  0 1 

D. Sebelum makan 0 1 

E. Setelah makan 0 1 

F. Sebelum menyuapi anak  0 1 

G. Sebelum menyiapkan masakan  0 1 

H. Setelah memegang hewan  0 1 

I. Sebelum sholat 0 1 

J. Lainnya, sebutkan: ….................................... 0 1 

H.  KEJADIAN PENYAKIT DIARE 

H.1 
Kapan waktu paling dekat anggota keluarga terkena 
diare ? 

1. Hari ini 
2. Kemarin 
3. 1 minggu terakhir 
4. 1 bulan terakhir 
5. 3 bulan terakhir 
6. 6 bulan terakhir 
7. Lebih dari 6 bulan lalu 
8. Tidak pernah   AO 

 

H.2 Siapa anggota keluarga terakhir yang terkena diare ? 

A. Anak-anak balita 0 1 

B. Anak-anak non balita 0 1 

C. Anak remaja laki-laki 0 1 

D. Anak remaja perempuan 0 1 

E. Orang dewasa laki-laki 0 1 

F. Orang dewasa perempuan 0 1 
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LEMBAR PENGAMATAN EHRA 
 

 Lingkari pilihan jawaban dan tuliskan pilihannya pada kotak yang tersedia  

 Khusus untuk pertanyaan dengan pilihan ganda/jawaban lebih dari satu (A, B, C, D, dst), berikan kode 

jawaban  0 = Tidak dan 1 = Ya, dan lingkari pilihan jawabannya  

 Semua jawaban dari responden harus dicatat oleh Enumerator ! 

 Bila Lembar pengamatan ini tidak diisi dengan lengkap berarti : kuesioner juga dianggap tidak 

lengkap, sehingga tidak dapat digunakan ! 

 Mintalah responden untuk mengantarkan Enumerator melihat sekeliling rumah, yang dimulai dari 
dapur, kamar mandi & WC/jamban, tempat mencuci pakaian, halaman di luar rumah 
 

No. OBJEK PENGAMATAN HASIL PENGAMATAN (Lingkari pilihan jawaban) 

AO.  LIHAT DAN AMATI DAPUR DAN SEKELILINGNYA OLEH ENUMERATOR 

AO.1.  SUMBER AIR UNTUK MINUM, MASAK DAN MENCUCI ALAT MINUM, MAKAN & MEMASAK Kode 

A0.1.1 

Amati: Apakah terlihat sumber air untuk minum, 

masak dan mencuci peralatan minum, makan dan 

masak di dapur?   

A. YA, Air Ledeng PDAM/Proyek - berfungsi/mengalir 0 1 

B. YA, Air Ledeng PDAM/Proyek, tidak berfungsi 0 1 

C. YA, dari Sumur Gali yang terlindungi  0 1 

D. YA, dari Sumur Gali yang tidak terlindungi  0 1 

E. YA, dari Sumur Bor dengan Pompa Tangan 0 1 

F. YA, dari Sumur Bor dengan Pompa Mesin/Listrik  0 1 

G. YA, dari Hidran Umum – PDAM/HIPPAM/Proyek 0 1 

H. YA, dari Kran Umum – PDAM/HIPPAM/Proyek 0 1 

I. YA, dari Penjual air keliling  0 1 

J. Lainnya, sebutkan: ….................... 0 1 

K. Tidak ada 0 1 

AO.2.  PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR MINUM & MASAK YANG BAIK & AMAN 

AO.2.1 
Amati : Apa wadah/tempat yang digunakan untuk 

menyimpan air baku untuk air minum di dapur ? 

1. Tidak disimpan  

2. Ya, dalam panci atau ember atau tempayan tanpa 

tutup  

3. Ya, dalam panci atau ember atau tempayan  yang 

mempunyai tutup  

4. Lainnya, sebutkan: …....... 

8.   Tidak tahu 

 

AO.2.2 

Amati : Bagaimana Ibu mengambil air untuk minum 

dan masak dari wadah penyimpan air ? 

 

Mintalah responden untuk memperagakan 

cara yang  biasa dilakukan mengambil air 

1. Tangan menyentuh air  

2. Tangan tidak menyentuh air   

8.    Tidak tahu 

 

AO.3.  PERILAKU HIGIENEDAN SANITASI 

AO.3.1 
Amati : Apakah tersedia air untuk cuci tangan di 

dapur ? 

1. YA 

2. TIDAK   

 

AO.3.2 

Amati : Apakah terlihat ada sabun untuk mencuci 

tangan dan mencuci peralatan memasak, makan dan 

minum di dapur ?  

1. YA 

2. TIDAK   

 

AO.3.3 
Amati : Apakah makanan ditutup/dilindungi dari 

lalat, kecoa, cicak, semut dan serangga lainnya ? 

1. YA, disimpan di atas dan ditutup 

2. YA, disimpan dalam lemari makan, ditutup dengan 

kawat nyamuk  

3. YA, disimpan dalam lemari yang tertutup rapat  

4. YA, di dalam kulkas 

5. Lainnya, sebutkan: …............... 

6. Tidak ditutup 
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AO.4.  PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DAPUR 

AO.4.1 

Amati : Apakah ada wadah/tempat yang dipakai 

untuk mengumpulkan sampah di dapur ? 

 

A. Ya, kantong plastik tertutup 0 1 

B. Ya, kantong plastik terbuka 0 1 

C. Ya, keranjang sampah terbuka 0 1 

D. Ya, keranjang sampah tertutup 0 1 

E. Lainnya, sebutkan: ...................... 0 1 

F. Tidak ada  0 1 

AO.5.  SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (SPAL) RUMAH TANGGA NON TINJA 

AO.5.1 

Amati : Kemana air limbah bekas cuci peralatan 

minum, makan dan masak dibuang ? 

 

 

1. Ke sungai/kanal/kolam/selokan  

2. Ke jalan, halaman, kebun 

3. Saluran terbuka 

4. Saluran tertutup  

5. Lubang galian 

6. Pipa saluran pembuangan air kotor (SPAL) 

7. Pipa IPAL Sanimas 

8. Tidak tahu 

9. Tidak ada bak cuci peralatan dapur 

 

BO.  LIHAT DAN AMATI KAMAR MANDI 

BO.1 
Amati: Apakah ada sabun dan shampoo di kamar 

mandi ?  

1.  YA 

2. TIDAK 

 

BO.2 

Amati: Kemana air limbah bekas mandi dan cuci 

tangan dari wastafel dibuang ?  

 

 

1. Ke sungai/kanal/kolam/selokan jalan, halaman, 

selokan  

2. Ke jalan, halaman, kebun 

3. Saluran terbuka 

4. Saluran tertutup  

5. Lubang galian 

6. Pipa saluran pembuangan kotoran 

7. Pipa IPAL Sanimas 

8. Tidak tahu 

 

BO.3 

Amati: Bila ada bak penampung air/bak 

mandi/ember, apakah terlihat ada jentik-jentik 

nyamuk di dalamnya ? 

1. YA 

2. TIDAK  

8. Tidak tahu  

 

CO.  LIHAT DAN AMATI WC/JAMBAN 

Jika ada lebih dari satu jamban, maka pilih yang paling buruk/kotor 

CO.1.  CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN 

CO.1.1 

Amati: Apakah tersedia air di dalam ruangan 

jamban/WC ?  

 

1. YA, dalam bak air/ember  

2. YA, dari kran & berfungsi 

3. YA, dari kran, tidak berfungsi 

4. Tidak ada 

 

CO.1.2 
Amati: Apakah terlihat ada sabun di dalam atau di 

dekat jamban ? 

1.  YA 

2. TIDAK 

 

CO.1.3 
Amati: Apakah terlihat ada jentik-jentik nyamuk 

dalam bak air/ember ? 

1. YA 

2. TIDAK  

 

CO.2 PEMBUANGAN AIR KOTOR/LIMBAH TINJA DAN LUMPUR TINJA 

CO.2.1 
Amati : Termasuk tipe apakah WC/jamban yang Ibu 

lihat ? 

1. Kloset jongkok leher angsa  

2. Kloset duduk leher angsa 

3. Plengsengan  

4. Cemplung 

5. Lainnya, sebutkan: ….............. 

8.   Tidak tahu 
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CO.2.2 
Amati : Kemana saluran pembuangan dari kloset 

disalurkan/terhubungkan ? 

1. Cubluk 

2. Tangki Septik 

3. Sungai, kanal, kolam/empang, selokan/parit. 

4. Jalan, halaman, kebun 

5. Saluran terbuka 

6. Saluran tertutup 

7. Pipa saluran pembuangan kotoran 

9. Pipa IPAL Sanimas 

8.   Tidak tahu 

 

CO.3.  HIGIENE di JAMBAN 

CO.3.1 

Amati : Apakah lantai dan dinding jamban/WC bebas 

dari tinja, bekas tisu yang ada tinja atau bekas 

pembalut ? 

1. YA    

2. TIDAK 

 

CO.3.2 
Amati : Apakah jamban/WC bebas dari kecoa dan 

lalat ? 

1. YA 

2. TIDAK 

 

CO.3.3 
Amati : Jika ada kloset jongkok leher angsa, apakah 

ada gayung dan air untuk menyiram ? 

1. YA  (Ada keduanya) 

2. TIDAK  (Tidak ada salah satu atau keduanya) 

 

CO.3.4 
Amati : Jika ada kloset duduk leher angsa, cobalah 

menekan alat penyiram, apakah dapat berfungsi ? 

1. YA, berfungsi   

2. TIDAK berfungsi    

 

DO. LIHAT DAN AMATI TEMPAT MENCUCI PAKAIAN 

DO.1 
Amati : Apakah ada sabun cuci atau pengganti 

sabun di tempat cuci pakaian? 

1. YA 

2. TIDAK 

 

DO.2 
Amati : Dari mana sumber air untuk mencuci 

pakaian?   

A. Air Ledeng PDAM/proyek - berfungsi/mengalir 0 1 

B. Air Ledeng PDAM/proyek, tidak berfungsi 0 1 

C. Sumur Gali yang terlindungi  0 1 

D. Sumur Gali yang tidak terlindungi  0 1 

E. Sumur Bor dengan Pompa Tangan 0 1 

F. Sumur Bor dengan Pompa Mesin/Listrik  0 1 

G. Hidran Umum- PDAM/Proyek/HIPPAM 0 1 

H. Kran Umum – PDAM/Proyek/HIPPAM 0 1 

I. Penjual air keliling  0 1 

J. Lainnya, sebutkan: ….................... 0 1 

K. Tidak 0 1 

DO.3 

Amati : Kemana air limbah bekas mencuci pakaian 

dibuang ?  

 

 

1. Ke sungai, kanal, empang/kolam, selokan  

2. Ke jalan, halaman, kebun   

3. Saluran terbuka  

4. Saluran tertutup 

5. Lubang galian  

6. Pipa saluran pembuangan kotoran 

7. Pipa IPAL Sanimas 

8. Tidak tahu 

 

EO.  LIHAT DAN AMATI HALAMAN/PEKARANGAN/KEBUN 

EO.1.  TANGKI SEPTIK 

EO.1.1 

Amati : Apakah jarak sumur resapan (bila ada septik 

tank) atau cubluk dengan sumber air terdekat 

minimal 10 meter ?  

1. YA 

2. TIDAK  
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EO.2.  PENGELOLAAN SAMPAH: DAUR ULANG DAN PENGGUNAAN KEMBALI 

EO.2.1 
Amati : Bagaimana cara mengelola sampah di rumah 

?  

1. Dibuang dan dikubur di lubang galian 

2. Dibuang dalam lubang galian dan dibakar 

3. Dijadikan makanan binatang.  

4. Dikumpulkan dalam keranjang sampah/kantong 

plastik/tempat sampah permanen    

5. Langsung dibakar 

6. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau.  

7. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan. 

8. Dibiarkan saja. 

9. Lainnya, sebutkan: ............................ 

 

EO.2.2 
Amati : Apakah sekeliling halaman bersih dari 

sampah ? 

1. YA 

2. TIDAK  

 

EO.2.3 
Amati : Apakah terlihat bahwa sampah 

dipilah/dipisahkan 

1. YA       

2. TIDAK  EO.2.5 

 

EO.2.4 

Amati : Jika sampah dipilah, apa saja yang terlihat 

dipilah ?  

 

 

A. Sampah organik/sampah basah 0 1 

B. Plastik 0 1 

C. Gelas/kaca 0 1 

D. Kertas/kardus 0 1 

E. Besi/logam 0 1 

F. Lainnya, sebutkan: …..................... 0 1 

EO.2.5 
Amati : Apakah ada tempat serta kegiatan untuk 

membuat kompos ?  

1. YA        

2. TIDAK  EO.3.1 

 

EO.2.6 
Amati : Apakah ada kompos yang sudah bisa dipakai 

? 

1. YA 

2. TIDAK EO.3.1 

 

EO.2.7 
Amati : Untuk apa saja kompos dipakai oleh 

responden ? 

A. Pupuk tanaman hias 0 1 

B. Pupuk tanaman buah, sayur, obat 0 1 

C. Dijual  0 1 

D. Tidak dimanfaatkan 0 1 

EO.3.  SPAL/DRAINASE LINGKUNGAN/SELOKAN DI SEKITAR RUMAH DAN BANJIR 

EO.3.1 
Amati : Apakah halaman/bagian depan rumah ada 

genangan air ?   

1. YA        

2. TIDAK   EO.3.4 

 

EO.3.2 Amati : Dimana air biasanya tergenang ? 

A. Di halaman/pekarangan rumah  0 1 

B. Di dekat dapur 0 1 

C. Di dekat kamar mandi 0 1 

D. Di dekat bak penampungan air hujan.  0 1 

E. Di tempat lainnya, sebutkan……..  0 1 

EO.3.3 Amati: Darimana air genangan berasal? 

A. Air limbah kamar mandi 0 1 

B. Air limbah dapur 0 1 

C. Hujan 0 1 

D. Air limbah dari sumber lain, sebutkan 0 1 

E. Tidak tahu/tidak pasti. 0 1 

EO.3.4 

Amati : Apakah halaman bersih dari benda yang 

dapat menyebabkan air tergenang (seperti ban 

bekas, kaleng, panci, ember)  

 

1. Ya, halaman bersih dari benda yang dapat 

menyebabkan air tergenang  

2. Tidak, halaman penuh dengan benda yang dapat 

menyebabkan air tergenang  

 

EO.3.5 

Amati : Apakah Ibu dapat melihat saluran air hujan 

atau saluran air limbah di dekat rumah (samping 

depan, samping belakang, samping kanan-kiri)  

1. YA, terbuka 

2. YA, tertutup, tidak terlihat 

3. TIDAK, tidak terlihat 
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EO.3.6 Amati : Apakah air di saluran dapat mengalir ?  

1. YA 

2. TIDAK 

3. Tidak dapat dipakai: saluran kering  

4. Tidak ada saluran 

 

EO.3.7 Amati : Apakah saluran air, bersih dari sampah ? 

1. YA, bersih atau hampir selalu bersih dari sampah  

2. Tidak bersih dari sampah, tapi air masih dapat 

mengalir 

3. Tidak bersih dari sampah, saluran tersumbat  

4. Tidak bersih dari sampah, tapi saluran kering  

5. Tidak ada saluran  

 

 
Bacakan: 
Terima kasih atas partisipasi Ibu dalam studi ini. Kami mengharapkan hasil studi ini dapat memberi 
masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan sanitasi di daerah Ibu.  
Apabila kami memerlukan informasi tambahan, ijinkan kami untuk datang dan menemui Ibu kembali. 
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EHRA-04 Pelaksanaan Studi EHRA   

 

 

Tujuan 

 
Terlaksananya studi EHRA di Kabupaten/Kota sesuai dengan target area studi  
 

 

Deskripsi 
 

Dalam pelaksanaan studi EHRA diperlukan keterlibatan berbagai pihak SKPD yang terkait di Pokja Sanitasi 

Kabupaten/Kota. Koordinator  studi selaku penanggung jawab operasional Tim, dibantu oleh anggota tim, 

koordinator wilayah dan supervisor, menyiapkan berbagai keperluan studi. Pelaksanaan studi  EHRA di lapangan 

diatur dalam lima langkah kerja harian yang melibatkan Enumerator, Supervisor dan Koordinator (lihat langkah-

langkah pelaksanaan poin 4).  

 

 

Output 
1. Terisinya kuesioner dengan lengkap oleh Enumerator dan sudah di check oleh Supervisor dan Koordinator 

wilayah. 

2. Terisinya Lembar Spot Check oleh Supervisor  

3. Terisinya Laporan Harian dan Rekap Harian oleh Supervisor  

 

 

Langkah-langkah Pelaksanaan  
 

1.  Koordinator Studi EHRA menyiapkan logistik dan kelengkapan studi, yaitu:  

 

a. Surat tugas yang dikeluarkan oleh Pokja 

b. Lembar Kuesioner Lengkap dan Petunjuk pengisian sejumlah 110% x total jumlah responden 

c. Lembar Spot check sejumlah 5% x total jumlah responden 

d. Alat bantu gambar untuk Enumerator dan Supervisor  

e. Lembar Laporan Harian Supervisor  

f. Lembar Laporan Rekap Harian Supervisor  

g. Enumerator Kit : Alat Tulis (pensil 2 B, penghapus, rautan, dll), tas  

h. Daftar Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT terpilih di tiap Desa/Kelurahan 

i. Daftar nama calon responden untuk tiap RT dalam tiap Desa/Kelurahan  jumlah calon responden 

dilebihkan 5% dari kebutuhan sebagai cadangan.    

j. Beri informasi kepada Ketua RT dan RW yang terpilih sebagai area studi 

k. Buatlah rencana rute kunjungan Enumerator ke responden terpilih  

 

2. Hal yang harus dilakukan oleh Enumerator sebelum dan sesaat kunjungan rumah 

 

Sebelum memulai kunjungan ke rumah calon responden, Enumerator diharapkan memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut:  
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a. Pelajari dengan seksama lokasi Rumah Tangga yang menjadi sampel dalam tiap RT  yang akan 

diwawancarai. 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan saat melakukan kunjungan rumah: 

 Pilih waktu yang tepat untuk berkunjung. 

 Bila tidak bertemu responden, usahakan untuk mengetahui kapan sebaiknya kunjungan ulang 

dilakukan. 

 Hindari pengaruh ‟orang ketiga‟ pada saat wawancara dengan responden. Sampaikan kepada 

‟orang ketiga‟ tersebut untuk tidak mempengaruhi jawaban dan memberi kebebasan kepada 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

 

 

3. Hal yang harus dilakukan oleh Supervisor  sebelum dan sesaat kunjungan rumah 

 

Berdasarkan pada langkah kerja harian, supervisor mempunyai tugas untuk memberikan laporan harian 

pelaksaanan survai, hal-hal yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut : (lihat Instrumen ): 

a. Tanggal pelaksanaan survai dan tandatangan supervisor bersangkutan. 

b. Catatan briefing singkat yang berisi tentang hal-hal sebagai berikut : 

 Tanda tangan enumerator 

 Wilayah RT/Rukun Tetangga dan RW/Rukun Warga yang akan didata 

 Target jumlah responden yang akan didata 

 Mengisi item pengecekan kegiatan briefing kuesioner baik untuk pemahaman dan perbaikan cara 

pengisian 

 Mengisi item pengecekan untuk kelengkapan peralatan yaitu pulpen, pensil, penghapus dan tali. 

