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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah 

digariskan bahwa :”kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” sebagai salah satu 

unsur kesejahtraan umum dan tujuan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional karena kesehatan menyentuh hampir semua 

aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan kesehatan sangat terkait dan 

dipengaruhi oleh aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat termasuk tingkat pendidikannya serta keadaan dan perkembangan lingkungan fisik, 

maupun biologik (Depkes RI,2007 Dalam Trisnadewi 2009). 

Lingkungan baik fisik maupun biologik mempunyai konstribusi yang sangat besar 

terhadap status kesehatan masyarakat. Menurut H.L. Blum, status kesehatan seseorang 

dipengaruhi empat faktor yaitu faktor lingkungan, perilaku, pelayanan, dan yang terkecil yaitu 

faktor keturunan diantara keempat faktor tersebut yang dominan adalah faktor lingkungan dan 

perilaku yang merupakan faktor saling terkait satu sama lain (Notoatmojo,2007). 

Penyakit diare merupakan penyakit berbasis lingkungan.Faktor dominan seperti sarana 

air bersih, pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah yang berinteraksi. Menurut hasil 

Survey Kesehatan Rumah dengan perilaku manusia memegang peran penting penyebaran 

penyakit diare. Tangga (2001) dalam Depkes RI (2007), menunjukkan hingga saat ini penyakit 

diare merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan 



2 
 

meningkatnya angka kesakitan diare dari tahun ke tahun.Secara proporsional diare pada 

golongan balita adalah 5,5%. Kematian diare pada balita yaitu 75,3 per 100.000 balita. Tingginya 

angka kematian diare sangat dipengaruhi oleh prilaku masyarakat dalam memberikan 

pertolongan terhadap penderita sampai saat ini prilaku tersebut menunjukkan bahwa angka 

penggunaan Upaya Rehidrasi Oral(URO) 58%, mengenal konsep rehidrasi 15%, merujuk 

penderita ke sarana kesehatan 15% (Depkes RI 2007 Dalam Trisnadewi 2009). 

Puskesmas Gerogak I merupakan salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan 

Gerogak Kabupaten Buleleng.Sesuai data Puskesmas tersebut tahun 2017, penyakit diare 

merupakan penyakit kedua yang tertinggi di Puskesmas Gerokgak I.  Pada bulan  Januari sampai 

September  tahun 2017,  kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Gerokgak I pada tiga desa 

yaitu Desa Gerokgak dengan 108 kasus (jumlah kasus tertinggi), Desa Patas dengan 103 kasus, 

dan Desa Pengulon dengan 95 kasus. Berdasarkan data tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian di desa Gerokgak dengan kasus diare tertinggi. 

Berdasarkan data puskesmas setempat cakupan rumah sehat masyarakat Desa Gerokgak 

masih rendah yaitu  sebesar 40% tidak memenuhi cakupan rumah sehat  dan 60% memenuhi 

cakupan rumah sehat . Hasil observasi awal menunjukkan bahwa  masih terdapat rumah 

masyarakat yang tidak mempunyai sarana pembuangan limbah yang khusus untuk membuang 

limbah dari rumah tangga dan limbah dari kotoran ternak, sehingga langsung dibuang melalui 

saluran air hujan ke lingkungan sekitar, dan tidak mempunyai sarana pembuangan sampah.  

Adanya perilaku masyarakat terkait penggunaan air bersih, 75% masyarakat (baik yang 

telah memiliki sarana air bersih dari sumur gali maupun perpipaan PDAM) lebih suka 

mengkunsumsi air untuk keperluan minum dengan mengambil air dari perlindungan Mata Air 

setempat yang tidak dimasak terlebih dahulu dengan alasan lebih segar (fresh).Sehubungan 
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dengan hal diatas dan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sanitasi rumah dengan kejadian 

diare, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Sanitasi Rumah 

Dengan Kejadian Diare di Desa Gerokgak  Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 

2018” 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

“Apakah Ada Hubungan Sanitasi Rumah Dengan Kejadian Diare di Desa Gerokgak Kecamatan 

Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan sanitasi rumah dengan kejadian diare di Desa Gerokgak 

Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.  

 

 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui keadaan sarana air bersih di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak tahun 

2018 

b. Untuk mengetahui keadaan sarana pembuangan air limbah di Desa Gerokgak Kecamatan 

Gerokgak tahun 2018 
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c. Untuk mengetahui keadaan tempat pembuangan sampah di Desa Gerokgak Kecamatan 

Gerokgak tahun 2018 

d. Untuk mengetahui kualitas fisik jamban keluarga di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak 

tahun 2018 

e. Untuk mengetahui keadaan sanitasi rumah di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak tahun 

2018 

f. Untuk mengetahui kejadian diare di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak tahun 2018 

g. Untuk menganalisis hubungan keadaan sanitasi rumah dengan kejadian diare di Desa 

Gerokgak Kecamatan Gerokgak tahun 2018 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas Kesehatan Kabupaten 

Buleleng, Puskesmas Gerokgak I dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan.  

2. Manfaat teoritis 

 Untuk pengembangan ilmu pengetahuan Epideomologi Penyakit menular khususnya 

pencegahan penyakit diare yakni dengan perbaikan sanitasi rumah, dan peningkatan 

pengetahuan masyarakat, juga sebagai acuan bagi peneliti berikutnya. 

 

 

 

 

 


