
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini masalah keamanan pangan sudah menjadi masalah global, 

sehingga mendapat perhatian utama dalam penetapan kebijakan kesehatan 

masyarakat. Diperkirakan satu dari tiga orang penduduk di negara maju 

mengalami keracunan pangan setiap tahunnya (Kompasiana, 2017). Sebagian 

masyarakat Indonesia masih memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang 

sanitasi yang sedang karena sebagian masyarakat tidak memiliki sumur, tidak 

memiliki jamban serta kamar mandi di rumah, sehingga mempermudah 

penyebaran bakteri ke makanan maupun peralatan rumah tangga (Khoiron & 

Rokhmah, 2015). Perilaku masyarakat yang buruk dapat diperbaiki melalui 

pendidikan kesehatan dengan tujuan agar masyarakat berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai kesehatan (Notoatmodjo, 2010). 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Keracunan pangan adalah seseorang 

yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena 

mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia 

(Kemenkes RI, 2013). Kasus keracunan pangan di Indonesia biasanya dialami 

oleh kelompok masyarakat yang menimbulkan banyak korban, kondisi ini dapat 

digolongkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) yang harus segera ditangani 
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(BPOM RI, 2016). Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB Keracunan 

Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang 

menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi 

pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai 

sumber keracunan (Kemenkes RI, 2013).  

Keracunan pangan merupakan kondisi kegawatdaruratan yang harus 

mendapatkan penanganan segera agar tidak terjadi kecacatan atau bahkan 

meninggal dunia. Kegawatdaruratan pada KLB Keracunan Pangan membutuhkan 

kesiapsiagaan penanganan yang cepat dan tepat oleh masyarakat maupun petugas 

kesehatan (Wahyudi, 2016). Kesiapsiagaan adalah tindakan pengurangan risiko 

bencana yang sangat diperlukan untuk menghadapi bencana, sebab kurangnya 

pengetahuan terhadap kesiapsiagaan dapat menimbulkan korban dan kerugian 

besar (Emami, 2015).  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dibagi menjadi dua yaitu bencana 

alam dan non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (UU RI Nomor 24, 

2007). 

KLB Keracunan Pangan merupakan bencana non alam yang merupakan 

tanggung jawab seluruh masyarakat. Masyarakat diharapkan menjadi barisan 
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terdepan dalam memberikan pertolongan pertama pada KLB Keracunan Pangan 

untuk meminimalisir komplikasi. Pertolongan pertama diberikan saat korban 

mengalami gejala-gejala keracunan pangan di lingkungan masyarakat sebelum 

nantinya dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Kesiapsiagaan penanganan ini 

dapat meminimalisir komplikasi akibat keracunan pangan bahkan kematian pada 

korban keracunan pangan (Wahyudi, 2016). 

Menurut World Health Organization (WHO) sebanyak 582 juta orang di dunia 

meninggal akibat keracunan makanan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 

(Tribun News, 2015). Di Indonesia pada tahun 2016 terjadi KLB keracunan 

pangan sebanyak 60 kali oleh 31 BB/BPOM di seluruh Indonesia. Dilaporkan 

jumlah orang yang terpapar sebanyak 5.873 orang, sebanyak 3.351 orang sakit 

dan 7 orang meninggal dunia (BPOM RI, 2016). Pada tahun 2017 Badan POM 

telah mencatat 57 berita keracunan pangan dan sebanyak 53 KLB keracunan 

pangan dilaporkan oleh 34 BB/BPOM di seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 

2017 KLB keracunan pangan sudah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. 

Dilaporkan jumlah orang yang terpapar sebanyak 5.293 orang, sebanyak 2.041 

orang sakit dan 3 orang meninggal dunia orang  (Lukito, 2017b).  

Berdasarkan profil proporsi angka kesakitan dan angka kematian pada kasus 

KLB keracunan pangan tahun 2016, Bali memiliki angka kesakitan tertinggi di 

Indonesia yaitu sebanyak 1.404 orang, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 914 

orang, dan Kalimantan Timur sebanyak 180 orang (BPOM RI, 2016). 

Berdasarkan laporan selama Triwulan III tahun 2017, 3 (tiga) provinsi yang 

melaporkan kasus keracunan obat dan makanan tertinggi yaitu DKI Jakarta (830 

data), Jawa Barat (596 data), dan Sulawesi Tenggara (112 data). Provinsi Bali 
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menduduki peringkat 5 (lima) dengan kasus keracunan obat dan makanan 

sebanyak 96 data (Lukito, 2017a). 

