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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diare adalah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari 3 kali sehari 

dan berlangsung selama dua hari atau lebih. Orang yang mengalami diare akan 

kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi tubuh, hal ini 

menyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan dapat membahayakan 

keselamatan jiwa, khususnya pada anak-anak dan orang tua (USAID, 2009). 

Sampai saat ini penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan dunia 

terutama di negara berkembang. Besarnya masalah tersebut terlihat dari tingginya 

angka kesakitan dan kematian akibat diare. World Health Organization (WHO) 

memperkirakan 4 milyar kasus terjadi di dunia pada tahun 2000 dan 2,2 juta 

diantaranya meninggal, sebagian besar anak-anak di bawah umur 5 tahun. Hal ini 

sebanding dengan 1 anak meninggal setiap 15 detik (USAID, 2009). 

Menurut hasil survei morbiditas diare yang dilaksanakan oleh Depkes RI 

pada tahun 2006 ditemukan angka kesakitan diare untuk semua umur di Jawa 

Timur adalah 283 setiap 1000 penduduk. Pada tahun 2008 mengalami 

peningkatan, yakni 390 per 1000 penduduk (Unik P, 2008). 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Dinas Kesehatan Kota 

Malang, angka kejadian diare dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2007 angka kejadian diare sebanyak 9274 orang, tahun 2008 meningkat 
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menjadi 13.387 orang, dan pada tahun 2009 mencapai 13.405 orang (Dinas 

Kesehatan Kota Malang, 2009). 

Diare dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, faktor perilaku seseorang, 

faktor hereditas atau genetik, dan faktor pelayanan kesehatan masyarakat. Faktor 

perilaku seseorang misalnya mandi 2 kali sehari, cuci tangan setelah Buang Air 

Besar (BAB) atau Buang Air Kecil (BAK), cuci tangan sebelum makan, dan 

kesadaran menjaga kebersihan berperan penting dalam pencegahan diare (Bowen, 

2007).  

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa mencuci tangan merupakan cara 

yang efektif dalam mencegah diare. Dari penelitian yang dilakukan oleh WHO 

menunjukkan bahwa mencuci tangan menurunkan penularan penyakit infeksi 

hingga 80%, termasuk dapat mencegah 45% penyakit infeksi berat, seperti Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA), flu burung, cacingan dan sebagainya selain 

diare.. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan secara teratur menurunkan sebanyak 

30% penyebaran bakteri yang tahan antibiotik (Fewtrell, 2004). 

Mencuci tangan dengan benar sangat penting dilakukan. Penelitian 

sebelumnya membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

melakukan cuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah 

menggunakan sabun dan air mengalir. Tangan adalah media yang paling sering 

digunakan kuman untuk menetap sementara sebelum masuk ke dalam tubuh kita. 

Kuman akan masuk bersama makanan melalui tangan kita saat makan. Faktor ini 

merupakan penyebab paling sering dalam penularan diare (USAID, 2009). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Tim Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) pada tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat hubungan  antara 

perilaku seseorang dan diare, dimana perilaku seseorang  merupakan faktor 

penting terhadap angka kejadian diare, jika perilaku seseorang tidak dijaga, maka 

akan meningkatkan risiko sebanyak 47% angka kejadian diare dan sebaliknya 

diare dapat dicegah jika kebersihan terjamin dengan baik. Lebih dari 50% 

masyarakat menganggap kegiatan cuci tangan bukan sesuatu yang penting untuk 

dilakukan. Padahal, tindakan higienis sederhana itu berperan penting dalam 

mencegah diare, dengan mencuci tangan akan mengurangi jumlah kuman yang 

masuk dalam tubuh ketika kita makan, dan akan memperkecil risiko terkena diare 

(Unik P, 2008).          

Di Kota Malang ada 15 Puskesmas. Menurut data yang diperoleh peneliti, 

Puskesmas Cisadea adalah puskesmas yang angka kejadian diarenya paling tinggi 

di Kota Malang, yakni mencapai 38%  dari total pasien pada tahun 2009 (Dinas 

Kesehatan Kota Malang, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui perbedaan 

variasi cuci tangan sebelum makan pada pasien diare yang berobat di UPT 

Puskesmas Cisadea Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: bagaimana perbedaan variasi cuci tangan sebelum 

makan pada pasien diare yang berobat di UPT Puskesmas Cisadea Malang.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan variasi kebiasaan cuci tangan sebelum 

makan pada pasien diare yang berobat di UPT Puskesmas Cisadea Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui profil penderita diare yang berobat di UPT 

Puskesmas Cisadea Malang berdasarkan distribusi umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan.  

2. Untuk mengetahui jumlah pasien diare yang berobat di UPT Puskesmas 

Cisadea Malang yang mempunyai kebiasaan cuci tangan sebelum 

makan. 

3. Untuk mengetahui variasi kebiasaan cuci tangan sebelum makan pada 

pasien diare yang berobat di UPT Puskesmas Cisadea Malang. 

4. Untuk mengetahui variasi cuci tangan yang mempunyai risiko tertinggi 

dan terendah terkena diare pada pasien diare yang berobat di UPT 

Puskesmas Cisadea Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademik 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perbedaan variasi 

kebiasaan cuci tangan sebelum makan pada pasien diare. 

2. Memberi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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1.4.2 Bagi Masyarakat 

1. Memberi informasi pada masyarakat agar memahami dan menerapkan 

perilaku hidup sehat untuk mencegah diare. 

2. Masyarakat mampu melakukan cuci tangan dengan benar sehingga 

dapat mencegah diare. 

1.4.3 Bagi Tenaga Kesehatan 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi tenaga kesehatan tentang 

perbedaan variasi kebiasaan cuci tangan sebelum makan pada pasien 

diare. 

2. Sebagai masukan bagi tenaga kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) 

untuk melakukan program pencegahan dan penanganan diare pada 

masyarakat. 

 