 Mengisi item kuesioner yaitu kelengkapan halaman kuesioner dan nomor urut kuesioner. 

 Mengisi item janji waktu dan tempat debriefing. 

c. Catatan debriefing, supervisor melaporkan hasil debriefing yang berisi hal-hal sebagai berikut : 

 Tanda tangan enumerator. 

 Jumlah responden yang berhasil didata dan wilayah pendataan. 

 Catatan pengalaman enumerator berupa hal-hal yang memperlancar proses pendataan, kesulitan-

kesulitan yang ditemui, solusi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan yang ada, serta hal-hal khusus 

yang ditemui di lapangan. 

d. Meminta pengesahan berupa tanda tangan dari koordinator wilayah dan dan koordinator kota.  

 

Rekap harian diperlukan untuk mengetahui perkembangan harian jumlah responden yang berhasil di data. 

Rekap harian diisi berdasarkan pada laporan harian supervisor pada kolom wilayah/hasil, laporan rekap harian 

berisi tentang : 

 Tanggal rekap berlangsung. 

 Wilayah (bisa nama kecamatan atau wilayah satu, dua dst sesuai dengan pembagian yang disepakati). 

 Nama dan tanda tangan supervisor. 

 Jumlah kuesioner terkumpul pada hari ini. 

 Jumlah kuesioner terkumpul sampai dengan hari ini (hasil penjumlahan kuesioner terkumpul dari hari 

sebelumnya sampai dengan hari ini). 

. 
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4. Pelaksanaan studi EHRA di lapangan  

 

Pelaksanaan Studi EHRA diatur dalam lima langkah kerja harian yang melibatkan Enumerator, Supervisor dan 

Koordinator.Pengumpulan data di tiap desa/kelurahan membutuhkan waktu minimal 5 hari kerja (dapat 

disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lima langkah kerja harian tersebut adalah: 

 

a. Langkah pertama : Briefing/Pertemuan singkat antara Enumerator dengan Supervisor. Dalam pertemuan 

supervisor melakukan kegiatan sebagai berikut : 

 Mengecek kelengkapan peralatan (sarana dan prasarana enumerator/kader) sebelum turun 

lapangan/mendata. 

 Penyegaran singkat pemahaman kuesioner, terutama pada hari pertama. 

 Menentukan target dan wilayah sasaran studi bersama enumerator. 

 Menyusun strategi dan penentuan sampel rumah tangga bersama enumerator. 

 Mencatat proses pertemuan dalam laporan kegiatan harian dan meminta enumerator untuk 

memberikan tanda tangan pada kolom yang tersedia. 

 

b. Langkah kedua : enumerator mengumpulkan data dari rumah ke rumah. Pengumpulan data hanya pada 

lokasi RT/Rukun Tetangga terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pemilihan rumah tangga 

yang didata dengan cara random dilakukan oleh enumerator dipandu oleh supervisor. Pengumpulan data 

dengan cara wawancara, pengamatan dan pencatatan sesuai dengan kuesioner tersedia.  

 

c. Langkah ketiga : supervisor  memonitor dan melakukan spot checkdi lapangan. Supervisor perlu 

melakukan pemantauan kerja enumerator di lapangan serta melakukan spot check sebanyak 5% dari 

jumlah responden yang didata di satu lokasi, pengambilan responden 5% dilakukan secara acak. Spot 

check dilakukan setelah pendataan di satu lokasi selesai dengan cara mendatangi responden terpilih dan 

lakukan wawancara singkat sesuai dengan lembar spot checked. 

 

d. Langkah keempat : debriefing/pertemuan hasil kerja. Setelah pendataan seharian dilakukan pertemuan 

sore atau malam hari untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 

 Supervisor memfasilitasi enumerator untuk menyampaikan pengalaman mereka 

 Enumerator menceritakan pengalaman (kesulitan dan permasalahan yang ditemui, proses pendataan, 

hal-hal yang mendukung kelancaran dan sebagainya). 

 Enumerator menyampaikan hasil kerja hari ini dalam bentuk kuesioner terisi. 

 Supervisor mencatat pengalaman enumerator memberikan komentar dan solusi untuk permasalahan 

yang ditemui 

 Supervisor memimpin proses peer review atas seluruh kuesioner hasil wawancara antar sesama 

enumerator yang ada dibawah koordinasinya  

 Supervisor memeriksa secara seksama hasil isian kuesioner dan memberikan masukan singkat.  

 Apabila supervisor sudah melakukan pemeriksaan kuesioner, hasilnya harus disampaikan kepada 

enumerator bersangkutan untuk dilakukan perbaikan seperlunya.    

 Menyepakati waktu dan tempat koordinasi singkat hari berikutnya  

 

e. Langkah kelima: koordinasi dan evaluasi tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Koordinasi dan evaluasi 

harian terhadap enumerator dilakukan oleh supervisor, sedangkan koordinasi dan evaluasi untuk seluruh 

supervisor dilakukan oleh koordinator. Kegiatannya sebagai berikut : 

 Supervisor menceritakan pengalaman, kesulitan dan hasil kerja kepada koordinator kecamatan. 

 Koordinator kecamatan atau kabupaten/kota memberikan masukan serta mencatat pengalaman dan 

hasil kerja yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut.   
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 Koordinator kecamatan menyerahkan kuesioner hasil studi kepada Koordinator Data Entry secara 

bertahap sesuai dengan mekanisme yang sudah disepakati. 

 Ketua Tim EHRA mencatat rekap hasil kerja harian dari koordinator kecamatan dan hasil serah terima 

kuesioner hasil studi.  

 Pada pertengahan dan atau hari terakhir studi diadakan koordinasi dan evaluasi seluruh supervisor 

dan seluruh koordinator dipandu koordinator kabupaten/kota.  

 

 

Instrumen 

 

 Lembar Spot Check  

 Lembar Laporan Harian Supervisor  

 Lembar Rekap Harian  
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LEMBAR SPOT CHECK  

PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 2014 

(Environmental Health Risk Assessment = EHRA) 

 

A.  IDENTITAS WILAYAH 

A.1 Propinsi   
  

 

A.2 Kabupaten/Kota  
 

A.3 Kecamatan   
  

 

A.4 Desa/Kelurahan  
  

 

A.5 Strata Desa/Kelurahan  0 / 1  / 2  / 3 / 4 / 5 / 6 
 

A.6 Banjar atau RT/RW  
 

A.7 
Nama Kepala Keluarga/Rumah 
Tangga  

 

A.8 Waktu/Tanggal Spot checked  
 
 /          /        

 

A.9 Nomor Kuesioner  

 

          

 
 

B.  KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan dibawah saya simpulkan, (lingkari) 

1. Pengumpulan data  berlangsung dgn lengkap 

2. Pengumpulan data berlangsung tidak lengkap 

3. Pengumpulan data tidak terjadi 

 
 
 
 
 
(...............................................................) 
NAMA SUPERVISOR/ TTD 
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 Lingkari pilihan jawaban dan tuliskan pilihannya pada kotak yang tersedia  

 Khusus untuk pertanyaan dengan pilihan ganda/jawaban lebih dari satu (A, B, C, D, dst), berikan 

kode jawaban  0 = Tidak dan 1 = Ya, dan lingkari pilihan jawabannya  

 Semua jawaban dari  responden harus dicatat  oleh  Supervisor!  

 
 

No. PERTANYAAN  RESPON/JAWABAN  KODE 

1. 

Dalam beberapa hari ini, apakah ada Ibu Kader yang 
datang mewawancarai seorang anggota keluarga di 
rumah ini ? 
 

1.    YA 

2.    TIDAK   STOP  
 

2. 
Bolehkah kami bertemu dengan yang diwawancarai 
beberapa hari yang lalu tersebut ? 

1.    YA 

2.    TIDAK   STOP 
 

 

3. Apa saja  yang ditanyakan oleh Ibu Kader saat datang  

kesini ? 

A. Pengelolaan sampah rumah tangga 0 1 

B. Pembuangan air kotor  
/limbah tinja manuasia dan lumpur tinja   0 1 

C. SPAL/Drainase lingkungan/selokan sekitar rumah 
dan Banjir 0 1 

D. SPAL/Drainase lingkungan/selokan sekitar rumah 
dan Banjir  0 1 

E. Pengelolaan air minum, masak, mencuci piring, 
gelas dan menggosok gigi yang aman dan higiene  0 1 

1. Sumber air 0 1 

2. Pengolahan, penyimpanan dan penanganan 
untuk air yang baik dan aman  0 1 

F. Perilaku higiene/sehat 0 1 

G. Penyakit akibat sanitasi buruk  0 1 

H. Lain-lain, sebutkan: ………………………………… 0 1 

I. Tidak tahu 
0 1 

4. Apa saja yang dilihat-lihat dan diamati oleh Ibu Kader 
tersebut ? 

A. DAPUR DAN SEKELILINGNYA 0 1 

B. KAMAR MANDIDAN SEKELILINGNYA 0 1 

C.  WC/JAMBANDAN SEKELILINGNYA 0 1 

D. TEMPAT MENCUCI PAKAIANDAN SEKELILINGNYA 0 1 

E. HALAMAN/PEKARANGAN/KEBUNDAN 
SEKELILINGNYA 

0 1 

F. Tidak tahu  0 1 

G. Tidak ada yang dilihat dan diamati  
0 1 

5. Berapa lama Ibu kader itu berada di rumah ini ? 1. Kurang dari 10 menit 
2. Antara 10 – 30 menit 
3. Lebih dari 30 menit  
4. Lebih dari 1 jam  
5. Tidak tahu/Tidak pasti   
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LEMBAR LAPORAN HARIAN – SUPERVISOR 

 

Tgl/bln/thn: ......................................................... 
Provinsi  :  .................................................................. 

Kabupaten/Kota: ........................................................ 

Nama/ Tanda Tangan Supervisor 

 

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

Nama/ Tanda Tangan Koordinator 

 

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

 

 

CATATAN BRIEFING 

Nama/ Tanda Tangan 

Enumerator 1 

 

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

Nama/ Tanda Tangan  

Enumerator 2 

 

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

Nama/ Tanda Tangan 

Enumerator 3 

 

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

 

Nama/ Tanda Tangan 

Enumerator 4 

 

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

Wilayah/ 

Target 

Enumerator 1 

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

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

Wilayah/ 

Hasil 

Enumerator 

1 

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

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

Wilayah/ 

Target 

Enumerator 

2 

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

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

Wilayah/ 

Hasil 

Enumerator 

2 

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

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

Wilayah/ 

Target 

Enumerator 

3 

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

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

Wilayah/ 

Hasil 

Enumerator 

3 

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

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

Wilayah/ 

Target 

Enumerator 

4 

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

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

Wilayah/ 

Hasil 

Enumerator 

4 

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

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

 

Check list kegiatan 

No Check items (v) 

1 Briefing kuesioner (khusus hari 1)   

 Check kelengkapan 

2 Pulpen  

3 Pensil  

4 Penghapus  

 Kuesioner 

5a Kelengkapan halaman  

5b Nomor kuesioner  

7 Janji waktu dan tempat debriefing  

 

CATATAN DEBRIEFING 

Nama/ Tanda Tangan  

Enumerator 1 

 

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

Nama/ Tanda Tangan  

Enumerator 2 

 

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

Nama/ Tanda Tangan  

Enumerator 3 

 

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

Nama/ Tanda Tangan  

Enumerator 4 

 

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

 

CATATAN (HAL YG MEMPERLANCAR & KESULITAN2 YANG DIHADAPI & RENCANA SOLUSI) 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................... 
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LEMBAR LAPORAN REKAP HARIAN – SUPERVISIOR 

SURVAI PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 

 

Tanggal: 

 

 

 

 

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

Wilayah: 

Kecamatan  :  .................................................................................. 

Desa/Kelurahan  :  ........................................................................... 

Strata  :  ......................................................................................... 

 

Nama/ Tanda Tangan Supervisior 

 

 

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

 

JUMLAH KUESIONER TERKUMPUL  

 

 

1. (Nama desa/kelurahan)  :  ....................................... kuesioner 

2. (Nama desa/kelurahan)  :  ....................................... kuesioner 

3. (Nama desa/kelurahan)  :  ....................................... kuesioner 

4. ...dst 

JUMLAH KUESIONER TOTAL YANG 

TERKUMPUL (AKUMULASI) 

 

 

1. Strata 0  :  .............. kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 ..dst 
 

2. Strata 1  :  .............. kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 ..dst 
 

3. Strata 2  :  .............. kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 ..dst 
 

4. Strata 3  :  .............. kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 ..dst 
 

5. Strata 4  :  .............. kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 (Nama desa/kelurahan)  :  ............................... kuesioner 

 ..dst 
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EHRA-05 Pengolahan Data dan Analisa Data  

 

 

Tujuan  

1. Tersedia kuesioner  yang siap untuk dientri dengan menggunakan Softaware Epi Data Versi 3.1 

2. Dihasilkannya  data hasil entri yang siap untuk dianalisis dengn menggunakan software SPSS 

3. Dihasilkannya  tabel hasil analisis studi EHRA sampai penentuan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) 

 

Deskripsi  

 
Entry data merupakan salah satu aktivitas kritis dalam menjaga validitas hasil Studi EHRA. Untuk itu pihak PIU AP 

Pokja AMPL Nasional telah menyiapkan paket aplikasi perangkat lunak Dos Box 0.74 dan Epi Data 3.1 yang dapat 

digunakan khusus untuk keperluan entry data hasil Studi EHRA. Paket aplikasi perangkat lunak bisa diperoleh Pokja 

Sanitasi Kabupaten/ Kota secara cuma-cuma. 

 

Aturan umum Entri Data  

 

1. Pastikan bahwa setiap kuesioner yang akan di entri adalah kuesioner yang sudah diperiksa dan di tanda 

tangani oleh tim di lapangan (Enumerator/Pewawancara, Supervisor dan Koordinator Lapangan) 

2. Petugas Entri Data hanya mengisi angka-angka atau kode jawaban yang tertulis pada kolom kode jawaban 

yang ada di kolom sebelah kanan kuesioner. 

3. Pengisian tanggal dengan format hari-bulan-tahun(dd-mm-yyyy). Contoh pada tanggal wawancara adalah 18 

April 2012 maka Petugas Entri Data  harus memasukkan dengan angka 18-04-2012. 

4. Pengisian nomor kuesioner (Id Responden) harus lengkap dua belas digit, yaitu  

 2 digit pertama untuk kode Propinsi,  

 4 digit kedua untuk kode Kabupaten/Kota,  

 2 digit ketiga untuk kode Kecamatan,  

 2 digit keempat untuk kode Desa/Kelurahan, 

 1 digit kelima untuk kode Strata dan  

 3 digit terakhir untuk nomor urut Responden.  

 

Contoh : Propinsi Jawa Barat (kode: 32), Kabupaten/Kota  Cimahi (kode: 3277), Kecamatan: Gandus (kode: 

01), Kelurahan: Gandus (kode: 01), Strata: 1 dan nomor urut responden: 012 maka cara pengisiannya adalah : 

327701011012. 

 

5. Sebelum melakukan entry data pastikan bahwa Kuesioner sudah ditandatangani oleh 

Enumerator/Pewawancara, Supervisor, dan Koordinator Lapangan. Selanjutnya dilakukan Cleaning Data 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: : 

a. Cek jumlah responden dari tiap desa/kelurahan, kemudian cek jumlah responden untuk tiap strata. Cek 

juga jumlah total responden yang harus sesuai dengan rencana jumlah total responden yang telah 

ditentukan sebelum.  

b. Cek informasi umum antara lain tanggal survei, jam wawancara, nama pewawancara dsb. 
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c. Cek setiap kuesioner yang telah diisi oleh Enumerator antara lain : 

 Identitas/nama propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai lokasi dan kodenya. 

Perhatikan bahwa kode desa/kelurahan tidak boleh sama.  

 Cek apakah ada pertanyaan yang belum terjawab/terisi atau ada jawaban yang seharusnya satu 

jawaban tetapi dijawab lebih dari satu jawaban.Pertanyaan yang berhubungan/alur pertanyaan yang 

melompat sehingga pertanyaan selanjutnya harus kosong/tidak diisi (jawabannya tidak berurutan 

/melompat),  

Contoh : 

 Pertanyaan C2 bila jawabannya dikumpulkan dan dibuang ke TPS (2), maka lanjutkan ke 

pertanyaan C4. 

 Pertanyaan C4 bila jawabannya tidak pernah dan tidak tahu maka lanjutkan ke pertanyaan D1. 

d. Jawaban pertanyaan kuesioner ditulis dengan jelas sehingga dalam melakukan entry data tidak terjadi 

kesalahan. 

e. Selanjutnya lakukan entry data sesuai prosedur dan jangan lupa utk di save dan jangan ada data yang 

dientri dua kali (double entry) . 

 

Proses entry data hasil Studi EHRA dilakukan dibawah koordinasi Petugas Entri Data . Tugas utama Petugas 

Entry data selama entri data adalah:  

a. Mengkoordinir para operator untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas setiap kuesioner yang 

masuk secara seksama sebelum melakukan kegiatan data entry. Apabila ada kuesioner yang dinilai 

mengandung kesalahan pengisian atau belum lengkap, maka pihak operator menyerahkannya kepada 

Supervisor Entry. Selanjutnya Supervisor Entry menghimpun semua kuesioner yang masih ”bermasalah” 

untuk diserahkan kembali kepada Koordinator kecamatan ybs. guna mendapatkan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

b. Memperhatikan lompatan alur pertanyaan kuesioner sesuai dengan instruksi 

c. Memeriksa kepatuhan terhadap kode menjawab: Angka: harus menjadi pilihan jawaban tunggal, dan huruf 

untuk pilihan jawaban lebih dari satu 

d. Menandai jawaban yang kosong (tidak diisi) dan jawaban yang meragukan  

e. Memeriksa jawaban yang terkait dengan jawaban pertanyaan sebelumnya (logika) 

f. Menandai jawaban yang ekstrim atau jika ditemukan jawaban yang perlu klarifikasi, silakan mengembalikan 

kuesioner pada Supervisor lapangan 

g. Menyiapkan laporan harian dan jenis kesalahan yang ditemukan. 

h. Tim Data Entri memasukkan data dari survey EHRA menggunakan aplikasi perangkat lunak Epi Info 

sebagaimana disebutkan di atas. 

 

Pelatihan petugas entri data dan analisis data agar petugasmemahami dan mampu menganalisis data. 