Menurut data KLB keracunan pangan di Bali tahun 2016 berdasarkan 

banyaknya korban, Klungkung menduduki peringkat pertama dengan korban 

sebanyak 184 orang, kemudian Badung 132 orang, dan Gianyar 96 orang (Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali, 2016). Pada tahun 2017 kasus KLB keracunan pangan di 

Bali terjadi tertinggi di Buleleng 263 orang, Badung 166 orang, dan Gianyar 110 

orang (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017). Pada tahun 2018 kasus KLB 

keracunan pangan tertinggi terjadi di Gianyar 130 orang, Buleleng 116 orang, dan 

Bangli 72 orang. Kasus KLB keracunan pangan di Kabupaten Gianyar tiap 

tahunnya mengalami peningkatan.  KLB keracunan pangan di Kabupaten Gianyar 

pada tahun 2018 terjadi sebanyak 2 kali yaitu di Banjar Mudita Desa Sukawati 

dengan 115 korban dan Desa Temesi dengan 15 korban (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2018). 

Ditinjau dari jenis pangan, penyebab KLB keracunan pangan tahun 2017 

adalah masakan rumah tangga  sebanyak 20 kejadian (37,74%), diikuti pangan 

olahan dan pangan jasa boga masing-masing sebanyak 7 kejadian (13,21%), 

kemudian pangan jajanan/siap saji sebanyak 6 kejadian (11,32%). Masakan rumah 

tangga memiliki presentase tertinggi sebagai jenis pangan penyebab KLB 

keracunan pangan. Berdasarkan tempat/lokasi KLB keracunan pangan tercatat 

bahwa tempat tinggal menduduki urutan pertama, yaitu sebanyak 25 kejadian 

(47,17%) kejadian, disusul lembaga pendidikan sebanyak 15 kejadian (28,30%) 

kejadian (Lukito, 2017b). KLB keracunan pangan di tempat tinggal pada 
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umumnya terjadi pada saat pesta keluarga atau perayaan agama seperti peristiwa 

pernikahan, upacara kematian, khitanan, dan lain-lain (BPOM RI, 2016). 

Tingginya angka kejadian KLB keracunan pangan di tempat tinggal 

membuktikan bahwa pihak yang berperan penting dalam pertolongan pertama 

pada saat terjadi KLB keracunan pangan adalah ibu. Seorang ibu memiliki lebih 

banyak waktu di rumah, sehingga ibu akan lebih siaga dalam memberikan 

pertolongan pertama terhadap anggota keluarga yang mengalami keracunan. 

Ketidaktahuan masyarakat tentang pertolongan pertama terhadap keracunan 

makanan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kasus keracunan makanan, 

bahkan kurangnya pertolongan pertama pada korban dapat mengakibatkan 

kecacatan atau kematian (Tumbage et al., 2017).  

Penelitian yang dilakukan Wahyudi (2016) tentang pengetahuan masyarakat 

tentang penanganan keracunan makanan di masyarakat didapatkan 62 responden 

(82%) mempunyai pengetahuan cukup, 13 responden (16%) mempunyai 

pengetahuan kurang dan 2 responden (2%) mempunyai pengetahuan baik tentang 

penanganan keracunan makanan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kelian 

Dinas Banjar Mudita, Desa Sukawati menyatakan bahwa kesiapsiagaan 

masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada korban keracunan 

pangan masih sangat rendah. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat masih sangat 

kurang untuk dapat memberikan pertolongan pertama, sehingga yang dilakukan 

masyarakat hanyalah merujuk korban ke pelayanan kesehatan. Hambatan yang 

dialami saat itu adalah tidak efektifnya penanganan di fasilitas pelayanan 

kesehatan karena korban yang terdampak oleh KLB keracunan pangan banyak 

dan dalam waktu yang bersamaan.  
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Hasil wawancara dengan Ketua PKK Banjar Mudita, Desa Sukawati 

menyatakan bahwa terdapat 37 ibu yang pernah mengalami atau anggota 

keluarganya mengalami keracunan pangan saat KLB terjadi. Ketua PKK juga 

memaparkan bahwa anggota PKK belum pernah mendapatkan sosialisasi 

mengenai kegawatdaruratan keracunan. Ibu-ibu yang berada di lingkungan Banjar 

Mudita belum mengetahui bagaimana penanganan keracunan di rumah tangga, 

sehingga saat KLB keracunan pangan terjadi, masyarakat bingung bagaimana 

melakukan pertolongan kepada korban serta tidak memahami bagaimana prosedur 

merujuk korban ke pelayanan kesehatan. Hal ini mengidentifikasi bahwa kegiatan 

promosi kesehatan tentang pentingnya pertolongan pertama pada keracunan 

pangan hendaknya dilakukan secara periodik kepada masyarakat.   

Pemerintah melalui BPOM telah menginisiasi Gerakan Keamanan Pangan 

Desa (GKPD) sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, telah diintervensi 330 

desa di 33 provinsi dan menghasilkan 2.816 kader keamanan pangan desa yang 

berasal dari PKK, karang taruna, guru, tenaga Penyuluhan Keamanan Pangan 

(PKP) dan District Food Inspector (DFI) serta 13.144 komunitas desa/kelurahan 

(BPOM RI, 2016). Upaya yang dilakukan pemerintah belum mampu menurunkan 

banyaknya korban keracunan pangan setiap tahunnya di Indonesia.   

