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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu : lingkungan,  

perilaku, pelayanan  kesehatan dan keturunan. Faktor lingkungan dan perilaku 

sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Termasuk lingkungan yaitu keadaan 

pemukiman/perumahan, tempat kerja, sekolah dan tempat umum, air dan udara 

bersih, teknologi, pendidikan, sosial dan ekonomi. Sedangkan perilaku 

tergambar dalam kebiasaan sehari-hari seperti pola makan, kebersihan 

perorangan, gaya hidup, dan perilaku terhadap upaya kesehatan. 

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting 

dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan 

kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana negara berkembang lainnya, 

Indonesia pada saat ini juga menghadapi masalah di bidang sanitasi dan 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

Kurangnya   sanitasi   serta   kebersihan   diri   dan   lingkungan   yang   

buruk,   berkaitan   dengan   penularan   beberapa   penyakit   infeksi   yaitu   

penyakit  diare,  kolera,  typhoid  fever,  dan paratyphoid  fever,  disentri,  

penyakit  cacing  tambang,  ascariasis,  hepatitis  A  dan  E,  penyakit  kulit,  

trakhoma,   schistosomiasis,   cryptosporidiosis,   malnutrisi,   dan   penyakit   

yang berhubungan dengan malnutrisi. Penyakit diare merupakan jenis penyakit 

menular yang berbahaya dan cenderung menjadi kejadian luar biasa (KLB), 
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sehingga diperlukan manajemen pengendalian penyakit yang berbasis 

kewilayahan. 

Pentingnya perbaikan sanitasi dasar di tiap wilayah melalui tingkah laku 

sehat, seperti BAB di jamban/kakus, adalah untuk mencegah pencemaran air 

dan tanah dari mikroba penyebab diare. Sejalan dengan itu pemerintah melalui 

Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

(STBM) melaksanakan program unggulan dalam mengatasi penyakit diare 

berbasis kewilayahan yaitu program Stop Buang Air Besar Sembarangan 

(SBS) atau Open Defecation Free (ODF) di seluruh provinsi.  

Prevalensi kasus kesakitan pertahun di  Indonesia  akibat  sanitasi  buruk  

salah satunya  penyakit  diare  sebesar 62,93%. Pada tahun 2018 telah terjadi 

10 kali KLB Diare yang tersebar di 8 provinsi, 8 kabupaten/kota. Kabupaten 

Tabanan dan Kabupaten Buru masing-masing terjadi 2 kali KLB. Jumlah 

penderita 756 orang dan kematian 36 orang (CFR 4,76%) (Profil Kesehatan 

Indonesia, 2018). Kejadian kematian bayi di provinsi Bali salah satunya 

disebabkan oleh penyakit diare sebesar 3,2% dari 302 kematian bayi, 

sedangkan pada pada balita sebesar 2,1% dari 349 kematian balita. 

STBM sebagai program nasional, salah satunya Provinsi Bali telah 

memiliki desa masuk ketogori desa STBM sejumlah 25 desa (3,5%) dan desa 

yang masih dalam kategori BABS sejumlah 540 desa (75,4%) dimana 

sebanyak 62.960 (5,94%) KK buang air besar di area terbuka/ buang air besar 

sembarangan (BABS) pada tahun 2018 yang tertuang dalam profil kesehatan 

Provinsi Bali. Untuk di Kabupaten Buleleng belum memiliki desa dengan 

kategori desa STBM dan sebanyak 131 desa (88,51%) masih kategori desa 



  

 

3 

BABS dengan 13.439 KK (6,52%) tidak mengakes jamban sehat atau BABS 

(Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng, 2019). 

Puskesmas Sawan II membawahi 7 desa yaitu desa Jagaraga,                  

desa Menyali, desa Sawan, desa Bebetin, desa Sekumpul, desa Galungan dan 

desa Lemukih. Wilayah kerja Puskesmas Sawan II terdapat 7.150 KK (91,3%) 

yang telah mengakses jamban sehat dari 7.832 KK sisanya 682 KK (8,7%) 

melakukan BABS. Kebaradaan kepala keluarga (KK) yang berperilaku BABS 

tersebar di seluruh wilayah kerja Puskesmas Sawan II, sehingga belum dapat 

mewujudkan harapan desa kategori desa Stop BABS (SBS) yang merupakan 

salah satu pilar dari program nasional STBM. 

Berdasarkan penilitian Hayana, dkk (2018) menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan, pendapatan, sikap dan 

kebiasaan dengan perilaku BABS. Perilaku BABS yang cenderung tidak 

memanfaatkan jamban merupakan salah satu kebiasaan yang dimiliki individu 

akibat meniru orang-orang di sekitarnya. Kepala keluarga memiliki peran 

dalam sebuah keluarga dan masyarakat, karena dianggap dapat mempengaruhi 

individu dalam sebuah keluarga yang bermasalah, selain itu kepala keluarga 

merupakan anggota dari kelompok sosialnya dan anggota masyarakat dari 

lingkungannya yang diakui keberadaannya. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku Buang Air  

Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten 

Buleleng tahun 2020. 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu “Apakah ada hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku 

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kerja Puskesmas Sawan II 

Kabupaten Buleleng tahun 2020?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku 

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kerja Puskesmas        Sawan 

II tahun 2020. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan kepala keluarga dengan perilaku BABS di 

wilayah kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng tahun 2020. 

b. Mengetahui sikap kepala keluarga dengan perilaku BABS di wilayah kerja 

Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng tahun 2020. 

c. Mengetahui tingkat pendidikan kepala keluarga dengan perilaku BABS di 

wilayah kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng tahun 2020 

d. Mengetahui tingkat pendapatan kepala keluarga dengan perilaku BABS di 

wilayah kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng tahun 2020. 

e. Mengetahui dukungan tokoh masyarakat terhadap kepala keluarga dengan 

perilaku BABS di wilayah kerja Puskesmas Sawan II Kabupaten Buleleng 

tahun 2020. 

f. Menganalisis hubungan karakteristik kepala keluarga dengan perilaku Buang 

Air Besar Sembarangan (BABS) di wilayah kerja Puskesmas Sawan II 

Kabupaten Buleleng tahun 2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Pengembangan bidang ilmu pengetahuan STBM mengenai perilaku Stop 

BABS. 

b. Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai dasar perencanaan dalam meningkatkan kepemilikan dan pemanfaatan 

jamban bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas  Sawan II Kabupaten 

Buleleng. 

b. Sebagai informasi serta masukan dalam evaluasi program serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dan perbaikan 

program percepatan ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari perilaku 

BABS khususnya di wilayah kerja Puskesmas  Sawan II Kabupaten Buleleng.  

 