Kegiatan ini bisa dilakukan paralel dengan aktivitas survey lapangan.   

Tim analisa data akan melakukan tugas sebagai berikut:  

a. Melakukan transfer data EHRA dari format Epi-Info ke dalam format SPSS untuk analisis statistic lebih 

lanjut.  

b. Menjalankan paket aplikasi SPSS yang telah disiapkan oleh PIU A/E Pokja AMPL Nasional guna 

menghasilkan berbagai table hasil rakapitulasi pengisian kuesioner serta beberapa table hasil analisis 

Cross Tab. 

c. Mentransfer table-tabel hasil SPSS ke dalam table format Microsoft Excel 

d. Mengembangkan berbagai variasi penyajian informasi hasil Studi EHRA dalam bentuk tabel dan grafik 

serta penyajian informasi awal area berisiko berdasarkan hasil Studi EHRA. 
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Indeks Risiko Sanitasi (IRS) 

Risiko Sanitasi diartikan sebagai terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan 

akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku higiene dan sanitasi. Indeks  Risiko Sanitasi 

(IRS) diartikan sebagai  ukuran atau tingkatan risiko sanitasi, dalam hal ini adalah hasil dari analisis Studi EHRA.  

 

Manfaat penghitungan Indeks Risiko Sanitasi (IRS) adalah sebagai salah satu komponen dalam menentukan area 

berisiko sanitasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai menentukan area berisiko sanitasi lihat  PT-07 tentang 

Penentuan Area Berisiko Sanitasi pada Buku Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi. 

 

Komponen Indeks Risiko Sanitasi 

1. Sumber Air, tersusun dari beberapa variabel, yaitu : 

1.1 Penggunaan sumber air terlindungi, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam kuesioner dan 

lembar pengamatan EHRA, meliputi : 

 Variabel f1i = Air dari mata air terlindungi untuk minum 

 Variabel f1i1 = Air dari mata air terlindungi untuk masak 

 Variabel f1i2 = Air dari mata air terlindungi untuk cuci piring dan gelas 

 Variabel f1i3 = Air dari mata air terlindungi untuk cuci pakaian 

 Variabel f1i4 = Air dari mata asir trlindungi untuk gosok gigi 

 Variabel f14 = Jarak sumber air ke tempat pembuangan tinja 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air bersih di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

1.2 Penggunaan sumber air sumber air tidak terlindungi, disusun dengan menggunakan beberapa variabel 

dalam kuesioner dan lembar pengamatan EHRA, meliputi : 

 Variabel f1b = Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang untuk minum 

 Variabel f1b1 = Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang untuk masak 

 Variabel f1b2 = Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang untuk Cuci piring&gelas 

 Variabel f1b3 = Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang untuk cuci pakaian 

 Variabel f1b4 = Air isi ulang – membeli dari penjual air isi ulang untuk gosok gigi 

 Variabel f1k = Air hujan untuk minum 

 Variabel f1k1 = Air hujan untuk masak 

 Variabel f1k2 = Air hujan untuk Cuci piring&gelas 

 Variabel f1k3 = Air hujan untuk cuci pakaian 

 Variabel f1k4 = Air hujan untuk gosok gigi 

 Variabel f1l = Air dari sungai untuk minum 

 Variabel f1l1 = Air dari sungai untuk masak 

 Variabel f1l2 = Air dari sungai untuk Cuci piring&gelas 

 Variabel f1l3 = Air dari sungai untuk cuci pakaian 

 Variabel f1l4 = Air dari sungai untuk gosok gigi 

 Variabel f1m = Air dari waduk/danau untuk minum 

 Variabel f1m1 = Air dari waduk/danau untuk masak 

 Variabel f1m2 = Air dari waduk/danau untuk Cuci piring&gelas 

 Variabel f1m3 = Air dari waduk/danau untuk cuci pakaian 

 Variabel f1m4 = Air dari waduk/danau untuk gosok gigi 

 Variabel f1n = Air sumber lainnya untuk minum 

 Variabel f1n1 = Air sumber lainnya untuk masak 

 Variabel f1n2 = Air sumber lainnya untuk Cuci piring&gelas 

 Variabel f1n3 = Air sumber lainnya untuk cuci pakaian 

 Variabel f1n4 = Air sumber lainnya untuk gosok gigi 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air bersih di file ms.excel hasil analisis kajian 
EHRA 

 

1.3 Kelangkaan air, disusun dengan menggunakan variabel dalam kuesioner EHRA, yaitu: 

Variabel f12 = Apakah pernah mengalami kesulitan air untuk kebutuhan sehari-hari? Berapa lama? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air bersih di file ms.excel hasil analisis kajian 
EHRA 

 

2. Air Limbah Domestik, tersusun dari beberapa variabel, yaitu : 

2.1 Tanki septik suspek aman, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam kuesioner EHRA, 

meliputi: 

 Variabel d5 = Sudah berapa lama tanki septik dibangun 

 Variabel d6 = Kapan tanki septik terakhir dikosongkan 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air limbah domestik di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

2.2 Pencemaran karena pembungan isi tanki septik, disusun dengan menggunakan variabel dalam kuesioner 

EHRA, yaitu : 

Variabel d7 = Siapa yang mengosongkan tanki septik? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air limbah domestik di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

2.3 Pencemaran karena SPAL, disusun dengan menggunakan variabel dalam lembar pengamatan EHRA, yaitu : 

Variabel AO51 = Amati : Ke mana air limbah bekas cuci peralatan minum, makan, dan masak dibuang? 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air limbah domestik di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

3. Persampahan, tersusun dari beberapa variabel, yaitu : 

3.1 Pengelolaan sampah, disusun dengan menggunakan variabel dalam kuesioner EHRA, yaitu : 

Variabel C2 = Bagaimana sampah rumah tangga dikelola 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) persampahan di file ms.excel hasil analisis kajian 
EHRA 
 

3.2 Frekuensi pengangkutan sampah, disusun dengan menggunakan variabel dalam kuesioner EHRA, yaitu : 

Variabel C4 = Frekuensi Pengangkutan sampah 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) persampahan di file ms.excel hasil analisis kajian 
EHRA 
 

3.3 Ketepatan waktu pengangkutan sampah, disusun dengan menggunakan variabel dalam kuesioner EHRA, 

yaitu : 

Variabel C5 = Ketepatan waktu pengangkutan sampah 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) persampahan di file ms.excel hasil analisis kajian 
EHRA 
 

3.4 Pengolahan sampah setempat, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam lembar pengamatan 

EHRA, yaitu : 

 EO23 = Amati : Apakah terlihat bahwa sampah dipilah/dipisahkan 

 EO25 = Amati : Apakah ada tempat untuk membuat kompos 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
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4. Genangan Air, tersusun dari variabel : 

4.1 Adanya genangan air, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam kuesioner dan lembar 

pengamatan EHRA, meliputi : 

 E3 = Apakah rumah yang ditempati saat ini atau lingkungan dan jalan di sekitar rumah pernah 
terkena banjir? 

 EO31 = Amati : Apakah halaman/bagian depan rumah ada genangan air? 
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) drainase dan hasil pengamatan di file ms.excel 
hasil analisis kajian EHRA 

 

5. Perilaku Higiene dan Sanitasi, tersusun dari beberapa variabel, yaitu :  

5.1 CTPS di lima waktu penting, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam kuesioner EHRA, 

meliputi : 

 Variabel G4b = Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? – Setelah menceboki 
bayi/anak 

 Variabel G4c = Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? – Setelah dari buang air 
besar 

 Variabel G4d = Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? – Sebelum makan 

 Variabel G4f = Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? – Sebelum 
memberi/menyuapi anak 

 Variabel G4g = Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan pakai sabun? – Sebelum menyiapkan 

masakan 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) higiene di file ms.excel hasil analisis kajian EHRA 

 

5.2 Lantai dan dinding jamban bebas dari tinja, disusun dengan menggunakan variabel dalam lembar 

pengamatan EHRA, yaitu : 

Variabel CO31 = Amati : Apakah lantai dan dinding jamban/WC bebas dari tinja, bekas tisu yang ada tinja atau 

bekas pembalut? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

5.3 Jamban bebas dari kecoak dan lalat, disusun dengan menggunakan variabel dalam lembar pengamatan 

EHRA, yaitu : 

Variabel CO32 = Amati : Apakah jamban/WC bebas dari kecoa dan lalat? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

5.4 Keberfungsian penggelontor, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam lembar pengamatan 

EHRA, meliputi : 

 Variabel CO21 = Amati : Termasuk tipe apakah WC/jamban yang ibu lihat? 

 Variabel CO33 = Amati : Jika ada kloset jongkok leher angsa, apakah ada gayung dan air untuk menyiram? 

 Variabel CO34 = Amati : Jika ada kloset duduk leher angsa, cobalah menekan alat penyiram, apakah dapat 
berfungsi? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

5.5 Ketersediaan sabun dalam jamban, disusun dengan menggunakan variabel dalam lembar pengamatan 

EHRA, yaitu : 

Variabel CO12 = Amati : Apakah terlihat ada sabun di dalam atau di dekat jamban? 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

5.6 Pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air, disusun dengan menggunakan variabel dalam 

lembar pengamatan EHRA, yaitu : 

Variabel AO22 = Amati : Bagaimana Ibu mengambil air untuk minum dan masak dari wadah penyimpanan air? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) hasil pengamatan di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 
 

5.7 Perilaku BABS, disusun dengan menggunakan beberapa variabel dalam kuesioner EHRA, meliputi : 

 Variabel D1c = Ke WC “helikopter” di empang/kolam 

 Variabel D1d = Ke sungai/pantai/laut 

 Variabel D1e = Ke kebun/pekarangan rumah 

 Variabel D1f = Ke selokan/parit/got 

 Variabel D1g = Ke lubang galian 

 Variabel D1h = Ke lainnya 

 Variabel D1i = Tidak tahu 

 Variabel D4 = Ke mana tempat penyaluran buangan akhir tinja 

 Variabel D9 = Apakah anak balita di rumah ibu masih terbiasa buang air besar di lantai, kebun, jalan, 
selokan/got atau sungai? 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam worksheet (lembar kerja) air limbah domestik di file ms.excel hasil analisis 
kajian EHRA 

 

Output 

 

Output yang diharapkan dari proses cleaning data, entri data, dan analisis data ini adalah: 

1. Kuesioner yang siap untuk dientri ke dalam program Epi Info 

2. Data hasil entri yang siap untuk dianalisis dengan menggunakan SPSS 

3. Tabel yang berisi hasil analisis data EHRA 

4. Nilai Indeks Risiko Sanitasi (IRS) dan skor studi EHRA untuk setiap strata wilayah studi EHRA   
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Langkah-Langkah Pelaksanaan 
 
A. PENGENALAN DAN INSTALASI PROGRAM DOS BOX 0.74 

Dos Box adalah program perangkat lunak emulator yang mensimulasikan komputer atau laptop agar 
dapat menjalankan program IBM dengan sistem operasi yang lebih tua, yaitu MS-DOS. Dos Box 
dapat menjalankan perangkat lunak MS-DOS pada komputer atau laptop modern sehingga dengan 
adanya perangkat lunak ini diharapkan perangkat lunak EHRA dapat berjalan pada laptop dengan 
sistem operasi 64 bit. Dos Box adalah perangkat lunak gratis yang didistribusikan di bawah GNU 
General Public Licence. Langkah instalasi dos box adalah sebagai berikut : 
 
1. Copy installer Dos Box ke dalam komputer. Tidak ada ketentuan penempatan installer di dalam komputer. 
2. Install program Dos Box kemudian klick tombol “next” hingga proses instalasi selesai dilakukan 

 
 
 

 
 

Installer Program Dos Box di copy ke 
dalam laptop/PC 
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3. Jika program telah selesai di-install ke dalam laptop atau PC maka di dalam desktop akan muncul icon Dos 
Box 0.74. Jalankan program dengan cara double-click pada icon tersebut 
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4. Copy terlebih dahulu program EHRA dengan langkap-langkah sebagai berikut :  

 
1. Copy kan program EHRA yang terdapat di dalam file EHRA.zip ke dalam Local Disk (C:) seperti gambar di 

bawah ini 
 

 
 



                                                                                                                                                             66 | P a g e  
 

 
 

 
 

2. Klik kanan pada file EHRA.rar kemudian pilih Extract here sehingga akan terbentuk folder baru dengan 
nama EHRA 
 

File EHRA.rar telah berhasil di copy 
ke Local Disk (C:) 



                                                                                                                                                             67 | P a g e  
 

 
 

 
 

Folder EHRA hasil extract dari file 
EHRA.rar/zip 
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5. Kembali ke program Dos Box. Kemudian pada baris terbawah di dalam program ketikkan “Mount c 

C:\EHRA” 
 

 
 

6. Ketikkan “c:” di dalam program Dos Box 
 

 
 

Ketik “c:” di dalam program dos box 

Perhatikan, tulisan “Z:” telah 
berubah menjadi “C:” 
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7. Ketik EHRA di dalam program dos box, kemudian tekan tombol “enter”. Jika seluruh tahap dilaksanakan 

dengan benar maka akan tampil software EHRA yang digunakan untuk entry data. Untuk membuat 
program “full screen” tekan tombol “alt+enter” di keyboard laptop atau PC. 
 

 
 

 
 

Ketik “EHRA:” di dalam program dos box 
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B. PENGENALAN PROGRAM EHRA 
 

 
 
a. Menu ENTRY digunakan untuk entry data kuesioner EHRA 2014 
b. Menu BACKUP digunakan untuk menyimpan semua data yang telah dientry 
c. Menu EpiInfo terdiri dari submenu EPED (untuk membuat perintah), ENTERXR (untuk membuat template 

entry data), About Us, dan Quit (untuk keluar dari program EHRA) 
 

 
 

Sub 
menu 

ENTRY 

Sub menu 
BACKUP 

Sub menu 
EpiInfo 

ENTRY, Untuk entry 
data kuesioner 

BACKUP, Untuk menyimpan 
semua data yang telah dientry 

QUIT, Untuk keluar 
dari program EHRA 
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C. PETUNJUK OPERASIONAL ENTRY DATA STUDI EHRA 

Sebelum melakukan entry data pastikan bahwa kuesioner sudah ditandatangani oleh 
Enumerator/Pewawancara, Supervisor, dan Koordinator Lapangan. Apabila sudah terpenuhi, lakukan langkah-
langkah berikut : 
 
1. Dari menu utama EHRA pilih menu ENTRY, lalu tekan tombol enter hingga muncul tampilan seperti 

gambar berikut 

 
 

 
 
2. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan entry data adalah sebagai berikut 

 

Pilih menu 
ENTRY  

Tekan tombol 
enter pada 
keyboard 
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a. Kursor yang sedang aktif. Pada jendela program EHRA ditunjukkan oleh tulisan pada pojok kiri baris 

kedua dari bawah. Pada contoh terlihat bahwa kursor sedang aktif pada “ID1. Propinsi” maka pada pojok 

kiri baris kedua dari bawah akan muncul tulisan “ID 1 : (You must enter data)”.  

ID1 adalah nama variable 

You must enter data adalah sifat variabel, pada contoh berarti variabel ini harus diisi, tidak boleh kosong 

b. Posisi Record. Pada jendela program EHRA ditunjukkan oleh tulisan pada bagian pojok kanan bawah. 

Pada contoh terlihat tulisan Rec = 1. Hal ini berarti saat ini sedang aktif record nomor 1. 

c. Valid value. Nilai/jawaban yang diperkenankan diisi ketika melakukan entry data. Pada contoh terlihat 

bahwa yang boleh diisi dalam variabel ID1. Propinsi hanya nama propinsi saja. Apabila terlihat tulisan 

Valid value 0 to 6 artinya yang boleh diisi hanya berupa angka dalam interval 0 sampai dengan 6.  Untuk 

melihat pilihan jawaban yang bisa diisikan dalam suatu variabel tekan tombol F9 pada keyboard. 

d. Menyimpan hasil entry kuesioner. Apabila anda telah memasukkan semua data yang tercantum dalam 

satu kuesioner maka pada pojok kiri bawah akan muncul tulisan “Write data to disk (Y/N/Esc)?” 

 Tekan “Y” jika anda telah merasa yakin dengan hasil entry kuesioner tersebut. Data akan tersimpan 

dan kursor akan kembali pada ke pertanyaan awal (point 2.a) dan record pada pojok bawah sebelah 

kanan akan bertambah 1 record. 

 Tekan “N” atau tombol fungsi (esc)” jika anda merasa belum yakin terhadap hasil entry kuesioner 

dan masih ada yang perlu diperbaiki/edit. Data tidak akan tersimpan dan kursor akan kembali pada 

pertanyaan awal di record yang sama. 

 

Nama variabel 

yang sedang aktif 

Sifat 

variabel 

Posisi 

Record 

Pilihan jawaban yang 

diperkenankan 
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Pilihan untuk menyimpan hasil entry 
kuesioner. Muncul jika data telah 
selesai dientri 

Jawaban untuk menyimpan 
data hasil entry kuesioner. Ketik 
“Y” pada keyboard 

Jawaban untuk tidak menyimpan data 
hasil entry kuesioner. Ketik “N/esc” 
pada keyboard 
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e. Editing. Apabila terdapat kuesioner yang harus dilakukan edit ulang/diubah isinya maka lakukan langkah 
berikut : 
 

 Tekan tombol <Ctrl> dan F secara bersama-sama maka pada baris paling bawah jendela program 
EHRA akan muncul tulisan “FIND:F2-Rec#  F3-1st  F4-Next  SF4-Browser  F7-Rec  F8-Rec 
<Ctrl-N> Rec= ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Menekan tombol F3 anda akan ke record awal/pertama 

 Menekan tombol F4 anda akan ke record terakhir yang sudah terisi 

 Menekan tombol F7 anda akan menuju satu record sebelumnya 

 Menekan tombol F8 anda akan menuju satu record berikutnya 

 Menekan tombol <ctrl> dan N anda akan  menuju record baru yang akan dimasukkan datanya 

Tekan Tombol 

<Ctrl>+F 

Tekan tombol F3 akan 

ke record awal  

Tekan tombol F4 akan 
ke record terakhir 
yang diisi 

Tekan tombol F7 akan 
pindah ke 1 record 

sebelumnya  

Tekan tombol F8 akan 
pindah ke 1 record 

berikutnya  
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 Untuk mencari record yang akan diedit tekan tombol F2 lalu masukkan nomor record yang ingin anda 
edit pada pojok kanan-bawah jendela program EHRA 

 
f. Apabila anda sudah selesai dan akan keluar dari template entry data, tekan tombol fungsi F10 pada 

keyboard. Maka akan kembali ke menu utama EHRA 2012 
 

g. Setiap kali selesai melakukan entry data maka data tersebut HARUS disimpan. Untuk itu pilih menu 
BACKUP lalu tekan enter selanjutnya akan muncul pesan”Pastikan bahwa anda akan BACKUP data?” 
pilih ok dan enter, maka semua data yang sudah anda entry akan tersimpan dalam direktori 
C\EHRA\BACKUP 
 

 

Tekan tombol F2 untuk mencari 

nomor record tertentu 

Ketik nomor record yang akan 

dicari untuk diedit DI SINI 

Tekan Tombol “enter” 
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h. Perlu diperhatikan bahwa TIDAK SEMUA variabel harus diisi karena terdapat pertanyaan lompat yang 

sudah diprogram dalam template entry data 
 

i. Apabila telah selesai melakukan entry data dan ingin keluar dari menu utama tekan tombol fungsi F10 
 

 
 

D. LANGKAH MENGGABUNGKAN DATA STUDI EHRA 
 

1. Buatlah folder baru pada Local Disk (C:) dengan nama “DATA EHRA” 

 

 

Klik menggunakan mouse 
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2. Buatlah folder-folder baru di dalam folder “DATA EHRA” dengan nama BACKUP1 (tanpa spasi), 

BACKUP2 (tanpa spasi), BACKUP3 (tanpa spasi), BACKUP4 (tanpa spasi)… dst (jumlah folder baru 

yang dibuat harus sama dengan jumlah petugas entry data) 
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3. Copy file entry data yang bernama “EHRA.rec” dari masing-masing petugas entry data ke dalam folder 

BACKUP1, BACKUP2, BACKUP3, BACKUP4..dst mengikuti langkah berikut: 

 Copy File EHRA.rec dari petugas entry A ke dalam folder BACKUP1 

 Copy File EHRA.rec dari petugas entry B ke dalam folder BACKUP2 

 Copy File EHRA.rec dari petugas entry C ke dalam folder BACKUP3 
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 Copy File EHRA.rec dari petugas entry D ke dalam folder BACKUP4 

 Dst.. 