Badan POM telah melaksanakan intervensi keamanan pangan ke 100 desa 

sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian pada sasaran ini 

diperoleh Badan POM melalui 4 strategi yaitu perkuatan kapasitas desa, 

pemberdayaan komunitas desa, pengawasan keamanan pangan desa, dan 

monitoring evaluasi (Lukito, 2017b). Namun, upaya dalam pemberian pendidikan 

kesehatan mengenai kesiapsiagaan pertolongan pertama pada kasus keracunan 
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pangan belum diberikan kepada kader maupun masyarakat umum sehingga saat 

KLB keracunan pangan terjadi, masyarakat tidak memiliki kesiapsiagaan dalam 

menghadapi KLB keracunan pangan tersebut. Lokasi kejadian KLB yang jauh 

dari fasilitas pelayanan kesehatan serta jumlah korban yang banyak dapat 

menyebabkan lambatnya penanganan kegawatdaruratan keracunan pangan. 

Kondisi seperti itu dapat menyebabkan korban mengalami kecacatan bahkan 

meninggal dunia.  

Penelitian yang dilakukan Paramesthi, Rina, dkk (2018) mengenai 

penggunaan media lembar balik tentang makanan jajanan sebagai upaya 

peningkatan pengetahuan anak sekolah dasar tentang pemilihan makanan jajanan 

mendapatkan hasil uji perbedaan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan 

pada kelompok dengan ceramah menunjukkan angka 0,902 (p>0,05) dan uji 

perbedaan pengetahuan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan pada 

kelompok dengan media lembar balik menunjukkan angka 0,001 (p<0,05).  Hasil 

analisis uji nilai beda pengetahuan antara kelompok ceramah dengan kelompok 

lembar balik menunjukkan angka 0,099 (p>0,05). Kesimpulan penelitian tersebut 

yaitu penyuluhan menggunakan media lembar balik tentang makanan jajanan 

efektif meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar tentang pemilihan 

makanan jajanan. Hal ini menyatakan bahwa penyuluhan dalam pendidikan 

kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan seseorang (Pamengku, 2018).  

Pendidikan kesehatan ialah kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat 

yang kondusif untuk kesehatan. Media yang digunakan dalam pendidikan 

kesehatan salah satunya yaitu flip chart. Lembar balik (flip chart) adalah 

sekumpulan gambar dengan tulisan yang dikumpulkan menjadi satu dengan jilid 
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ring sehingga halaman mudah di balik. Setiap topik bahasan terdiri dari 2 

halaman, satu halaman bergambar dengan teks terbatas menghadap ke arah 

peserta, sedangkan halaman yang menghadap pendidik/pengajar berisi informasi 

kunci dan pertanyaan diskusi yang menjadi acuan pembahasan topik tersebut. 

Media ini tepat digunakan untuk penyuluhan dalam bidang pertanian dan 

kesehatan (H.Simamura, 2009). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip 

chart terhadap kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan Kejadia 

Luar Biaa (KLB) keracunan pangan di Banjar Mudita, Desa Sukawati. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu 

“Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip chart terhadap 

kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan Kejadian Luar Biasa 

(KLB) keracunan pangan di Banjar Mudita, Desa Sukawati tahun 2019?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip chart terhadap 

kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan Kejadian Luar Biasa 

(KLB) keracunan pangan di Banjar Mudita, Desa Sukawati tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan sebelum diberikan pendidikan 
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kesehatan dengan media flip chart di Banjar Mudita, Desa Sukawati Tahun 

2019 

b. Mengidentifikasi kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan setelah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan media flip chart di Banjar Mudita, Desa Sukawati Tahun 

2019 

c. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip chart 

terhadap kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan Kejadian 

Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Banjar Mudita, Desa Sukawati Tahun 

2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang nantinya akan diperoleh, peneliti berharap hal 

tersebut dapat memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi ilmiah pada 

bidang keperawatan dalam pengembangan ilmu kegawatdaruratan dalam 

menghadapi KLB keracunan pada masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pembendaharaan 

pustaka bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa 

mengenai pengaruh pendidikan kesehatan dengan media flip chart terhadap 

kesiapsiagaan ibu dalam menghadapi kegawatdaruratan KLB keracunan 

pangan dengan berdasarkan pada kelemahan dari penelitian ini dan dapat 

mengembangkan dengan media pendidikan kesehatan yang lainnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada BPOM dalam upaya 

penangulangan KLB keracunan agar memberikan pendidikan kesehatan 

mengenai pertolongan pertama pada kegawatdaruratan keracunan di rumah 

tangga kepada kader keamanan pangan desa untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi KLB keracunan pangan. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada perawat gawat 

darurat maupun mahasiswa lain untuk dilakukan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang berfokus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi 

kegawatdaruratan kesehatan di rumah tangga. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada ibu dan masyarakat 

umum dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

kegawatdaruratan KLB keracunan pangan. 

 


