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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sanitasi rumah 

Menurut Soetopo (2009) yang dimaksud dengan istilah sanitasi ialah usaha kesehatan 

masyarakat yang menitik beratkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi derajat kesehatan manusia.Jadi lebih 

mengutamakan usaha pencegahan terhadap berbagai faktor lingkungan,sehingga muncul 

penyakit dapat dihindari.Dapat ditambahkan bahwa jika menyebutkan tentang usaha sanitasi 

maka ini berarti pula suatu usaha untuk menurunkan jumlah bibit penyakit yang terdapat dalam 

bahan- bahan. 

Rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia, rumah harus menjamin kesehatan penghuninya dalam arti luas oleh sebab itu 

diperlukan syarat rumah sebagai berikut  

1. Memenuhi kebutuhan fisiologis 

Secara fisik, kebutuhan fisiologis meliputi : suhu dalam rumah yang optimal, 

pencahayaan yang optimal, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi yang memenuhi 

persyaratan, dan tersedianya ruang yang optimal untuk bermain anak 

2. Memenuhi kebutuhan psikologis 

Kebutuhan psikologis berfungsi untuk menjamin privacy bagi penghuni rumah, adanya 

kebebasan untuk kehidupan keluarga yang tinggal di rumah tersebut secara normal. 
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3. Memberi perlindungan terhadap penularan penyakit 

Untuk mencegah penularan penyakit diperlukan sarana air bersih, fasilitas pembuangan 

air kotor, fasilitas penyimpanan makanan, menghindari adanya intervensi dari serangga dan 

hama atau hewan lain yang dapat menularkan penyakit. 

4. Memberi perlindungan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah 

Agar terhindar dari kecelakaan maka konstruksi rumah harus kuat dan memenuhi syarat 

bangunan, design pencegahan terjadinya kebakaran dan tersedianya alat pemadam kebakaran, 

pencegahan kecelakaan jatuh, dan kecelakaan mekanis lainnya yang terpenting dalam kaitan 

untuk mencegah penularan penyakit diare adalah sanitasi lingkungan rumah yang menyangkut 

ketersedian : 

a. Sarana air bersih 

Air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Di dalam tubuh manusia 

itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% berat badan terdiri 

dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar 80% 

Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, 

mencuci, dan sebagainya. Diantara kegunaan-kegunaan tersebut yang sangat penting adalah 

kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk untuk masak) air 

harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia 

(Notoatmojo,2007) 

 

b. Sarana buang air besar / jamban keluarga 

1) Pengertian sarana buang air besar 
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Sarana buang air besar/jamban keluarga (jamban) adalah sarana bangunan yang 

dipergunakan oleh manusia untuk membuang tinja (kotoran manusia). Kotoran manusia adalah 

segala benda atau zat yang dihasilkan oleh tubuh dan dipandang tidak berguna lagi sehingga 

perlu dikeluarkan untuk dibuang 

1. Tempat pembuangan sampah (TPS) 

a. Pengertian sampah 

Sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang tidak dipakai lagi oleh manusia, atau 

benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang 

b. Persyaratan kesehatan pengelolaan sampah 

Menurut Arda Dinata (2009), syarat-syarat pengelolaan sampah rumah tangga meliputi 

persyaratan : 

1) Pada penampungan atau pewadahan sampah 

a) Setiap sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah 

b) Sampah yang cepat membusuk dan berbau sebelum ditampung di tempat sampah agar di 

musnahkan ke dalam kantong kedap air dan diikat 

c) Tempat sampah yang dipakai untuk menampung sampah basah harus terbuat dari bahan yang 

kedap air, tidak mudah dilubangi tikus, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian 

dalamnya, mempunyai tutup yang mudah dibuka dan tutup tanpa mengotorkan tangan, 

mudah diisi dan dikosongkan, serta mudah dibersihkan 

d) Menampung sampah ditempat sampah, tidak boleh melebihi 3 kali 24 jam (3 hari) 

e) Tidak diperkenankan membiarkan sampah yang dapat menampung air menjadi tempat 

perindukan serangga dan binatang pengerat 

2. Sarana pembuangan air limbah (SPAL) 
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Menurut Arda Dinata (2009), SPAL adalah suatu bangunan yang digunakan untuk 

membuang air buangan daari kamar mandi, tempat nyuci, dapur, dan lain-lain bukan dari jamban 

atau peturasan. Menurut Depkes RI (2007 dalam Trisnadewi 2009), pemanfaatan SPAL rumah 

tangga yang baik dan sehat hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Tidak mencemari sumber air bersih 

b. Tidak menimbulkan genangan air yang dapat dipergunakan untuk sarang nyamuk 

c. Tidak menimbulkan bau 

d. Tidak menimbulkan becek-becek atau pandangan yang tidak menyenangkan 

 

B. Pengertian Diare 

 

Depkes RI (2017 dalam Trisnadewi 2009), menyatakan bahwa diare merupakan keadaan 

buang air besar dengan banyak cairan dan merupakan gejala dari penyakit-penyakit tertentu atau 

gangguan lain. Diare akut adalah buang air besar lembek/cair konsistensinya encer, lebih sering 

dari biasanya disertai berlendir, bau amis, berbusa bahkan dapat berupa air saja yang 

frekuensinya lebih sering dari biasanya. Diare non spesifik adalah diare yang bukan disebabkan 

oleh kuman khusus maupun parasit.  