 
4. Pastikan kembali bahwa di setiap folder BACKUP telah terisi oleh file EHRA.rec yang dicopy dari masing-

masing petugas entry data 
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5. Transfer/ubah file EHRA.rec yang ada di dalam setiap folder BACKUP dengan menggunakan program 

StatTransfer7 mengikuti langkah berikut: 

 
a. Buka folder StatTransfer7 kemudian jalankan program dengan namast32w.exe 
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b. Setelah program st32w.exe dijalankan akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Pastikan bahwa 
kotak “Input File Type” terisi dengan “Epi Info”.Jika tidak, maka pilih gambar panah ke bawah 
kemudian pilih Epi Info. Pastikan juga kotak “Output File Type” terisi dengan pilihan “SPSS for 
Windows”  
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c. Pilih file EHRA.rec yang akan diubah dengan cara meng-click pilihan “Browse” 
 

 
 
 

d. Akan keluar kotak dialog baru kemudian pilihlah file EHRA.rec di dalam folder BACKUP1 dan click 
Open 

 

 
 

e. Apabila telah dilakukan maka kotak dialog st32w.exe akan terisi seperti gambar di bawah ini. 
Kemudian click pilihan “Transfer” 
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f. Apabila proses transfer/pengubahan telah selesai click pilihan “Reset” sehingga kotak dialog kembali 
menjadi kosong seperti gambar di bawah ini:  
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g. Lakukan kembali langkah-langkah di atas untuk mengubah/transfer file EHRA.rec yang ada di dalam 
folder BACKUP2, BACKUP3, BACKUP4…dst namun harus diperhatikan bahwa file output yang 
dihasilkan HARUS berada di dalam folder yang sama dengan file EHRA.rec yang diinput dengan cara 
seperti gambar berikut 

 

 
 

HARUS SAMA 

Ganti secara manual dengan 
mengetikkan “backup2” 
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i. Apabila proses transfer telah dilaksanakan dengan benar maka di dalam folder BACKUP1, BACKUP2, 
BACKUP3, BACKUP4…dst akan muncul file baru dengan nama ehra.sav 

 

 
 

SUDAH SAMA 
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6. Gabungkan data dengan menggunakan program SPSS dan syntax gabung data yang telah diberikan 

mengikuti langkah-langkah berikut : 

 
a. Jalankan program SPSS yang akan digunakan 
 

 
 

b. Buka syntax gabung data dengan cara click menu File  Open  Syntax 
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c. Kemudian akan muncul kotak dialog yang meminta kita untuk memilih file syntax yang akan 
digunakan. Pilih file “Syntax Gabung Data EHRA.SPS” kemudian click Open 
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d. Akan muncul kotak dialog syntax editor seperti gambar berikut: 
 

 
 

e. Perlu diperhatikan bahwa dalam syntax yang diberikan hanya berisi perintah untuk maksimum 4 folder 
BACKUP. Apabila terdapat lebih dari 4 folder BACKUP maka harus menambahkan perintah sendiri 
dalam syntax tersebut dengan cara sebagai berikut: 

 Copy tulisan  

ADD FILES /FILE=* 
 FILE='C:\DATA EHRA\BACKUP4\ehra.sav'. 
EXECUTE. 
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 Paste diantara tulisan EXECUTE dan SORT CASES BY 

 

 
 
 

 Apabila telah dilakukan maka akan terjadi penambahan perintah pada syntax menjadi seperti 

gambar berikut. Kemudian Ganti tulisan BACKUP4 menjadi BACKUP5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tambahan 
perintah baru 
dalam syntax 

Ganti secara manual 
dengan mengetik 
“BACKUP5” 
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 Hasil penambahan perintah dalam syntax akan menjadi seperti gambar berikut: 

 

 
 

 Apabila terdapat folder BACKUP6, BACKUP7..dst tambahkan perintah dalam syntax sesuai 

dengan langkah-langkah di atas 

 
f. Setelah perintah dalam syntax disesuaikan dengan jumlah folder BACKUP maka syntax dapat 

dirunning dengan cara memilih menu Run  All seperti gambar di bawah: 
 

 
 
 
 

Sudah diganti menjadi 
BACKUP5 
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g. Apabila tidak ada kesalahan dalam proses ini akan muncul jendela output baru seperti gambar di 
bawah: 

 

 
 
 

h. Hasil gabung data akan tersimpan di dalam folder DATA EHRA dengan nama file EHRA_ALL.sav 
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i. Contoh tampilan file EHRA_ALL.sav hasil gabung data yang dibuka dengan program SPSS adalah 
sebagai berikut: 

 

 
 
PERHATIAN 
Kegagalan dalam proses gabung data hanya akanterjadi apabila tidak konsisten dalam penamaan folder 
dan file yang akan digabungkan. Apabila penamaan folder dan file epi info yang akan digabungkan tidak 
dilakukan sesuai dengan petunjuk ini maka syntax gabung data tidak akan bisa digunakan untuk 
menggabungkan data studi EHRA yang telah di-entry  

 
 
E. LANGKAH ANALISIS DATA STUDI EHRA 

 
i. Persiapkan/copy seluruh file yang dibutuhkan termasuk file syntax yang diberikan, yaitu Syntax_Ehra by 

strata.SPS, Syntax_Ehra by Kelurahan.SPS, dan Syntax_Ehra_Cleaning Data.SPS ke dalam folder 
DATA EHRA yang yang telah dibuat sebelumnya saat proses gabung data 
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ii. Jalankan program SPSS yang akan digunakan 
 

 
 

File yang harus dipersiapkan dalam folder 
DATA EHRA 

Buka program SPSS yang akan 
digunakan untuk menganalisis data 
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iii. Buka file EHRA_ALL.sav hasil gabung data yang terdapat di dalam folder DATA EHRA 
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iv. Apabila proses membuka file telah benar maka data EHRA yang akan dianalisis tampak seperti gambar di 
bawah 
 

 
 

v. Langkah selanjutnya adalah melakukan cleaning data dengan menggunakan syntax. Tata cara 
penggunaan syntax cleaning data adalah sebagai berikut : 
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a. Buka file Syntax_Ehra_Cleaning Data.SPS yang ada di dalam folder DATA EHRA 
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b. Apabila perintah ini telah dilakukan akan muncul jendela syntax editor seperti pada gambar berikut 
 

 
 

c. Jalankan syntax dengan cara memilih menu Run  All seperti pada gambar di bawah 
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d. Apabila tidak ada kesalahan dalam proses ini maka akan muncul tampilan output baru seperti pada 
gambar di bawah ini 
 

 
 

e. Tutup output hasil cleaning data dengan menggunakan syntax tanpa harus disimpan terlebih dahulu 
 

 
 

f. Pada jendela data SPSS akan terjadi penambahan dan perubahan isi variabel karena proses cleaning 
menggunakan syntax sehingga simpan terlebih dahulu jendela data SPSS dengan cara klik icon save. 
Selesailah tahap cleaning menggunakan syntax 
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vi. Setelah melakukan cleaning data menggunakan syntax tahap berikutnya adalah melakukan analisis data 
menggunakan syntax by strata atau syntax by kelurahan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
 
a. Buka file Syntax_Ehra by Strata.SPS yang ada di dalam folder DATA EHRA 

 

 
 

Klik icon save dengan 

gambar disket 
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b. Apabila perintah ini telah dilakukan akan muncul jendela syntax editor seperti pada gambar berikut 

 
 
 

c. Jalankan syntax dengan cara memilih menu Run  All seperti pada gambar di bawah 
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d. Apabila tidak ada kesalahan dalam proses ini maka akan muncul tampilan output baru seperti pada 
gambar di bawah ini 
 

 
 

e. Perlu diperhatikan bahwa proses analisis menggunakan Syntax_Ehra by Strata.SPS hanya akan 
berjalan sukses apabila data sudah bersih. Bila data tidak bersih atau masih terdapat kesalahan dalam 
data mentah maka tidak akan terbentuk tabel hasil analisis melainkan tulisan seperti pada gambar di 
bawah ini 
 

Strata 
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f. Apabila telah yakin dengan hasil analisis data yang dilakukan simpan file output SPSS hasil analisis 
data dengan cara memilih menu File  Save as 
 

 
 

Tabel analisis tidak dapat dibuat. Perlu dilakukan 
cleaning data kembali secara manual 

Strata 
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g. Proses analisis data menggunakan syntax telah selesai dilaksanakan. Proses selanjutnya adalah 
memindahkan tabel hasil analisis ke dalam ms.excel dan membuat indeks risiko sanitasi 

 
vii. Setelah analisis data dilakukan langkah berikutnya adalah memindahkan tabel hasil analisis dari dalam 

output spss ke dalam ms.excel dengan mengikuti langkah-langkah berikut : 
 
a. Siapkan file ms.excel yang baru 

 

 
 
 

b. Klik kanan pada tabel output spss kemudian pilih copy seperti pada gambar berikut 

 

Isi nama file 

output 
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c. Klik kanan pada salah satu cell dalam ms.excel kemudian pilih Paste 
 

 
 

d. Apabila langkah-langkah sebelumnya dilakukan dengan benar maka tabel hasil analisis dalam output 
spss akan terdapat juga dalam ms.excel seperti gambar di bawah ini 
 

Strata 
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e. Lakukan langkah-langkah di atas untuk memindahkan seluruh tabel hasil analisis dalam spss ke dalam 
program ms. Excel 
 

f. Untuk mempermudah proses interpretasi data lakukan pemisahan variabel berdasarkan worksheet 
pada ms.excel seperti pada gambar berikut 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Worksheet untuk 

variabel Higiene 

Worksheet untuk 
variabel 
Pengamatan 
EHRA 

Worksheet untuk 
Indeks Risiko 

Sanitasi 
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F. LANGKAH PRAKTIS MENGHITUNG INDEKS RISIKO SANITASI 
 

i. Siapkan file yang diperlukan meliputi file ms.excel hasil analisis, template IRS, dan output analisis spss 
 

 
 
 

ii. Buka file TEMPLATE IRS kemudian copy seluruh isi dari file tersebut 
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iii. Buka file ms.excel hasil analisis data kemudian buatlah worksheet baru dengan nama INDEKS RISIKO 
SANITASI. Klik kanan pada worksheet INDEKS RISIKO SANITASI dan pilih perintah Paste 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buat Worksheet Baru 
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iv. Buka file output spss dan copy tabel terakhir dalam output spss dengan nama TABEL INDEKS RISIKO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strata 
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v. Kembali ke jendela worksheet INDEKS RISIKO SANITASI kemudian Paste TABEL INDEKS RISIKO yang 
dicopy dari output spss 
 

 
 

 
 

vi. Perhatikan tabel 2 dalam worksheet INDEKS RISIKO SANITASI. Copy isi tabel INDEKS RISIKO SANITASI 
ke dalam Tabel 2 sesuai dengan variabel dan jawaban yang diperlukan 
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vii. Lakukan langkah di atas hingga semua baris dalam tabel 2 terisi oleh persentase risiko tiap variabel. 

Apabila langkah ini berjalan dengan benar maka isi tabel akan seperti gambar berikut 
 

1. Samakan  

Variabel 

2. Samakan  

Jawaban 

3. Copy & Paste 

Persentasenya 
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viii. Dengan melakukan lengkah-langkah di atas maka tabel Kalkulasi Indeks Risiko, Kumulatif Indeks Risiko 
Sanitasi, Katagori Indeks Risiko, dan Grafik Indeks Risiko Sanitasi akan terisi dan terbentuk secara 
otomatis seperti gambar berikut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semua cell yang diperlukan telah 
terisi dengan persentase faktor 
risiko kesehatan lingkungan sesuai 
dengan jawabannya 

Isi cell terisi 
secara otomatis 
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Isi cell terisi 

secara otomatis 

Grafik IRS terbentuk secara 

otomatis 
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G. DATA INDEKS RISIKO SANITASI YANG DIMASUKKAN KE DALAM BUKU PUTIH SANITASI 
 

Hasil Studi EHRA berupa Indeks Risiko Sanitasi (IRS) merupakan salah satu input (masukan) dalam 
instrumen Penentuan Area Berisiko Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten/Kota. Untuk 
mempermudah proses memasukkan data ke dalam instrumen BPS maka dalam template IRS telah 
disiapkan tabel dengan judul “Tabel 4. Nilai IRS-Input Instrument BPS”. Tabel tersebut telah 
disesuaikan formatnya sehingga sama dengan kebutuhan data dalam instrumen penentuan area 
berisiko BPS. Tim Pelaksana Studi EHRA cukup mengganti atau mengisi nama kelurahan di setiap 
strata beserta nilai IRSnya masing-masing.  

 

Isikan nama 
kelurahan sesuai 
dengan strata-
masing-masing 
kelurahan 

Isikan nilai IRS untuk 
masing-masing 
komponen sanitasi 
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Panduan Praktis : 

Pelaksanaan Studi EHRA (Environmental Health Risk 

Assessment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian B 

Penjelasan Rinci Laporan Studi EHRA  
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Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman  

Tahun  ……… 

 
 

 

 

 

 

LAPORAN  STUDI 

EHRA(Environmental Health Risk 

Assessment)  

 

Kabupaten / Kota ……………… 

Provinsi …………………………... 

 

 
 

 

 

 

 

(bagian ini dapat diisi foto atau gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISIAPKAN OLEH: 

POKJA AMPL/SANITASI KABUPATEN / KOTA ………… 

 
 

(Logo Kabupaten/Kota) 
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KATA PENGANTAR  

 
 

 

 Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat penyusunan Laporan Studi 
EHRA 

 Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan tentang profil 
sanitasi kabupaten/kota penyelenggara studi EHRA.  

 Kata Pengantar ditandatangani oleh Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota atau bila memungkinkan bisa 
ditandatangani oleh  Bupati/Walikota  

 Batasi jumlah halaman kata pengantar ini hanya 1 (satu) halaman.  
 Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun  
 
 
Contoh huruf:  11 pt Arial Narrow spasi single. 
 
Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota …….. 
Atau Bupati / Walikota …. 
 
 
 
………………………………………..  
(nama jelas)   
(tanggal/bulan/tahun) 
 
 
 
 
(nama) 
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Daftar Isi 
 

Ringkasan Eksekutif  

 

Bab 1: Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.3 Waktu Pelaksanaan Studi EHRA 

 

 

Bab 2: Metodologi dan Langkah Studi EHRA 

2.1 Penentuan Kebijakan Sampel Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 

2.2 Penentuan Strata Desa/Kelurahan  

2.3 Penentuan Jumlah Desa/Kelurahan Traget Area Studi 

2.4 Penentuan RT dan responden di lokasi di Area Studi 

2.5 Karakteristik Enumerator dan Supervisor serta Wilayah Tugasnya 

 
 

Bab 3: Hasil Studi EHRA  

3.1 Informasi responden  

3.2 Pengelolaan sampah rumah tangga  

3.3 Pembuangan air kotor/limbah tinja manusia dan lumpur tinja  

3.4 Drainase lingkungan/selokan sekitar rumah dan banjir  

3.5 Pengelolaan air minum rumah tangga   

3.6 Perilaku higiene dan sanitasi 

3.7 Kejadian penyakit diare 

3.8 Indeks Risiko Sanitasi (IRS) 

 

 

Bab 4: Penutup  

4.1 Kesimpulan 
4.2 Hambatan/Kendala 
4.3 Saran 

 

 

Daftar Istilah 

 

Daftar Tabel 

 

Daftar Grafik  

 

Daftar Foto 
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RINGKASAN EKSEKUTIF (RE) 

 
 

 

1. Menjadi isi/input Bab 3.1 Buku Putih Sanitasi  (BPS), maksimal 2 halaman  

2. RE disusun setelah studi EHRA selesai dilakukan  

3. RE bukan merupakan ringkasan dari laporan EHRA, tetapi merupakan intisari hasil analisa studi EHRA  

4. Minimum informasi dalam RE 

a. Penjelasan umum tentang sampling dan Stratifikasi (bila tidak semua desa/kelurahan diambil sebagai 

Area Studi )  

b. Hasil analisis mengenai Indeks Risiko yang mencakup 5 hal penting yaitu: 

 Sumber air 

 Persampahan  

 Air limbah domestik  

 Banjir/genangan  

 Perilaku Hidup Bersih Sehat  

c. Prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak  memberi arah pengembangan strategi  

 

 Hapus seluruh teks ini pada setelah Ringkasan Eksekutif  selesai  disusun  
 
 
Contoh huruf:  11 pt Arial Narrow spasi single. 
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Bab 1: Pendahuluan 
 

 
 

Bab 2 : Metodologi dan Langkah Studi EHRA 
 

 
 

 
2.1 Penentuan Kebijakan Sampel Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota 
 

 
 
 

2.2 Penentuan Strata Desa/Kelurahan  
 

 
 
 

2.3 Penentuan Jumlah Desa/Kelurahan Target Area Studi  
 

 
 

 
 

 Berikan penjelasan mengenai metode metode penentuan jumlah desa/kelurahan target area  studi EHRA  
 Hapus teks ini setelah sub-bab 2.3 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai jumlah desa/kelurahan yang distratifikasi, apakah seluruh desa, apakah jumlah 
tertentu (sesuai kebijakan sampel Pokja Kabupaten/Kota). Susun Matrik Strata Desa/Kelurahan per Kecamatan 
se Kabupaten/Kota 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 2.2 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai kebijakan sampel Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. Paparkan pertimbangan Pokja 
dalam pengambilan kebijakan dan hasil kebijakan Pokja berupa penentuan jumlah desa/kelurahan area studi 
atau penentuan jumlah responden. Jelaskan metode penentuan jumlah responden minimal yang digunakan, 
termasuk di dalamnya rumus/formula yang digunakan dalam menentukan jumlah sampel minimal dalam studi 
EHRA 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 2.1 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai metode dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan studi EHRA, proses 
pelaksanaan studi EHRA, dan pihak-pihak yang mendukung terlaksananya studi EHRA.  

