
ABSTRAK 
Desa Besuki Timur Tol mendapat namanya karena berada di sebelah timur 

jalan tol Porong. Penduduk di Desa Besuki Kecamatan Jabon berada di lokasi yang 
terletak bersebelahan dengan tanggul lumpur Sidoarjo sehingga wilayah ini sangat 
rentan terkena berbagai polusi yang berasal dari semburan lumpur tersebut. Selain 
akibat polusi berbagai sarana penunjang yang harusnya dimiliki oleh suatu 
permukiman kurang tersedia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari kualitas 
kesehatan lingkungan permukiman warga yang berada di sekitar tanggul semburan 
lumpur Sidoarjo dan keluhan kesehatan yang dialami oleh warga yang berada pada 
daerah tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat observasional, lokasi 
penelitian dilakukan di Desa Besuki Timur Tol, Kecamatan Jabon, Kabupaten 
Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 31 Januari 2012 – Juni 2012. 
Populasi penelitian ini adalah warga yang memenuhi kriteria inklusi, sampel 
penelitian adalah 25 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan kualitas kesehatan lingkungan di Desa Besuki 
Timur Tol yang meliputi kualitas udara, kualitas air, keberadaan vektor, dan lain 
sebagainya belum memenuhi baku mutu berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Beberapa parameter kualitas udara seperti debu, HC, dan kebisingan menunjukkan 
angka yang melebihi baku mutu, selain itu parameter yang digunakan untuk 
mengukur kualitas air tanah (TDS, kesadahan, parameter kekeruhan, besi, khlorida, 
dan mangan) juga menunjukkan kadar yang tidak layak untuk di konsumsi. Keluhan 
kesehatan pada warga yang paling banyak muncul adalah gangguan bau, hal ini 
berkaitan dengan keluaran semburan lumpur Sidoarjo yang hinga saat ini masih aktif. 

Disimpulkan bahwa kondisi lingkungan Desa Besuki kurang memenuhi syarat 
untuk digunakan sebagai tempat permukiman penduduk dikarenakan masih 
minimnya sarana untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan kondisi 
wilayah yang tergolong rawan bencana. Hendaknya pemerintah segera melakukan 
realisasi proses relokasi penduduk, atau untuk mencegah agar masalah lingkungan 
tidak semakin bertambah parah maka pemerintah hendaknya memberikan bantuan 
berupa kebutuhan permukiman khususnya air bersih. 
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