Pengertian diare menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan tanda-

tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan 

bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari. 

Beberapa prilaku yang dapat meningkatkan risiko terjadinya diare pada balita, yaitu 

(Depkes RI,2007 dalam Trisnadewi 2009): 
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1. Tidak memberikan ASI secara penuh 4-6 bulan pertama pada kehidupan. Pada balita yang 

tidak diberi ASI resiko menderita diare lebih besar dari pada balita yang diberi ASI penuh, 

dan kemungkinan menderita dehidrasi berat lebih besar. 

2. Menggunakan botol susu, penggunaan botol ini memudahkan pencemaran oleh kuman karena 

botol sudah dibersihkan. Penggunaan botol yang tidak bersih atau sudah dipakai selama 

berjam-jam dbiarkan dilingkungan yang panas, sering menyebabkan infeksi usus yang parah 

karena botol dapat tercemar oleh bakteri penyebab diare. Sehingga balita yang menggunakan 

botol tersebut beresiko terinfeksi diare. 

3. Menyimpan makanan masak pada suhu kamar, bila makanan disimpan beberapa jam pada 

suhu kamar, makanan akan tercemar dan kuman akan berkembang biak. 

4. Menggunakan air minum yang tercemar 

5. Tidak mencuci tangan sesudah buang air besar dan sesudah membuang tinja anak  atau 

sebelum makan dan menyuapi anak. 

6. Tidak membuang tinja dengan benar, seringnya beranggapan bahwa tinja tidak berbahaya, 

padahal sesungguhnya mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar. Selain itu tinja 

binatang juga dapat menyebabkan infeksi pada manusia. 

Diare mengakibatkan terjadinya: 

1. Kehilangan air dan elektrolit serta gangguan asam basa yang menyebabkan dehidrasi, dan 

asidosis metabolik. 

2. Gangguan sirkulasi darah dapat berupa ranjatan hipovolemik atau prarenjatan sebagai akibat 

diare dengan atau tanpa disertai dengan muntah, perpusi jaringan berkurang sehingga hipoksia 

dan asidosis metabolik bertambah berat, kesadaran menurun dan bila tidak cepat diobati 

penderita dapat meninggal. 
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Gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan berlebihan karena diare dan muntah, 

kadang-kadang orang tuanya menghentikan pemberian makanan karena takut bertambahnya 

muntah dan diare pada anak atau bila makanan tetap diberikan dalam bentuk enceran. 

Hipoglekimia akan lebih sering terjadi pada anak yang sebelumnya telah menderita malnutrisi 

atau bayi dengan gagal bertambah berat badan. Sebagai akibat hipoglekimia dapat terjdi edema 

otak yang dapat mengakibatkan kejang dan koma (Suharyono. 2008). 

 

C. Etiologi 

Menurut DepkesRI (2007), mengatakan bahwa penyebab utama diare pada balita/anak 

adalah infeksi rotovirus dan merupakan penyebab utama kematian pada diare. Namun secara 

klinis penyebab diare menurut Amiruddin (2007), dapat dikelompokkan dalam 6 besar seperti 

infeksi, mal absorpsi, alergi, keracunan imunodefesiensi dan sebab lainnya. 

 

 

 

Menurut Widoyono (2008), penyebab diare dapat dikelompokan menjadi:  

1. Virus: Rotavirus. 

2. Bakteri: Escherichia coli, Shigella spdan Vibrio cholerae.  

3. Parasit: Entamoeba histolytica, Giardia lambliadan Cryptosporidium 

4. Makanan (makanan yang tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, sayuran mentah dan 

kurang matang). 

5. Malabsorpsi: karbohidrat, lemak, dan protein. 

6. Alergi: makanan, susu sapi.  

7. Imunodefisiensi. 
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D. Epidemiologi 

Menurut Depkes RI (2007 dalam Trisnadewi 2009), diare merupakan salah satu penyebab 

kematian dan kesakitan tertinggi pada anak, terutama pada anak dibawah umur 5 tahun (balita). 

Di dunia, sebasar 6 juta anak meninggal tiap tahunnya karena diare, dimana sebagian kematian 

tersebut terjadi dinegara berkembang. 

Penyebaran kuman yang menyebabkan diare biasanya menyebar melalui fecal oral antara 

lain melalui makanan/minuman yang tercemar tinja atau kontak langsung dengan tinja penderita. 