 Hapus teks ini setelah bab 2 selesai disusun 

 
 
 

Petunjuk Umum: 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud, serta tujuan penyusunan Laporan Studi 
EHRA, pelaksana studi EHRA, wilayah cakupan studi EHRA, serta metodologi yang digunakan dalam 
penyusunan Laporan Studi EHRA. 

 Batasi jumlah halaman Bab 1 maksimal3 (tiga) halaman.  

 Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 

 Hapus seluruh teks dan Box ini setelah Bab 1 selesai disusun 
 

 

 Contoh huruf: 11 pt Arial Narow spasi single. 
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2.4  Penentuan  RT dan Responden di Area Studi 
 

 
 
 

2.5  Karakteristik Enumerator dan Supervisor serta Wilayah Tugasnya 
 

 

Bab 3 : Hasil Studi EHRA 
 
3.1 Informasi Responden  
 

 
 
3.2 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
 

 
 
 
3.3 Pembuangan Air Kotor/Limbah Tinja Manusia dan Lumpur Tinja  
 

 

 Berikan penjelasan mengenai pengelolaan pembuangan air limbah domestik dalam bentuk narasi dan grafik 
mengenai jumlah keluarga yang memilliki jamban, saluran akhir pembuangan isi tinja, kualitas tangki septic yang 
dimiliki: suspek aman dan tidak aman, Praktek pembuangan kotoran anak balita di rumah responden yang di 
rumahnya ada balita, dan Jumlah KK yang memiliki saluran  pengelolaan air limbah 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai Karakteristik Enumerator dan Supervisor serta Wilayah Tugasnya  dalam studi 
EHRA, tata cara pemilihan Enumerator dan Supervisor  dalam studi EHRA.  

 Hapus teks ini setelah sub-bab 2.4 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dalam bentuk narasi dan grafik pada skala 
seluruh sampel kabupaten/ kota dan per Strata mengenai penanganan sampah. Untuk kepentingan identifikasi 
tingkat risiko kesehatan lingkungan, rincian cara pembuangan di atas kemudian disederhanakan utamanya 

berdasarkan dua kategori besar, yakni 1) penerima layanan sampah dan 2) non penerima layanan sampah. 
 Lengkapi dengan gambar dan tabel : 

- Gambar 3.1 Grafik Pengelolaan Sampah 
- Gambar 3.2 Grafik Perilaku Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga 
- Tabel 3.2 Area Berisiko Persampahan Berdasarkan Hasil Studi EHRA   

 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.2 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai informasi data umum responden studi EHRA. 
 Lengkapi dengan tabel 3.1 Informasi Responden 
 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.1 selesai disusun 

 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai unit sampling primer dalam studi EHRA, tata cara pemilihan RT dalam studi 
EHRA, dan tata cara pemilihan rumah tangga dalam studi EHRA.  

 Hapus teks ini setelah sub-bab 2.4 selesai disusun 
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3.4 Drainase Lingkungan/Selokan Sekitar Rumah dan Banjir 
 

 
 
3.5 Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga 
 

 
 

3.6 Perilaku Higiene dan Sanitasi 
 

 

 Berikan penjelasan mengenai perilaku higiene dan sanitasi dalam bentuk  Narasi dan Grafik yang meliputi 
Praktek cuci tangan pakai sabun (CTPS) pada 5 + 1 waktu penting, Ketersediaan sarana CTPS di jamban, Pola 
pemanfaatan sabun dalam kehidupan sehari-hari, Kebiasaan Masyarakat Membuang Sampah, dan Ada-tidaknya 
masalah sampah di lingkungan rumah serta praktek BABS. 

 Lengkapi dengan gambar : 
- Gambar 3.18 Grafik CTPS di Lima Waktu Penting 
- Gambar 3.19 Grafik Waktu Melakukan CTPS 
- Gambar 3.20 Grafik BABS 
- Tabel 3.6 : Area Berisiko Perilaku Higiene dan Sanitas iBerdasarkan Hasil Studi EHRA 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.6 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai pengelolaan air bersih rumah tangga dalam bentuk  Narasi dan Grafik pada skala 
seluruh sampel kabupaten/ kota dan per Strata mengenai pemakaian sumber air bersih rumah tangga serta tata 
cara penanganannya di rumah serta sumber air untuk minum dan untuk memasak. 

 Lengkapi dengan gambar : 
- Gambar 3.16 Grafik Akses Terhadap Air Bersih 
- Gambar 3.17 Grafik Sumber Air Minum dan Memasak 
- Tabel 3.5 : Area Risiko Sumber Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.5 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai drainase lingkungan sekitar rumah dan banjir dalam bentuk narasi, grafik, dan 
tabel mengenai Narasi, grafik dan table pada skala seluruh sampel kabupaten/ kota dan per Strata mengenai 
Lokasi  Genangan di Sekitar Lingkungan Rumah, Ulasan topografi wilayah, Hasil wawancara mengenai 
keberadaan saluran drainase lingkungan, dan Hasil pengamatan menganei kondisi drainase lingkungan 

 . Lengkapi dengan gambar : 
- Gambar 3.8 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir 
- Gambar 3.9 Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin 
- Gambar 3.10 Grafik Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir 
- Gambar 3.11 Grafik Lokasi Genangan Di Sekitar Rumah 
- Gambar 3.12 Grafik Persentase Kepemilikan SPAL.  
- Gambar 3.13 Grafik Akibat Tidak Memiliki SPAL Rumah Tangga (Berdasarkan tabel hasil pengamatan) 
- Gambar 3.14 Grafik Persentase SPAL yang Berfungsi (Berdasarkan tabel hasil pengamatan) 
- Gambar 3.15 Grafik Pencemaran SPAL (Berdasarkan tabel hasil pengamatan) 
- Tabel 3.4 : Area Berisiko Genangan Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.4 selesai disusun 
 
 
 

 Lengkapi dengan gambar : 
- Gambar 3.3 Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar 
- Gambar 3.4 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja 
- Gambar 3.5 Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tanki Septik 
- Gambar 3.6 Grafik Praktik Pengurasan Tanki Septik 
- Gambar 3.7 Grafik Persentase Tanki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman. 
- Tabel 3.3 : Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

 
 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.3 selesai disusun 

 
 
 



                                                                                                                                                             122 | P a g e  
 

 

3.7 Kejadian Penyakit Diare 
 

 
 

3.8 Indeks Risiko Sanitasi (IRS)  
  

 

Bab 4 : Penutup 
 

 

Lampiran 
 

 

 Tabel-tabel dasar hasil studi EHRA 
 Organisasi dan personel pelaksana Studi EHRA 
 Dokumentasi lain yang dianggap perlu terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan Studi EHRA 
 Hapus teks ini setelah bab 4 selesai disusun 
 
 
 

 Paparan singkat tentang manfaat studi EHRA dari aspek promosi dengan keterlibatan kader/ petugas kesehatan/ 
PKK dll. 

 Paparan singkat tentang rencana pemanfaatan hasil studi EHRA sebagai bahan advokasi pengarusutamaan 
pembangunan sanitasi 

 Paparan singkat tentang pemanfaatan studi EHRA dalam Buku Putih (area berisiko) dan penyusunan Strategi 
Komunikasi yang menjadi bagian dari SSK. 

 Paparan singkat tentang studi ehra yang idealnya dilakukan secara berkala, dan studi kali ini (pertama) 
berupakan baseline bagi hasil studi ehra selanjutnya. 

 Hambatan/kendala dalam pelaksanaan studi EHRA 
 Poin-poin catatan/rekomendasi/saran untuk pelaksanaan studi ehra selanjutnya berdasarkan pembelajaran dari 

pelaksanaan studi ehra kali ini. 
 Hapus teks ini setelah bab 4 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai Indeks Risiko Sanitasi dalam bentuk  Narasi& grafik pada skala seluruh sampel 
kabupaten/ kota dan per Strata atau desa/kelurahan mengenai  Indeks Risiko Sanitasi yang diperoleh dari hasil 
analisa data . 

 Lengkapi dengan gambar : 
- Gambar 3.21 Grafik Indeks Risiko Sanitasi (IRS) 

 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.8 selesai disusun 
 
 
 

 Berikan penjelasan mengenai kejadian penyakit diare yang berupa prevalensi atau angka kesakitan dalam 
bentuk  Narasi dan Grafik . 

 Lengkapi dengan Tabel 3.7 : Kejadian Diare pada Penduduk Berdasarkan Hasil Studi EHRA 
 Hapus teks ini setelah sub-bab 3.7 selesai disusun 
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Template tabel dan contoh grafik dalam Laporan Studi EHRA  
Gunakan template tabel dan contoh grafik dalam menyusun Laporan Studi EHRA 

 
Bab 3 : Hasil Studi EHRA 
 
Tabel 3.1 : Informasi Responden 

 

 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % N % n % n % n % N % 

Kelompok Umur 
Responden 

<= 20 tahun 1 1.3 13 2.7 3 .8 7 1.7 1 .4 25 1.6 

21 - 25 tahun 9 11.3 42 8.7 51 12.8 45 11.2 20 8.3 167 10.4 

26 - 30 tahun 9 11.3 103 21.4 76 19.1 61 15.2 39 16.3 288 18.0 

31 - 35 tahun 15 18.8 79 16.4 64 16.1 61 15.2 43 17.9 262 16.4 

36 - 40 tahun 16 20.0 75 15.6 79 19.8 70 17.5 35 14.6 275 17.2 

41 - 45 tahun 15 18.8 46 9.6 33 8.3 42 10.5 21 8.8 157 9.8 

> 45 tahun 15 18.8 123 25.6 92 23.1 115 28.7 81 33.8 426 26.6 

Status dari 
rumah yang 
ditempati  

Milik sendiri 62 77.5 387 80.5 310 77.9 362 90.3 195 81.3 1316 82.3 

Rumah dinas 2 2.5 26 5.4 6 1.5 4 1.0 2 .8 40 2.5 

Berbagi dengan 
keluarga lain 

0 .0 2 .4 1 .3 0 .0 0 .0 3 .2 

Sewa 5 6.3 7 1.5 18 4.5 3 .7 15 6.3 48 3.0 

Kontrak 0 .0 0 .0 1 .3 0 .0 0 .0 1 .1 

Milik orang tua 11 13.8 55 11.4 60 15.1 32 8.0 27 11.3 185 11.6 

Lainnya 0 .0 4 .8 2 .5 0 .0 1 .4 7 .4 

Pendidikan 
terakhir 

Tidak sekolah formal 10 12.5 91 18.9 46 11.6 51 12.7 33 13.8 231 14.4 

SD 31 38.8 194 40.3 129 32.4 159 39.7 101 42.1 614 38.4 

SMP 20 25.0 90 18.7 101 25.4 96 23.9 34 14.2 341 21.3 

SMA 9 11.3 66 13.7 63 15.8 56 14.0 55 22.9 249 15.6 

SMK 6 7.5 7 1.5 13 3.3 6 1.5 1 .4 33 2.1 

Universitas/Akademi 4 5.0 33 6.9 46 11.6 33 8.2 16 6.7 132 8.3 

Kepemilikan 
Surat 
Keterangan 
Tidak Mampu 
(SKTM) dari 
desa/kelurahan 
 

Ya 4 5.0 63 13.1 118 29.6 50 12.5 27 11.3 262 16.4 

Tidak 76 95.0 418 86.9 280 70.4 351 87.5 213 88.8 1338 83.6 

Kepemilikan 
Kartu Asuransi 
Kesehatan bagi 
Keluarga Miskin 
(ASKESKIN) 

Ya 48 60.0 241 50.1 193 48.5 197 49.1 115 47.9 794 49.6 

Tidak 32 40.0 240 49.9 205 51.5 204 50.9 125 52.1 806 50.4 

Memiliki anak Ya 78 97.5 443 92.1 357 89.7 378 94.3 220 91.7 1476 92.3 

Tidak 2 2.5 38 7.9 41 10.3 23 5.7 20 8.3 124 7.8 
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Tabel 3.2 : Area Berisiko Persampahan Berdasarkan Hasil Studi EHRA 
 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % N % 

Pengelolaan sampah  Tidak memadai  80 100.0 480 99.8 391 98.2 400 99.8 232 96.7 1583 98.9 

Ya, memadai 0 .0 1 .2 7 1.8 1 .2 8 3.3 17 1.1 

Frekuensi pengangkutan sampah Tidak memadai 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 100.0 1 100.0 

Ketepatan waktu pengangkutan 
sampah 

Tidak tepat waktu 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 1 100.0 1 100.0 

Pengolahan sampah setempat Tidak diolah 79 98.8 457 95.0 372 93.5 379 94.5 231 96.3 1518 94.9 

Ya, diolah 1 1.3 24 5.0 26 6.5 22 5.5 9 3.8 82 5.1 

 
 
Tabel 3.3 : Area Berisiko Air Limbah Domestik Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % N % 

Tangki septik suspek aman Tidak aman 5 6.3 64 13.3 58 14.6 92 22.9 58 24.2 277 17.3 

Suspek aman 75 93.8 417 86.7 340 85.4 309 77.1 182 75.8 1323 82.7 

Pencemaran karena pembuangan isi 
tangki septic 

Tidak, aman 1 100.0 39 73.6 41 65.1 4 25.0 28 77.8 113 66.9 

Ya, aman 0 .0 14 26.4 22 34.9 12 75.0 8 22.2 56 33.1 

Pencemaran karena SPAL Tidak aman 64 80.0 234 48.6 170 42.7 246 61.3 110 45.8 824 51.5 

Ya, aman 16 20.0 247 51.4 228 57.3 155 38.7 130 54.2 776 48.5 
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Tabel 3.4 : Area Berisiko Genangan Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % N % 

Adanya genangan air Ada genangan air (banjir) 40 50.0 210 43.7 158 39.7 164 40.9 166 69.2 738 46.1 

Tidak ada genangan air 40 50.0 271 56.3 240 60.3 237 59.1 74 30.8 862 53.9 

 
 
 
 
Tabel 3.5 : Area Risiko Sumber Air Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % N % 

Sumber air terlindungi Sumber air tercemar 80 100.0 481 100.0 398 100.0 392 97.8 240 100.0 1591 99.4 

Ya, Sumber air tidak tercemar 0 .0 0 .0 0 .0 9 2.2 0 .0 9 .6 

Penggunaan sumber air tidak 
terlindungi. 
 

Tidak Aman 39 48.8 297 61.7 119 29.9 208 51.9 127 52.9 790 49.4 

Ya, Aman 41 51.3 184 38.3 279 70.1 193 48.1 113 47.1 810 50.6 

Kelangkaan air Mengalami kelangkaan air 24 30.0 194 40.3 64 16.1 124 30.9 35 14.6 441 27.6 

Tidak pernah mengalami 56 70.0 287 59.7 334 83.9 277 69.1 205 85.4 1159 72.4 
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Tabel 3.6 : Area Berisiko Perilaku Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % N % 

 CTPS di lima waktu penting Tidak 77 96.3 470 97.7 393 98.7 374 93.3 233 97.1 1547 96.7 

Ya 3 3.8 11 2.3 5 1.3 27 6.7 7 2.9 53 3.3 

Apakah lantai dan dinding jamban 
bebas dari tinja? 

Tidak 8 10.0 223 46.4 121 30.4 101 25.2 106 44.2 559 34.9 

Ya 72 90.0 258 53.6 277 69.6 300 74.8 134 55.8 1041 65.1 

Apakah jamban bebas dari kecoa dan 
lalat? 

Tidak 6 7.5 226 47.0 149 37.4 144 35.9 104 43.3 629 39.3 

Ya 74 92.5 255 53.0 249 62.6 257 64.1 136 56.7 971 60.7 

Keberfungsian penggelontor. Tidak 49 61.3 260 54.1 179 45.0 238 59.4 122 50.8 848 53.0 

Ya, berfungsi 31 38.8 221 45.9 219 55.0 163 40.6 118 49.2 752 47.0 

Apakah terlihat ada sabun di dalam 
atau di dekat jamban? 