Menurut Depkes RI (2007 dalam Trisnadewi 2009), upaya yang dapat dilakukan 

pencegahan penyakit diare dari segi perilaku adalah sebai berikut: 

1. Menggunakan air bersih yang cukup 

 Sebagai besar kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fecal oral kuman-

kuman tersebut dapat ditularkan bila masuk kedalam mulut melalui cairan atau benda yang 

tercemar dengan tinja, misalnya air minum, jari-jari tangan, makanan yang disiapkan dalam 

panci yang dicuci dengan air tercemar.Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang 

benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibandingkan dengan 

masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih.Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadarp 

serangan diare yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan melindungi air tersebut dari 

kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan dirumah.Yang harus diperhatikkan 

oleh keluarga yaitu : 

a. Ambil air dari sumber yang bersih. 

b. Simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta gunakan gayung khusus untuk 

mengambil air. 

c. Menjaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi anak-anak 
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d. Minum air yang sudah matang 

e. Cuci semua peralatan masak dan makan dengan air yang bersih dan cukup 

f. Mencuci tangan 

2. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan 

kuman diare adalah cuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah air bersih, 

sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyiapkan anak, 

sebelum menyuapi makanan anak, dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian 

diare 

3. Pengalaman diberapan negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai 

dampak yang besar dalam penurunan risiko terhadap penyakit diare. 

Yang harus diperhatikan oleh keluarga adalah 

a. Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh seluruh 

keluarga 

b. Bersihkan jamban secara teratur 

c. Bila tidak ada jamban, jangan biarkan anak-anak pergi ketempat buang air besar sendiri, 

buang air besar hendaknya jauh dari rumah, salan setapak, dan tidak ditempat anak-anak  

bermain serta lebih kurang 10 meter dari sumber air 

d. Gunakan alas kaki bila akan buang air besar 

4. Membuang tinja bayi yang benar 

Banyak orang yang beranggapan bahwa tinja bayi itu tidak berbahaya.Hal ini tidak benar 

karena tinja bayi dapat pula menularkan penyakit pada anak-anak dan orang tuanya.Tinja 

bayi harus dibuang secara benar. Yang harus diperhatikan oleh keluarga adalah: 

a. Kumpulkan segera tinja bayi atau anak kecil dan buang kejamban 

b. Bantu anak-anak buang air bsar di tempat yang bersih dan mudah dijangkau olehnya 
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c. Bila tidak ada jamban, pilih tempat untuk membuang tinja anak seperti didalam lubang atau 

dikebun kemudian ditimbun 

d. Membersihkan dengan benar setelah buang air besar dan cuci tangannya dengan sabun 

e. Pemberian imunisasi campak 

Anak yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga 

dapat mencegah diare.Oleh karena itu segera beri anak imunisasi campak segera setelah 

berumur 9 bulan. 

 

E. Mekanisme Penularan Penyakit Diare 

Penularan diare dapat terjadi karena adanya kontak langsung dengan fases yang terinfeksi 

secara langsung. Berikut penjelasannya: 

1. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dengan udara dan kuman yang ada 

diruangan tersebut, baik yang sudah dicemari oleh serangga atau terkontaminasi oleh tangan 

yang kotor 

2. Bermain dengan mainan yang telah terkontaminasi kuman penyebab diare apalagi pada saat 

bayi sering memasukkan tangan atau mainan atau barang apapun ke dalam mulut. 

3. Penularan terjadi ketika keluarga menggunakan sumber air yang sudah tercemar dan tidak 

memasak air dengan benar 

4. Pencucian dan pemakaian botol susu secara tidak bersih  

5. Tidak mencuci tangan dengan bersih setelah selesai membuang air besar  atau membersihkan 

fases anak yang terinfeksi, sehingga mengkontaminasi perabotan dan alat-alat yang dipegang 

 

F. Pencegahan dan Penanggulangan Diare 

1. Pencegahan diare  
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Menurut Depkes RI, 2000 dalam Umiati 2010) penyakit diare dapat dicegah melalui 

promosi kesehatan antara lain:  

a. Meningkatkan penggunaan ASI (Air Susu Ibu) 

b. Penggunaan air bersih yang cukup 

c. Penggunaan jamban yang benar 

d. Kebiasaan cuci tangan sebelum dan sesudah makan 

 

2. Penanggulangan diare 

Menurut Depkes RI (2005), penanggulangan diare antara lain:  

a. Penyediaan logistic saat KLB (Kejadian Luar Biasa) 

Tersedianya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penderita pada saat terjadi KLB diare. 

b. Penyelidikan terjadinya KLB 

Kegiatan yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan dan pengamatan intensif 

baik terhadap penderita maupun terhadap faktor risiko. 

c. Pemutusan rantai penularan penyebab KLB 

Upaya pemutusan rantai penularan penyakit diare pada saat KLB diare meliputi peningkatan 

kualitas kesehatan lingkungan 
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