Tidak 52 65.0 366 76.1 257 64.6 314 78.3 160 66.7 1149 71.8 

Ya 28 35.0 115 23.9 141 35.4 87 21.7 80 33.3 451 28.2 

Pencemaran pada wadah 
penyimpanan dan penanganan air 

Ya, tercemar 1 1.3 106 22.0 36 9.0 52 13.0 35 14.6 230 14.4 

Tidak tercemar 79 98.8 375 78.0 362 91.0 349 87.0 205 85.4 1370 85.6 

Perilaku BABS Tidak 2 2.5 67 13.9 48 12.1 88 21.9 64 26.7 269 16.8 

Ya, BABS 78 97.5 414 86.1 350 87.9 313 78.1 176 73.3 1331 83.2 
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Tabel 3.7 : Kejadian Diare pada Penduduk Berdasarkan Hasil Studi EHRA 

VARIABEL KATEGORI 

Strata Desa/Kelurahan 
Total 

0 1 2 3 4 

n % n % n % n % n % n % 

Waktu paling dekat anggota keluarga 
terkena diare 

Hari ini 0 .0 8 1.7 7 1.8 6 1.5 5 2.1 26 1.6 

Kemarin 3 3.8 18 3.7 8 2.0 8 2.0 10 4.2 47 2.9 

1 minggu terakhir 4 5.0 30 6.2 21 5.3 21 5.2 27 11.3 103 6.4 

1 bulan terakhir 6 7.5 36 7.5 28 7.0 15 3.7 34 14.2 119 7.4 

3 bulan terakhir 1 1.3 37 7.7 24 6.0 18 4.5 10 4.2 90 5.6 

6 bulan yang lalu 1 1.3 12 2.5 25 6.3 13 3.2 11 4.6 62 3.9 

Lebih dari 6 bulan 
yang lalu 

0 .0 17 3.5 19 4.8 24 6.0 4 1.7 64 4.0 

Tidak pernah 65 81.3 323 67.2 266 66.8 296 73.8 139 57.9 1089 68.1 

Anggota Keluarga yang Mengalami Diare : 

A. Anak-anak balita Tidak 9 60.0 108 68.4 79 59.8 57 54.3 65 64.4 318 62.2 

Ya 6 40.0 50 31.6 53 40.2 48 45.7 36 35.6 193 37.8 

B. Anak-anak non balita Tidak 15 100.0 147 93.0 120 90.9 96 91.4 91 90.1 469 91.8 

Ya 0 .0 11 7.0 12 9.1 9 8.6 10 9.9 42 8.2 

C. Anak remaja laki-laki Tidak 12 80.0 141 89.2 119 90.2 98 93.3 94 93.1 464 90.8 

Ya 3 20.0 17 10.8 13 9.8 7 6.7 7 6.9 47 9.2 

D. Anak remaja perempuan Tidak 15 100.0 142 89.9 117 88.6 92 87.6 96 95.0 462 90.4 

Ya 0 .0 16 10.1 15 11.4 13 12.4 5 5.0 49 9.6 

E. Orang dewasa laki-laki Tidak 14 93.3 130 82.3 118 89.4 88 83.8 86 85.1 436 85.3 

Ya 1 6.7 28 17.7 14 10.6 17 16.2 15 14.9 75 14.7 

F. Orang dewasa perempuan Tidak 9 60.0 99 62.7 102 77.3 76 72.4 67 66.3 353 69.1 

Ya 6 40.0 59 37.3 30 22.7 29 27.6 34 33.7 158 30.9 
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Gambar 3.1 : Grafik Pengelolaan Sampah 

 

 
Gambar 3.2 : Grafik Perilaku Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga 

 
 
 
 
 

STRATA 

Strata 

Strata 
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Gambar 3.3 : Grafik Persentase Tempat Buang Air Besar 

 
 
 
 
Gambar 3.4 : Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja 
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Gambar 3.5 : Grafik Waktu Terakhir Pengurasan Tanki Septik 

 

 
Gambar 3.6 : Grafik Praktik Pengurasan Tanki Septik 

 
 

Strata 

Strata 

STRATA 
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Gambar 3.7 : Grafik Persentase Tanki Septik Suspek Aman dan Tidak Aman 

 
 
 
Gambar 3.8 : Grafik Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengalami Banjir 

 
 
 
 

Strata 

Strata 
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Gambar 3.9 : Grafik Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin 

 
 
 

Gambar 3.10 : Grafik Lama Air Menggenang Jika Terjadi Banjir 

 
 
 

 

Strata 

Strata 



                                                                                                                                                             134 | P a g e  
 

Gambar 3.11 : Grafik Lokasi Genangan Di Sekitar Rumah 

 
 
Gambar 3.12 : Grafik Persentase Kepemilikan SPAL 

 
 

 

 

 

Gambar 3.13 : Grafik Akibat Tidak Memiliki SPAL Rumah Tangga 
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Gambar 3.14 : Grafik Persentase SPAL yang Berfungsi 

 
 
Gambar 3.15 : Grafik Pencemaran SPAL 

Strata 

Strata 

STRATA 

STRATA 
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Gambar 3.16 : Grafik Akses Terhadap Air Bersih 

 

Strata 

STRATA  DI 
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Gambar 3.17 : Grafik Sumber Air Minum dan Memasak 

 
 
Gambar 3.18 : Grafik CTPS di Lima Waktu Penting 

 
 
 



                                                                                                                                                             138 | P a g e  
 

 

 

 

Gambar 3.19 : Grafik Waktu Melakukan CTPS  

 
 
Gambar 3.20 : Grafik Persentase Penduduk yang Melakukan BABS 

 

Strata 0 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Strata 4 
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Gambar 3.21 : Grafik Indeks Risiko Sanitasi (IRS) 

 Strata 0 Strata 1 Strata 2 Strata 3 Strata 4 
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Daftar Grafik dalam Laporan Pelaksanaan Studi EHRA 
 

Nama Grafik Sumber 
Gambar 3.1 : Grafik Pengelolaan Sampah Kuesioner EHRA Variabel C2. Bagaimana sampah rumah 

tangga dikelola? 
Gambar 3.2 : Grafik Perilaku Praktik Pemilahan 
Sampah oleh Rumah Tangga 

Lembar pengamatan Variabel EO.23 Amati, apakah terlihat 
bahwa sampah dipilah atau dipisahkan? 

Gambar 3.3 : Grafik Persentase Tempat Buang 
Air Besar 

Kuesioner EHRA Variabel D. 1 Dimana anggota keluarga 
yang sudah dewasa bila ingin buang air besar? 

Gambar 3.4 : Grafik Tempat Penyaluran Akhir 
Tinja 

Kuesioner EHRA Variabel D4. Kemana tempat penyaluran 
buangan akhir tinja? 

Gambar 3.5 : Grafik Waktu Terakhir 
Pengurasan Tanki Septik 

Kuesioner EHRA Variabel D6. Kapan tangki septik terakhir 
dikosongkan   

Gambar 3.6 : Grafik Praktik Pengurasan Tanki 
Septik 

Kuesioner EHRA Variabel D7. Siapa yang mengosongkan 
tangki septik Ibu 

Gambar 3.7 : Grafik Persentase Tanki Septik 
Suspek Aman dan Tidak Aman 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Area Berisiko. 
Nomor 2.1 Tangki septik suspek aman 

Gambar 3.8 : Grafik Persentase Rumah 
Tangga yang Pernah Mengalami Banjir 

Kuesioner EHRA Variabel E3. Apakah rumah yang ditempati 
saat ini atau lingkungan sekitar rumah pernah terkena banjir? 

Gambar 3.9 : Grafik Persentase Rumah 
Tangga yang Mengalami Banjir Rutin 

Kuesioner EHRA Variabel E4. Apakah banjir biasa terjadi 
secara rutin? 

Gambar 3.10 : Grafik Lama Air Menggenang 

Jika Terjadi Banjir 

Kuesioner EHRA Variabel E8. Pada saat terakhir kali banjir, 
berapa lama air banjir akan mengering? 

Gambar 3.11 : Grafik Lokasi Genangan Di 

Sekitar Rumah 

Lembar pengamatan EHRA Variabel EO.3.2  Dimana air 
biasanya tergenang?. 

Gambar 3.12 : Grafik Persentase Kepemilikan 

SPAL 

Kuesioner EHRA Variabel E1. Apakah di rumah mempunyai 
sarana pengolahan air limbah selain tinja? 

Gambar 3.13 : Grafik Akibat Tidak Memiliki 

SPAL Rumah Tangga 

Lembar pengamatan EHRA Variabel EO.3.1  Amati, apakah 
halaman/bagian depan rumah ada genangan  air? 

Gambar 3.14 : Grafik Persentase SPAL yang 

Berfungsi 

Lembar pengamatan EHRA Variabel EO.3.6  Amati, apakah 
air di saluran dapat mengalir? 

Gambar 3.15 : Grafik Pencemaran SPAL File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Area Berisiko Nomor 
2.3 Pencemaran karena SPAL 

Gambar 3.16 : Grafik Akses Terhadap Air 

Bersih 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Air Bersih Tabel 
F.PENGELOLAAN AIR MINUM, MASAK, MENCUCI & 
GOSOK GIGI YANG AMAN DAN HIGIENE. 

Gambar 3.17 : Grafik Sumber Air Minum dan 

Memasak 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Air Bersih Tabel 
F.PENGELOLAAN AIR MINUM, MASAK, MENCUCI & 
GOSOK GIGI YANG AMAN DAN HIGIENE. 

Gambar 3.18 : Grafik CTPS di Lima Waktu 

Penting 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Area Berisiko Nomor 
5.1 CTPS di lima waktu penting 

Gambar 3.19 : Grafik Waktu Melakukan CTPS  Kuesioner EHRA Variabel G4 Kapan biasanya Ibu mencuci 
tangan dengan menggunakan sabun?. 

Gambar 3.20 : Grafik Persentase Penduduk 
yang Melakukan BABS 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Area Berisiko Nomor 
5.4 Perilaku BABS 

Gambar 3.21 : Grafik Indeks Risiko Sanitasi 
(IRS) 

File Ms. Excel “Hasil Analisis” Worksheet Indeks Risiko 
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Panduan Praktis: 

Pelaksanaan Studi EHRA (Environmental Health Risk 

Assessment) 
 

 

 

 

 

 

Bagian C : Lampiran 

Alat Bantu Gambar/Visual Aid 
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1.  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
 

B
1 

 

2 

3 

Sampah dibuang ke tong sampah Sampah dibuang ke lubang galian terbuka       
Sampah dibuang ke lubang galian dan ditutup 

daun   

 
 
 

4 
5 6 

Sampah dibuang ke lubang galian dan ditutup 
tanah/ditimbun 

  Sampah dibuang ke lubang galian dan dibakar            Dibuat kompos untuk pupuk tanaman 
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7 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Barang yang tidak dipakai dikumpulkan  Sampah dibuang ke tempat terbuka Sampah dibuang ke selokan 

 
 
 
2.  Bangunan atas  jamban 
 

1  
2 3 

Bangunan Semi Permanen Bangunan Semi Permanen        Bangunan Permanen 
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4 

Bangunan Permanen 

 
 
 
3.  Bangunan tengah  jamban/kloset  
 
 

1 
2 

3 

Dudukan jamban dari bambu  
dan penutup 

Dudukan jamban dari kayu  
dan penutup        

Dudukan jamban dari beton  
dan penutup         
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4.  Bangunan bawah  jamban 
 
 

1 
2 3 

Cubluk tanpa lapisan Cubluk dengan anyaman bambu        Cubluk dengan penguat ring beton         

 
 
 

 
4 

5  
6 

Plengsengan dengan dudukan jamban dari beton  Kloset leher angsa Kloset leher angsa 
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4 5 6 

Cubluk kembar dengan penguatan pasangan 
batu bata  

Cubluk tunggal dengan penguatan pasangan 
batu bata 

Tangki septik   

 
 
 

7 8 
 

 
9 

Jamban cemplung  
Jamban cemplung dengan dinding semen dan 

tanpa tutup 
Jamban cemplung dengan dinding semen dan 

penutup 
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10 
 

11 12 

Jamban cemplung dengan plengsengan 
Buangan dari jamban langsung ke 

saluran/selokan 

Jamban “Helikopter” di atas sungai 

 
 
 

 

 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 

 
 

 
15 

Jamban “Helikopter” di atas kolam ikan Buang air besar di sungai Buang air besar di kebun/pekarangan  
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5.  Sumber – sumber air  
 

1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Ledeng PDAM Hidran Umum Kran Umum 
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 4 
 

 

 
5 

 

6 

Sumur bor/pompa tangan 
Sumur gali terlindungi: bercincin (dinding dan 

bibir sumur), berlantai semen, dan ada saluran 
pembuangan air 

Sumur gali tidak terlindungi 

7 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Sumur gali tidak terlindungi Mata air yang terlindungi Mata air tidak terlindungi 
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6.   Penyimpanan dan cara pengambilan air  
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
3 

Ember terbuka  Tempayan dan ember tertutup Mengambil air dengan gayung 

 
 

 

10 

Penampungan air hujan Air dari sungai 
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4 

Mengambil air dengan gelas 
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7. Berbagai jenis wadah penyimpan air minum.  
 Baris pertama: Teko dan kendi.  
 Baris kedua: teko plastik, wadah dengan keran dan teko.  
 Baris ketiga: Botol, wadah dengan keran pompa dan wadah dengan keran. 

 
 
 
 



                                                                                                                                                             153 | P a g e  
 

8. Pilihan sarana CTPS  
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DEFINISI OPERASIONAL 

KUESIONER PENILAIAN RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 2014 

(Environmental Health Risk Assessment = EHRA) 

 

IDENTITAS WILAYAH 

1. Provinsi adalah Nama Provinsi Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

2. Kabupaten/Kota adalah Nama Kabupaten/Kota Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

3. Kecamatan adalah Nama Kecamatan Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

4. Desa/Kelurahan adalah Nama Desa/Kelurahan/setingkat Desa Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

5. Strata Desa/Kelurahan adalah Strata dari Desa/Kelurahan/setingkat Desa Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

6. Banjar/RT/RW adalah Nama atau Nomor Banjar/RT/RW atau yang setingkat Lokasi Studi EHRA yang sedang dilaksanakan 

7. 
Nomor Urut Responden adalah nomor urut responden dalam satu Desa/Kelurahan/setingkat mulai nomor 1 sampai 
dengan 40 karena jumlah responden per Desa/Kelurahan maksimal 40 responden. 

8. 

Nomor Kuesioner adalah nomor urut kuesioner ( dua digit terakhir ) dalam satu Desa/Kelurahan/setingkat mulai nomor 1 
sampai dengan 40, sedangkan dua digit pertama adalah Kode Provinsi, dua digit kedua adalah Kode Kabupaten/Kota, dua 
digit ketiga adalah Kode Kecamatan, tiga digit selanjutnya adalah Kode Desa/Kelurahan/setingkat dan satu digit adalah 
nomor Strata dari Desa/Kelurahan/setingkat lokasi studi EHRA dilaksanakan. 

 

A. INFORMASI UMUM 

A.1 Tanggal Studi adalah tanggal saat enumerator melakukan wawancara & pengamatan dirumah responden 

A.2 
Jam wawancara adalah jam pelaksanaan wawancara dan pengamatan dirumah responden 
Lama wawancara adalah waktu antara dimulainya wawancara sampai dengan selesainya pengamatan dirumah responden  

A.3 Cukup jelas 

A.4 Cukup jelas 

A.5 Cukup jelas 

A.6 
Nama Kepala Keluarga/Rumah Tangga adalah nama Kepala Keluarga/Rumah Tangga dari responden, kalau responden 
janda mungkin saja Kepala Keluarga/Rumah Tangganya adalah Responden itu sendiri. 

A.7 Cukup jelas 

A.8 Hubungan Responden adalah status hubungan keluarga antara responden dengan kepala keluarga 

A.9 Cukup jelas 

 
 

B. INFORMASI RESPONDEN 

B.1 Cukup jelas 

B.2 

Status Rumah adalah status kepemilikan rumah yang ditempati/dihuni oleh responden 
1. Milik sendiri : rumah bersertifikat atau hak milik atas nama responden atau suami responden  
2. Rumah Dinas : rumah milik instansi tertentu dan responden atau suami responden hanya berhak menempati 

selama responden/suami responden aktif di instansi yang memiliki rumah tersebut. 
3. Berbagai dengan keluarga lain : 
4. Sewa : 
5. Kontrak : 
6. Milik orang tua/anak/saudara : 
7. Lainnya, sebutkan :  

B.3 Pendidikan terakhir adalah jenjang pendidikan terakhir yang diikuti sampai tamat oleh responden  
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B.4 
SKTM atau sejenisnya adalah semua surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan/Setingkat yang menyata-

kan bahwa responden atau satu KK responden termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu. 

B.5 
Kartu Jamkesda adalah semua jenis Kartu atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ( Kabupa-
ten/Kota/Provinsi ) yang menyatakan bahwa nama pemilik kartu atau pemilik surat keterangan beserta keluarganya 
dijamin akan mendapatkan pengobatan sampai dengan tingkat pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah bila sakit. 

B.6 
Yang dimaksud mempunyai anak adalah mempunyai anak kandung, anak tiri, anak adopsi ( disyahkan pengadilan atau 
tidak ) atau anak asuh yang tinggal serumah dan menjadi tanggung jawab responden. 

B.7 
Anak laki-laki yang tinggal dirumah adalah semua anak laki-laki dengan kategori umur dimaksud yang tinggal bersa-
ma dengan responden termasuk disini adalah anak laki-laki yang bukan anak kandung, anak tiri, anak adopsi atau anak 
asuh responden sendiri. 

B.8 
Anak perempuan yang tinggal dirumah adalah semua anak perempuan dengan kategori umur dimaksud yang tinggal 
bersama dengan responden termasuk disini adalah anak perempuan yang bukan anak kandung, anak tiri, anak adopsi 
atau anak asuh responden sendiri. 

 

 

 

 

LEMBAR PERTANYAAN UMUM – EHRA 

 

C.  PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

C.1 Bagaimana kondisi sampah di lingkungan RT /RW 

rumah Ibu? 

kondisi sampah = keadaan sampah yang terlihat sehari-hari 

A. Banyak sampah berserakan atau bertumpuk di 

sekitar lingkungan  

Cukup jelas 

B. Banyak lalat di sekitar tumpukan sampah  Lalat terlihat berkerumun/hinggap di tumpukan sampah 

C. Banyak tikus berkeliaran Tikus terlihat berkeliaran disekitar tumpukan sampah 

D. Banyak nyamuk  Nyamuk terlihat beterbangan/hinggap di tumpukan sampah 

E. Banyak kucing dan anjing mendatangi tum-

pukan sampah 

Terlihat banyak kucing dan anjing ditumpukan sampah 

F. Bau busuk yang mengganggu  Tercium bau menyengat berasal dari tumpukan sampah 

G. Menyumbat saluran drainase  Sampah terlihat menyumbat saluran drainase 

H. Ada anak-anak yang bermain di sekitarnya Terlihat ada anak-anak bermain didekat tumpukan sampah 

I. Lainnya, sebutkan  ... Diisi keadaan lain yang terlihat disekitar tumpukan sampah 

C.2 Bagaimana sampah rumah tangga dikelola ? Dikelola = ditangani/diperlakukan oleh anggota keluarga 

penghasil sampah maupun dari pihak diluar keluarga  

1. Dikumpulkan oleh kolektor informal yang 

mendaur ulang 

Kolektor informal = pemulung dan atau pengepul sampah 

2. Dikumpulkan dan dibuangke TPS TPS = Tempat Pembuangan Sampah Sementara 

3. Dibakar Cukup jelas 

4. Dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan 

tanah  

Cukup jelas 

5. Dibuang ke dalam lubang tetapi tidak ditutup 

dengan tanah 

Cukup jelas 

6. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau Cukup jelas 

7. Dibiarkan saja sampai membusuk  Sampah teronggok/terhampar di permukaan tanah 

8.  Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan dan 
dibiarkan membusuk  

Lahan tempat buang sampah diluar area tempat tinggal 

9. Lain, lain, sebutkan ........  

10. Tidak tahu  

C.3 Apakah Ibu melakukan pemilahan sampah di rumah 

sebelum di buang?  

Pemilahan = pemisahan / dipisah-pisah berdasarkan golongan 

sampahnya 
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C.4 Jika mendaur ulang, apa saja jenis sampah yang 

dipilah/dipisahkan sebelum dibuang? 

Mendaur ulang = dimanfaatkan kembali dengan cara dihancur-

kan terlebih dahulu kemudian diproses menjadi barang baru. 

A. Sampah organik/sampah basah  Sampah organik = sampah yang mudah terurai/membusuk 

B. Plastik Cukup jelas 

C. Gelas atau kaca Cukup jelas 

D. Kertas Cukup jelas 

E. Besi/logam Cukup jelas 

F. Lainnya, sebutkan: …................... Diisi jenis sampah lain  

G. Tidak tahu Cukup jelas 

C.5 Seberapa sering petugas mengangkut sampah dari 

rumah ?   

Cukup jelas 

1. Tiap hari Cukup jelas 

2. Beberapa kali dalam seminggu Sampah diangkut lebih dari sekali dalam seminggu 

3. Sekali dalam seminggu  Cukup jelas 

4. Beberapa kali dalam sebulan Sampah diangkut lebih dari sekali dalam sebulan 

5. Sekali dalam sebulan Cukup jelas 

6. Tidak pernah Cukup jelas 

7. Lainnya, sebutkan Diisi satuan kali diangkut per satuan waktu 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

C.6 Dari pengalaman dalam sebulan terakhir ini, apa-

kah sampah selalu diangkut tepat waktu? 

Sebulan terakhir ini = dihitung mundur sebulan dari saat 

wawancara  

1. Tepat waktu Cukup jelas 

2. Sering terlambat Sering terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

C.7 Apakah layanan pengangkutan sampah oleh tukang 

sampah dibayar ? 

Dibayar = mendapat imbalan jasa layanan  

C.8 Kepada siapa membayarnya ?  

1. Pemungut uang sampah dari RT Cukup jelas 

2. Pemungut uang sampah dari desa/Kelurahan Termasuk dari instansi pengelola sampah pemerintah daerah. 

3. Pemungut uang sampah dari perusahaan 
swasta/KSM 

Cukup jelas 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

C.9 Berapa biaya yang dikeluarkan dalam sebulan 

untuk membayar layanan sampah ? 

Total imbalan jasa layanan yang dibayarkan dalam sebulan 

 

D.  PEMBUANGAN AIR KOTOR/LIMBAH TINJA MANUSIA, DAN LUMPUR TINJA 

D.1 Dimana anggota keluarga yang sudah dewasa bila 

ingin buang air besar?                                   

Cukup jelas 

A. Jamban pribadi   Jamban milik keluarga sendiri 

B. MCK/WC Umum Cukup jelas 

C. Ke WC “helikopter” di empang/ kolam Tempat BAB yang berada diatas empang/kolam 

D. Ke sungai/pantai/laut Cukup jelas 
E. Ke kebun/pekarangan rumah    Cukup jelas 
F. Ke selokan/parit/got Cukup jelas 
G. Ke lubang galian Hanya berbentuk lubang galian tapi bukan kakus cemplung 

H. Lainnya, sebutkan: ....................................... Isikan bila ada model/tempat BAB lainnya 

I. Tidak tahu  Cukup jelas 

D.2 Apakah masih ada orang di luar anggota keluarga 

Ibu yang sering buang air besar di tempat terbuka 

(seperti kebun, halaman, sungai, pantai, laut, 

selokan/got, saluran irigasi) ?  

di luar anggota keluarga = orang lain dan tidak tinggal 

serumah dengan responden  

A. Anak laki-laki umur 5 – 12 tahun Cukup jelas 
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B. Anak perempuan umur 5 – 12 tahun  Cukup jelas 

C. Remaja laki-laki Anak laki-laki berumur 12 - 17 tahun dan belum menikah 

D. Remaja perempuan Anak perempuan berumur 12 - 17 tahun dan belum menikah 

E. Laki-laki dewasa Laki-laki berumur diatas 17 tahun atau sudah menikah 

F. Perempuan dewasa Perempuan berumur diatas 17 tahun atau sudah menikah 

G. Laki-laki tua  Laki-laki berumur diatas 56 tahun  

H. Perempuan tua  Perempuan berumur diatas 56 tahun 

I. Masih ada tapi tidak tahu/jelas siapa 

Pernah terlihat tinja atau orang BAB dikebun, halaman, sungai, 

pantai, laut, selokan/got, saluran irigasi tetapi tidak tahu tinja 

siapa atau yang BAB. 

J. Lainnya, sebutkan: …................. Isikan bila ada dengan kriterian bukan seperti diatas 

K. Tidak ada 
Tidak pernah terlihat tinja atau orang BAB dikebun, halaman, 

sungai, pantai, laut, selokan/got, saluran irigasi. 

D.3 Apakah di rumah Ibu mempunyai jamban pribadi ? Jamban pribadi = jamban milik/hanya digunakan utk. keluarga 

D.4 
Jenis kloset apa yang Ibu pakai di rumah? 

Kloset diartikan sebagai sarana BAB yang berlubang sebagai 

tempat masuknya tinja menuju ketempat menampung tinja. 

1. Kloset jongkok leher angsa  Kloset dengan leher angsa yang penggunaannya dengan cara 

jongkok diatas kloset 

2. Kloset duduk leher angsa Kloset dengan leher angsa yang penggunaannya dengan cara 

duduk diatas klosest 

3. Plengsengan  Lubang jalan masuk tinja berbentuk saluran miring kearah 

bawah dimana tinja masuk ke penampungan 

4. Cemplung Lubang jalan masuk tinja kearah bawah dimana tinja langsung 

jatuh ke penampungan 

5. Tidak punya kloset Berarti tidak punya jamban/WC 

D.5 Kemana tempat penyaluran buangan akhir tinja ?  Bangunan bawah jamban tempat menampung tinja 

1. Tangki  septik   Adalah suatu bak kedap air  yang berfungsi sebagai penam-

pung dan pengurai tinja & kencing. Bagian padat dari tinja 

akan tertinggal dalam Tangki Septik sedangkan bagian cairnya 

akan keluar dari tangki septik dan diresapkan melalui 

bidang/saluran resapan atau filter untuk mengolah cairan 

sebelum dibuang ke lingkungan. 

2. Pipa sewer (sambungan rumah air limbah) Pipa penghubung antara Kloset dengan Tangki Septik Komunal 

atau Instalasi Pengolah Limbah Tinja 

3. Cubluk/Lubang tanah                Merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat 

dan cair dari jamban yang masuk dan akan meresapkan cairan 

limbah tersebut kedalam tanah/lingkungan. 

4. Langsung ke saluran drainase Drainase = saluran pematusan air hujan  

5. Sungai /danau/pantai/laut  Cukup jelas 

6. Kolam/sawah Cukup jelas 
7. Kebun/tanah lapang Cukup jelas 
8. Tidak tahu  Bila responden tidak tahu kemana tinja disalurkan dari jamban 
9. Lainnya, sebutkan: ….............. Diisi bila menggunakan tempat saluran yang lain. 

D.6 Sudah berapa lama tangki septik ini dibuat/ 

dibangun ? 

Dihitung mundur mulai dari saat wawancara.  

1. 0 – 12 bulan yang lalu Cukup jelas 

2. 1 – 5 tahun yang lalu  Cukup jelas 

3. Lebih dari 5 – 10 tahun yang lalu  Cukup jelas 

4. Lebih dari 10 tahun yang lalu Cukup jelas 

8. Tidak tahu Bila tidak tahu kapan tangki septik dibuat/dibangun 

D.7 Kapan tangki septik terakhir dikosongkan ? Dikosongkan = dikuras; dihitung mundur dari saat wawancara 

1. 0 – 12 bulan yang lalu Cukup jelas 

2. 1 – 5 tahun yang lalu  Cukup jelas 

3. Lebih dari 5 – 10 tahun yang lalu  Cukup jelas 
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4. Lebih dari 10 tahun yang lalu Cukup jelas 

5. Tidak pernah  Cukup jelas 

8. Tidak tahu Bila tidak tahu kapan tangki septik terakhir kali dikosongkan 

D.8 Siapa yang mengosongkan tangki septik Ibu? Mengosongkan = menguras 

1. Layanan sedot  tinja atau truk sedot tinja  Cukup jelas 

2. Membayar tukang  Cukup jelas 

3. Dikosongkan sendiri  Cukup jelas 

4. Bersih karena banjir Cukup jelas 

8. Tidak tahu Bila tidak tahu tangki septik kosong oleh siapa / karena banjir  

D.9 Apakah Ibu tahu, ke mana lumpur tinja dibuang 

pada saat tangki septik dikosongkan ?  

Lumpur tinja = endapan yang tertinggal/berada di tangki septik 

yang tidak ikut keluar ke sumur/saluran resapan  

1. Ke sungai besar, sungai kecil, selokan/parit, 

kolam/empang, saluran drainase 

Cukup jelas 

2. Dikubur di halaman Cukup jelas 

3. Dikubur di tanah orang lain Cukup jelas 

4. Lainnya, sebutkan: ….................. Diisi bila ada cara membuang lumpur tinja lain 

8. Tidak tahu Bila tidak tahu kemana lumpur tinja dibuang 

D.10 Apakah anak balita di rumah Ibu masih terbiasa 

buang air besar di lantai, di kebun, di jalan, di 

selokan/got atau di sungai ? 

Anak balita = anak berumur dibawah 3 tahun 

Masih terbiasa = masih sering = selalu 

1. YA, sangat sering  Masih dilakukan setiap hari 

2. YA, kadang-kadang  Masih dilakukan tetapi tidak setiap hari 

3. TIDAK, tidak biasa  Tidak pernah dilakukan lagi 

8. Tidak tahu Responden tidak tahu kebiasaan anak balita dirumahnya BAB 

D.11 Ibu biasanya membuang TINJA anak kemana ?     

1. Ke WC/Jamban Cukup jelas 

2. Ke tempat sampah Tempat sampah dirumah sendiri maupun tempat sampah 

ditempat umum ( TPS atau TPA ) 

3. Ke kebun/pekarangan/jalan Cukup jelas 
4. Ke sungai/selokan/got/pantai/laut Cukup jelas 
5. Lainnya, sebutkan: ….............. Diisi bila membuang ke tempat yang lain. 

8. Tidak tahu Bila responden tidak tahu kemana tinja balita dibuang 

 

E.  DRAINASE LINGKUNGAN/SELOKAN SEKITAR RUMAH DAN BANJIR 

E.1 Apakah di rumah mempunyai sarana pembuangan air 

limbah selain tinja (SPAL = Saluran Pembuangan Air 

Limbah) ? 

Saluran Pembuangan Air Limbah dari Kamar Mandi, Washtafel, 

bekas cucian dan Dapur ( grey water ) 

E.2 Kemana air bekas buangan / air limbah selain tinja  

dibuang yang berasal dari :   

 

A. Ke sungai, kanal, empang/kolam, selokan  Cukup jelas 
B. Ke jalan, halaman, kebun   Mengalir langsung ke jalan/halaman/kebun 

C. Saluran terbuka  Cukup jelas 
D. Saluran tertutup Cukup jelas 
E. Lubang galian  Hanya berupa lubang seperti sumur tanpa penutup 

F. 
Pipa saluran pembuangan kotoran 

Saluran khusus untuk pembuangan kotoran menuju IPAL 

Komunal atau IPLT 

G. 
Pipa IPAL Sanimas 

Saluran khusus untuk pembuangan kotoran menuju IPAL 

Komunal yang dibangun oleh Sanimas 

H. Tidak tahu Bila responden nggak tahu air limbah selain tinja dibuang 

E.3 Apakah rumah yang ditempati saat ini atau lingkungan 

dan jalan di sekitar rumah pernah terkena banjir ?  

 

1. Tidak pernah  Cukup jelas 

2. Sekali dalam setahun Cukup jelas 

3. Beberapa kali dalam setahun Lebih dari 2 kali dalam setahun 
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4. Sekali atau beberapa kali dalam sebulan  Cukup jelas 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

E.4 Apakah banjir biasa terjadi secara rutin ? Rutin = selalu datang dalam waktu tertentu 

E.5 Pada saat banjir terakhir, apakah air memasuki 

rumah ?  

masuk rumah mulai dari ruangan depan sampai belakang tidak 

termasuk teras/beranda rumah 

E.6 Pada saat terakhir kali banjir, berapa tinggi air yang 

masuk ke dalam rumah Anda/ Ibu ? 

 

1. Setumit orang dewasa  Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

2. Setengah lutut orang dewasa Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

3. Selutut orang dewasa Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

4. Sepinggang orang dewasa Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

5. Sebahu orang dewasa Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

6. Lebih tinggi dari orang dewasa Cukup jelas, ukuran orang dewasa normal sedang berdiri 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

E.7 Pada saat terakhir banjir, apakah WC/jamban di 

rumah ibu juga terendam banjir ? 

 

1. Tidak pernah/tidak punya Cukup jelas/Tidak punya WC/Jamban pribadi 

2. Kadang-kadang Cukup jelas 

3.  Tidak usah dipilih sebagai jawaban 

4. Selalu Cukup jelas 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

E.8 Pada saat terakhir banjir, berapa lama air banjir 

mengering ? 

 

1. Kurang dari  1 jam Cukup jelas 

2. Antara 1 – 3 jam   Cukup jelas 

3. Setengah hari  Cukup jelas 

4. Satu hari Satu hari = 12 Jam 

5. Lebih dari 1 hari  Lebih dari 12 Jam 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

F.  PENGELOLAAN AIR MINUM, MASAK, MENCUCI & GOSOK GIGI YANG AMAN DAN HIGIENE 

F.1  SUMBER AIR 

F.1.1 Sumber air utama yang Ibu gunakan untuk minum, 
masak, mencuci piring & gelas  dan menggosok gigi ? 
Pilih satu jawaban untuk tiap kategori : 

 

a. Air botol kemasan   Cukup jelas 

b. Air isi ulang – membeli dari penjual air isi 

ulang 

Cukup jelas 

c. Air Ledeng dari PDAM/Proyek/HIPPAM Cukup jelas 

d. Air dari hidran umum – PDAM/proyek Bangunan penampung air dilengkapi kran untuk umum 

e. Air dari kran umum – PDAM/ Proyek Cukup jelas 

f. 
Air dari sumur bor/pompa tangan/listrik 

Sumur bor dengan pompa tangan atau pompa listrik untuk 

mengambil airnya. 

g. Air dari sumur gali terlindungi Cukup jelas 

h. Air dari sumur gali tidak terlindungi Cukup jelas 

i. Air dari Mata air terlindungi Cukup jelas 

j. Air dari Mata air tidak terlindungi Cukup jelas 

k. Air hujan (PAH/Penampungan Air Hujan) Cukup jelas 

l. Air dari sungai Cukup jelas 

m. Air dari waduk/danau Cukup jelas 

n. Lainnya, sebutkan......................................... Diisi bila ada kemungkinan sumber air yang lain 

F.1.2 Apabila Ibu pernah mengalami kesulitan mendapatkan 
air untuk kebutuhan sehari-hari, berapa lama ? 

 

1. Tidak pernah Cukup jelas 
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2. Beberapa jam saja Cukup jelas 

3. Satu sampai beberapa hari  Cukup jelas 

4. Seminggu  Cukup jelas 

5. Lebih dari satu minggu Cukup jelas 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

F.1.3 Apakah Ibu puas dengan kualitas air yang digunakan 
saat ini ?  

Cukup jelas 

F.1.4 

Jika sumber air minum Ibu berasal dari sumur gali 

atau sumur bor/pompa tangan/listrik, berapa jarak 

sumber air tersebut ke tempat pembuangan tinja ?  

Tempat pembuangan tinja = tempat menampung tinja setelah 

keluar dari tempat jongkok/BAB;  bila WC jenis cemplung maka 

lubang tempat penampung tinja yang diukur jaraknya dari 

sumber air, bila WC jenis Septic Tank maka sumur resapan 

yang diukur jaraknya dari sumber airnya. 

1. < 10 m  Cukup jelas 
2. ≥ 10 m Cukup jelas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

F.2  PENGOLAHAN, PENYIMPANAN & PENANGANAN AIR YANG BAIK & AMAN 

F.2.1 Apakah  Ibu mengolah/menangani air sebelum 

digunakan untuk minum  dan masak ? 

Mengolah/menangani = memberikan perlakuan (menyaring, 

mengendapkan, merebus dll ) agar air baku siap diminum 

F.2.2 Bagaimana cara Ibu mengolah air untuk diminum ?  

1. Direbus Direbus sampai mendidih 

2. Ditambahkan kaporit  Penambahan kaporit untuk mengendapkan bahan terlarut 

3. Menggunakan filter keramik  Menyaring air baku dengan keramik filter 

4. Lainnya, sebutkan: …....... Diisi bila ada teknologi pengolahan air baku lain yang 

digunakan 

8. Tidak tahu Cukup jelas 

F.2.3 Apakah Ibu menyimpan air yang sudah diolah di 

tempat yang aman ? 

di tempat yang aman = wadah yang bisa menghindarkan air 

minum dari pencemaran dan terjamah oleh serangga & tikus 

1. Tidak disimpan  Cukup jelas 
2. Ya, dalam panci terbuka  Cukup jelas 
3. Ya, dalam panci yang mempunyai tutup  Cukup jelas 
4. Ya, dalam teko/ketel/ceret Cukup jelas 
5. Ya, dalam botol/termos Cukup jelas 
6. Ya, dalam botol gallon Cukup jelas 
7. Lainnya, sebutkan: …....... Diisi bila ada tempat penyimpanan air minnum lain yang digu-

nakan. 

8. Tidak tahu Cukup jelas 
F.2.4 Bagaimana Ibu mengambil air untuk minum dan untuk 

masak dari tempat penyimpan air ? 

Cukup jelas 

1. Langsung dari dispenser Cukup jelas 
2. Dengan menggunakan gayung Cukup jelas 
3. Dengan menggunakan gelas Cukup jelas 
4. Lainnya, sebutkan: …........ Diisi bila ada cara pengambilan air lain yang digunakan 

8. Tidak tahu Cukup jelas 
G.  PERILAKU HIGIENEDAN SANITASI 

G.1 Apakah Ibu memakai sabun pada hari ini atau kemarin 

?  

Cukup jelas 

G.2 Untuk apa saja sabun itu digunakan oleh anggota 

keluarga ? 

Cukup jelas 

A. Mandi Cukup jelas 
B. Memandikan anak Cukup jelas 
C. Menceboki anak Cukup jelas 
D. Mencuci tangan sendiri Cukup jelas 
E. Mencuci tangan anak Cukup jelas 
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F. Mencuci peralatan minum, makan dan masak Cukup jelas 
G. Mencuci pakaian   Cukup jelas 
H. Lainnya, sebutkan: …................................... Diisi bila keluarga ini menggunakan sabun untuk keperluan lain 
I. Tidak tahu Cukup jelas 

G.3 Di mana saja anggota keluarga biasanya mencuci 

tangan ? 

Cukup jelas 

A. Di kamar mandi  Cukup jelas 
B. Di dekat kamar mandi  Cukup jelas 
C. Di jamban  Cukup jelas 
D. Di dekat jamban Cukup jelas 
E. Di sumur   Cukup jelas 
F. Di sekitar bak penampungan air hujan  Cukup jelas 
G. Di tempat cuci piring Cukup jelas 
H. Di dapur  Cukup jelas 
I. Lainnya, sebutkan :  ………………………… Diisi bila kebiasaan cuci tangannya ditempat lain 
J. Tidak tahu/tidak pasti Cukup jelas 

G.4 Kapan biasanya anggota keluarga mencuci tangan 

pakai sabun ? 

Cukup jelas 

A. Sebelum ke toilet Cukup jelas 
B. Setelah menceboki bayi/anak  Cukup jelas 
C. Setelah dari buang air besar  Cukup jelas 
D. Sebelum makan Cukup jelas 
E. Setelah makan Cukup jelas 
F. Sebelum menyuapi anak  Cukup jelas 
G. Sebelum menyiapkan masakan  Cukup jelas 
H. Setelah memegang hewan  Cukup jelas 
I. Sebelum sholat Cukup jelas 
J. Lainnya, sebutkan: ….................................... Diisi bila ada waktu lain dalam mencuci tangan 

 

H.  KEJADIAN PENYAKIT DIARE 

H.1 Kapan waktu paling dekat anggota keluarga terkena 
diare? 

Waktu dihitung sejak tgl./hari wawancara 

1. Hari ini Cukup jelas 
2. Kemarin Cukup jelas 
3. 1 minggu terakhir Cukup jelas 
4. 1 bulan terakhir Cukup jelas 
5. 3 bulan terakhir Cukup jelas 
6. 6 bulan terakhir Cukup jelas 
7. Lebih dari 6 bulan lalu Cukup jelas 
8. Tidak pernah  Cukup jelas 

H.2 Siapa anggota keluarga terakhir yang terkena diare?  

A. Anak-anak balita Anak-anak berumur Lima tahun kebawah 

B. Anak-anak non balita Anak-anak berumur Lima tahun keatas sampai 12 tahun 

C. Anak remaja laki-laki Anak laki-laki berumur 12 - 17 tahun dan belum menikah 

D. Anak remaja perempuan Anak perempuan berumur 12 - 17 tahun dan belum menikah 

E. Orang dewasa laki-laki Laki-laki berumur diatas 17 tahun atau sudah menikah 

F. Orang dewasa perempuan Perempuan berumur diatas 17 tahun atau sudah menikah 
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LEMBAR PENGAMATAN EHRA 

 

AO.1.  SUMBER AIR UNTUK MINUM, MASAK DAN MENCUCI ALAT MINUM, MAKAN & MEMASAK 

AO.1.1 Amati : Apakah terlihat sumber air untuk minum, 

masak dan mencuci peralatan minum, makan dan 

masak di dapur ?   

 
Cukup jelas 

A. YA, Air Ledeng PDAM/proyek - berfungsi/ 

mengalir 

Cukup jelas 

B. YA, Air Ledeng PDAM/proyek, tidak berfungsi Cukup jelas 
C. YA, dari Sumur Gali yang terlindungi  Cukup jelas 
D. YA, dari Sumur Gali yang tidak terlindungi  Cukup jelas 
E. YA, dari Sumur Bor/Pompa Tangan Cukup jelas 
F. YA, dari Sumur Bor/Pompa Tangan /Listrik  Cukup jelas 
G. YA, dari Hidran Umum/Kran umum – PDAM/ 

proyek 

Cukup jelas 

H. YA, dari Kran Umum - Proyek/HIPPAM/PDAM Cukup jelas 
I. YA, dari Penjual air keliling  Cukup jelas 
J. Lainnya, sebutkan: ….................... Cukup jelas 
K. Tidak ada Cukup jelas 

 

AO.2.  PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR MINUM & MASAK YANG BAIK & AMAN 

AO.2.1 Amati : Apa wadah/tempat yang digunakan untuk 

menyimpan air baku untuk air minum di dapur ? 

Cukup jelas 

1. Tidak disimpan  Cukup jelas 
2. Ya, dalam panci atau ember atau tempayan 

tanpa tutup  
Cukup jelas 

3. Ya, dalam panci atau ember atau tempayan  
yang mempunyai tutup  

Cukup jelas 

4. Lainnya, sebutkan: …....... Diisi bila terlihat wadah lain 

8. Tidak tahu Cukup jelas 
AO.2.2 Amati : Bagaimana Ibu mengambil air untuk minum 

dan masak dari wadah penyimpan air ? 

Cukup jelas 

1. Tangan menyentuh air  Cukup jelas 
2. Tangan tidak menyentuh air   Cukup jelas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

AO.3.  PERILAKU HIGIENEDAN SANITASI 

AO.3.1 Amati : Apakah tersedia air untuk cuci tangan di dapur 

? 

Cukup jelas 

AO.3.2 Amati : Apakah terlihat ada sabun untuk mencuci 

tangan dan mencuci peralatan memasak, makan dan 

minum di dapur ?  

Cukup jelas 

AO.3.3 Amati: Apakah makanan ditutup/dilindungi dari lalat, 

kecoa, cicak, semut dan serangga lainnya ? 

Cukup jelas 

1. YA, disimpan di atas dan ditutup Cukup jelas 
2. YA, disimpan dalam lemari makan, ditutup 

dengan kawat nyamuk  

Ditutup dengan penutup makanan berbahan kawat nyamuk 

3. YA, disimpan dalam lemari yang tertutup rapat  Cukup jelas 
4. YA, di dalam kulkas Cukup jelas 
5. Lainnya, sebutkan: …............... Diisi bila ada tempat menyimpan makanan lain 

6. Tidak ditutup Cukup jelas 
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AO.4.  PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DAPUR 

AO.4.1 Amati: Apakah ada wadah/tempat yang dipakai untuk 

mengumpulkan sampah di dapur ? 

Cukup jelas 

A. Ya, kantong plastik tertutup Cukup jelas 
B. Ya, kantong plastik terbuka Cukup jelas 
C. Ya, keranjang sampah terbuka Cukup jelas 
D. Ya, keranjang sampah tertutup Cukup jelas 
E. Lainnya, sebutkan: ...................... Diisi bila menggunakan tempat/wadah sampah yang lain 
F. Tidak ada  Cukup jelas 

 

AO.5.  SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (SPAL) RUMAH TANGGA NON TINJA 

AO.5.1 Amati : Kemana air limbah bekas cuci peralatan 

minum, makan dan masak dibuang ? 

Cukup jelas 

1. Ke sungai/kanal/kolam/selokan  Cukup jelas 
2. Ke jalan, halaman, kebun Air kotor dibiarkan mengalir ke jalan, halaman dan kebun 
3. Saluran terbuka Cukup jelas 
4. Saluran tertutup  Cukup jelas 
5. Lubang galian Hanya berupa galian tanah untuk menampung air kotor 
6. Pipa saluran pembuangan air kotor (SPAL) Cukup jelas 
7. Pipa IPAL Sanimas IPAL yang dibangun oleh Proyek Sanimas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 
9. Tidak ada bak cuci peralatan dapur Cukup jelas 

 

BO.  LIHAT DAN AMATI KAMAR MANDI 

BO.1 Amati : Apakah ada sabun dan shampoo di kamar 

mandi ?  

Cukup jelas 

B0.2 Amati : Kemana air limbah bekas mandi dan cuci 

tangan dari wastafel dibuang ? 

Cukup jelas 

1. Ke sungai/kanal/kolam/selokan jalan, 

halaman, selokan  

Cukup jelas 

2. Ke jalan, halaman, kebun Air kotor dibiarkan mengalir ke jalan, halaman dan kebun 
3. Saluran terbuka Cukup jelas 
4. Saluran tertutup  Cukup jelas 
5. Lubang galian Hanya berupa galian tanah untuk menampung air kotor 
6. Pipa saluran pembuangan kotoran Cukup jelas 
7. Pipa IPAL Sanimas IPAL yang dibangun oleh Proyek Sanimas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

BO.3 Amati: Bila ada bak penampung air/bak mandi/ember, 

apakah terlihat ada jentik-jentik nyamuk di dalamnya? 

Cukup jelas 

1. YA Bila terlihat ada jentik nyamuk 
2. TIDAK  Bila tidak terlihat ada jentik nyamuk 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

CO.  LIHAT DAN AMATI WC/JAMBAN 

Jika ada lebih dari satu jamban, maka pilih yang paling buruk/kotor 

CO.1.  CUCI TANGAN DENGAN AIR DAN SABUN 

CO.1.1 Amati: Apakah tersedia air di dalam ruangan jamban / 

WC ? 

Cukup jelas 

1. YA, dalam bak air/ember  Cukup jelas 
2. YA, dari kran & berfungsi Ada kran air dan airnya keluar/mengalir 
3. YA, dari kran, tidak berfungsi Ada kran air tetapi airnya tidak keluar/ tidak mengalir 
4. Tidak ada Cukup jelas 

CO.1.2 Amati : Apakah terlihat ada sabun di dalam atau di 

dekat jamban ? 

Cukup jelas 
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CO.1.3 Amati : Apakah terlihat ada jentik-jentik nyamuk 

dalam bak air/ember ? 

Cukup jelas 

 

CO.2 PEMBUANGAN AIR KOTOR/LIMBAH TINJA DAN LUMPUR TINJA 

CO.2.1 Amati : Termasuk tipe apakah WC/jamban yang Ibu 

lihat ? 

Cukup jelas 

1. Kloset jongkok leher angsa  Cukup jelas 
2. Kloset duduk leher angsa Cukup jelas 
3. Plengsengan  Cukup jelas 
4. Cemplung Cukup jelas 
5. Lainnya, sebutkan: ….............. Diisi bila terlihat model lain 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

CO.2.2 Amati : Kemana saluran pembuangan dari kloset 

disalurkan/terhubungkan ? 

Cukup jelas 

1. Cubluk Cukup jelas 
2. Tangki Septik Cukup jelas 
3. Sungai, kanal, kolam/empang, selokan/parit. Cukup jelas 
4. Jalan, halaman, kebun Cukup jelas 
5. Saluran terbuka Cukup jelas 
6. Saluran tertutup Cukup jelas 
7. Pipa saluran pembuangan kotoran Cukup jelas 
9. Pipa IPAL Sanimas IPAL yang dibangun oleh Proyek Sanimas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

CO.3.  HIGIENE di JAMBAN 

CO.3.1 Amati  : Apakah lantai dan dinding jamban/WC bebas 

dari tinja, bekas tisu yang ada tinja atau bekas 

pembalut ? 

Cukup jelas 

CO.3.2 Amati : Apakah jamban/WC bebas dari kecoa dan 

lalat? 

Cukup jelas 

CO.3.3 Amati : Jika ada kloset jongkok leher angsa, apakah 

ada gayung dan air untuk menyiram? 

Cukup jelas 

C0.3.4 Amati : Jika ada kloset duduk leher angsa, cobalah 

menekan alat penyiram, apakah dapat berfungsi ? 

Cukup jelas 

1. YA, berfungsi   Cukup jelas 
2. TIDAK berfungsi Cukup jelas 

 

DO. LIHAT DAN AMATI TEMPAT MENCUCI PAKAIAN 

DO.1 Amati : Apakah ada sabun cuci atau pengganti sabun 

di tempat cuci pakaian? 

 

DO.2 Amati : Darimana sumber air untuk mencuci pakaian?    

A. Air Ledeng PDAM/proyek - berfungsi/mengalir Cukup jelas 
B. Air Ledeng PDAM/proyek, tidak berfungsi Cukup jelas 
C. Sumur Gali yang terlindungi  Cukup jelas 
D. Sumur Gali yang tidak terlindungi  Cukup jelas 
E. Sumur Bor/Pompa Tangan Cukup jelas 
F. Sumur Bor/Pompa dengan mesin/listrik  Cukup jelas 
G. Hidran Umum- PDAM/Proyek/HIPPAM Cukup jelas 
H. Kran Umum – PDAM/Proyek/HIPPAM Cukup jelas 
I. Penjual air keliling  Cukup jelas 
J. Lainnya, sebutkan: ….................... Diisi bila terlihat ada sumber air yang lain 
K. Tidak Cukup jelas 
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DO.3 Amati : Kemana air limbah bekas mencuci pakaian 

dibuang ?  

Cukup jelas 

1. Ke sungai, kanal, empang/kolam, selokan  Cukup jelas 
2. Ke jalan, halaman, kebun   Cukup jelas 
3. Saluran terbuka  Cukup jelas 
4. Saluran tertutup Cukup jelas 
5. Lubang galian  Cukup jelas 
6. Pipa saluran pembuangan kotoran Cukup jelas 
7. Pipa IPAL Sanimas Cukup jelas 
8. Tidak tahu Cukup jelas 

 

EO.  LIHAT DAN AMATI HALAMAN/PEKARANGAN/KEBUN 

EO.1.  TANGKI SEPTIK 

EO.1.1 
Amati : Apakah jarak sumur resapan (bila ada septik 

tank) atau cubluk dengan sumber air terdekat minimal 

10 meter ?  

Bila konstruksi penampung tinja adalah septik tank maka yang 

diukur adalah jarak sumur resapannya dengan sumber air, bila 

konstruksi penanmpung tinjanya adalah cubluk maka jarak 

cubluk dengan sumber air yang diukur. 

 

EO.2.  PENGELOLAAN SAMPAH: DAUR ULANG DAN PENGGUNAAN KEMBALI 

EO.2.1 Amati: Bagaimana cara mengelola sampah di rumah?  Cukup jelas 
1. Dibuang dan dikubur di lubang galian Cukup jelas 
2. Dibuang dalam lubang galian dan dibakar Cukup jelas 
3. Dijadikan makanan binatang.  Cukup jelas 
4. Dikumpulkan dalam keranjang sampah/ 

kantong plastik/tempat sampah permanen    
Cukup jelas 

5. Langsung dibakar Cukup jelas 
6. Dibuang ke sungai/kali/laut/danau.  Cukup jelas 
7. Dibuang ke lahan kosong/kebun/hutan. Cukup jelas 
8. Dibiarkan saja. Cukup jelas 
9. Lainnya, sebutkan: ............................ Diisi bila ada cara lain dalam mengelola sampah dirumah 

EO.2.2 Amati : Apakah sekeliling halaman bersih dari sampah 

? 

Cukup jelas 

EO.2.3 Amati : Apakah terlihat bahwa sampah dipilah/dipisah-

kan ? 

Cukup jelas 

EO.2.4 Amati : Jika sampah dipilah, apa saja yang terlihat 

dipilah ?  

Cukup jelas 

A. Sampah organik/sampah basah Sampah organik = sampah yang mudah terurai/membusuk 

B. Plastik Cukup jelas 
C. Gelas/kaca Cukup jelas 
D. Kertas/kardus Cukup jelas 
E. Besi/logam Cukup jelas 
F. Lainnya, sebutkan: …..................... Diisi bila ada jenis sampah lain yang dipisahkan 

EO.2.5 Amati : Apakah ada tempat serta kegiatan untuk 

membuat kompos ?  

Cukup jelas 

EO.2.6 Amati: Apakah ada kompos yang sudah bisa dipakai ? Cukup jelas 
EO.2.7 Amati : Untuk apa saja kompos dipakai oleh 

responden ? 

Cukup jelas 

A. Pupuk tanaman hias Cukup jelas 
B. Pupuk tanaman buah, sayur, obat Cukup jelas 
C. Dijual  Cukup jelas 
D. Tidak dimanfaatkan Cukup jelas 
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EO.3.  SPAL/DRAINASE LINGKUNGAN/SELOKAN DI SEKITAR RUMAH DAN BANJIR 

EO.3.1 Amati : Apakah halaman/bagian depan rumah ada 

genangan air ?   

Cukup jelas 

EO.3.2 Amati : Dimana air biasanya tergenang? Cukup jelas 
A. Di halaman/pekarangan rumah  Cukup jelas 
B. Di dekat dapur Cukup jelas 
C. Di dekat kamar mandi Cukup jelas 
D. Di dekat bak penampungan air hujan.  Cukup jelas 
E. Di tempat lainnya, sebutkan……..  Diisi bila terlihat ada genangan ditempat lain 

EO.3.3 Amati : Dari mana air genangan berasal ? Cukup jelas 
A. Air limbah kamar mandi Cukup jelas 
B. Air limbah dapur Cukup jelas 
C. Hujan Cukup jelas 
D. Air limbah dari sumber lain, sebutkan Cukup jelas 
E. Tidak tahu/tidak pasti. Cukup jelas 

EO.3.4 Amati : Apakah halaman bersih dari benda yang dapat 

menyebabkan air tergenang (seperti ban bekas, 

kaleng, panci, ember) 

Cukup jelas 

1. Ya, halaman bersih dari benda yang dapat 

menyebabkan air tergenang 

Cukup jelas 

2. Tidak, halaman penuh dengan benda yang 
dapat menyebabkan air tergenang 

Cukup jelas 

EO.3.5 Amati : Apakah Ibu dapat melihat saluran air hujan 

atau saluran air limbah di dekat rumah (samping 

depan, samping belakang, samping kanan-kiri)  

Cukup jelas 

1. YA, terbuka Cukup jelas 
2. YA, tertutup, tidak terlihat Cukup jelas 
3. TIDAK, tidak terlihat Cukup jelas 

EO.3.6 Amati: Apakah air di saluran dapat mengalir ?  Cukup jelas 
1. YA Cukup jelas 
2. TIDAK Cukup jelas 
3. Tidak dapat dipakai: saluran kering  Cukup jelas 
4. Tidak ada saluran Cukup jelas 

EO.3.7 Amati : Apakah saluran air bersih dari sampah ? Cukup jelas 
1. YA, bersih atau hampir selalu bersih dari 

sampah  

Cukup jelas 

2. Tidak bersih dari sampah, tapi air masih dapat 

mengalir 

Cukup jelas 

3. Tidak bersih dari sampah, saluran tersumbat  Cukup jelas 
4. Tidak bersih dari sampah, tapi saluran kering  Cukup jelas 
5. Tidak ada saluran Cukup jelas 
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COLOPHON 
 

Dokumen ini diproduksi oleh Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (USDP). USDP memberikan Bantuan 

Teknis untuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), Pemerintah Indonesia Program 

dilaksanakan oleh TTPS, sebuah sanitasi berorientasi program kolaborasi antara delapan kementerian, dengan 

Bappenas sebagai badan utama. PPSP diimplementasikan melalui PMU di Bappenas dan tiga PIU di Kementerian 

Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

 

Layanan USDP fokus pada fasilitasi, peningkatan kapasitas dan pelatihan dengan target pada stakeholder dan aktor 

dalam Program PPSP. USDP didanai oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda 

 

DHVBVbersama PTMitraLingkunganDutaconsult, Royal HaskoningIndonesia, Witteveen + Bos Indonesia, Mott 

MacDonald Indonesia, IRC International Water and Sanitation Center dan PEM telah dikontrak untuk menyediakan 

berbagai layanan dukungan teknis dalam pelaksanaan PPSP 

 

Surat, email, dan pertanyaan anda dapat dikirimkan ke: 

Urban Sanitation Development Program (USDP) 

Jl. Lembang No. 11 A 

Jakarta 10310, Indonesia 

Telepon :  (62-21) 31924892 , 23728748 

Fax : (62-21) 31924895 

Email : info@usdp.or.id 

Website :  www.sanitasi.or.id 
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