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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Diare menjadi penyebab utama kematian di dunia, terhitung 5-10 juta kematian 

per tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 4 miliar kasus diare 

di seluruh dunia dan 2,2 juta meninggal, dan sebagian besar anak di bawah 5 tahun. 

Menurut data di Amerika,asetiap anak mengalami 7-15 episode diare dengan usia 

rata-rata 5 tahun. Menurut data rata-rata di negara berkembang, setiap anak di 

bawah usia 5 tahun tahun mengalami diare tiga hingga empat kali per tahun (WHO, 

2009). 

       Di Indonesia, diare selainapenyakit endemik juga merupakan penyakit 

potensial wabah yang sering disertai dengan kematian. Pada tahun 2017 terjadi 21 

kali KLB diare yang menyebar di 12 provinsi,a17 kabupaten / kota, dengan jumlah 

1.725 orang dan 30 kematian (Case Fatality Rate / CFR 1,97%). Jumlah wabah 

terbanyak berada di Papua dengan jumlah 461 kasus dengan angka kematian 4 

orang. Angka kematian / CFR saat KLB diare diharapkan <1%. Pada 2011 CFR 

diare ketika wabah 0,40%, sedangkan pada 2017 meningkat menjadi 1,97%. Tahun 

2016 jumlah penderita diare semua umur (SU) yang dilayani di sarana kesehatan 

sebanyak 3.176.079 penderita, dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 

4.274.790 penderita atau 60,4% dari perkiraanadiare di sarana kesehatan. Insiden 

diare semua umur secaraanasional adalah 270/1.000 penduduk (Kemenkes RI, 

2018). 

       Di Kabupaten Tuban penderita diare yang ditemukan dan ditangani tahun 2017 

sebesar 19.365 orang, atau (30.8%) dari total perkiraan kasus 62.835. Kabupaten 
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Tuban juga termasuk dalam 4 kabupaten yang terendah sanitasinya bersama 

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, hal ini 

menyebabkan kejadian diare di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi (Dinkes 

Tuban, 2017). 

       Personal hygiene adalah konsep yang umum digunakan dalam kesehatan 

masyarakat, hal ini melibatkan perawatan kulit, mandi, perawatan mulut dan gigi, 

kebersihan tangan, kaki, kuku, cuci tangan, dan kebersihan pakaian. Perilaku cuci 

tangan merupakan hal yang sangat penting dan sangat berhubungan terhadap 

penularan diare, karena tangan merupakan media transfer mikroorganisme, 

terutama untuk anak kecil dan orang tua yang memiliki system kekebalan tubuh 

yang lemah. Sebuah meta-analisis dari 30 studi kebersihan tangan menemukan 

bahwa perbaikan dalam mencuci tangan dapat mengurangi kejadian penyakit 

gastrointestinal sebesar 31% (Temitayo, 2016). 

       Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit diseluruh dunia 

dan peningkatan sanitasi diketahui memiliki manfaat yang signifikan terhadap 

kesehatan baik di rumah tangga maupun masyarakat. Sanitasi mengacu pada 

pemeliharaan kondisi higienis, melalui sarana penyediaan air bersih, kondisi 

jamban, dan pengelolaan sampah. Banyak penyakit yang melemahkan atau bahkan 

fatal yang ditularkan melalui keadaan lingkungan yang buruk (Fagbemiro, 

Ademuyiwa, Soyemi, & et al, 2016). 

       Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Puskesmas Tambakboyo, 

kejadian diare tertinggi yaitu di Desa Mander, tercatat pada tahun 2018 yaitu 119 

orang (Puskesmas Tambakboyo, 2018). Penelitian (Margaret, Veronica, & Jane, 
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2011) mengatakan faktor yang paling dominan berkontribusi dalam penyakit diare 

adalah higiene dan sanitasi. Kemudian (Bumulo, 2012) dalam penelitiannya 

mengatakan keadaan sarana penyediaan air bersih dan jenis jamban yang kurang 

baik akan memhubungani kejadian diare, hal ini sejalan dengan pernyataan (Lilis, 

Candra, & Putranti, 2013) bahwa sebagian besar masyarakat Tuban telah memiliki 

pengetahuan yang baik tentang jamban dan air bersih akan tetapi perilaku dalam 

pembuangan tinja di jamban masih kurang dikarenakan tidak adanya fasilitas yang 

memadai dan tampak dari kebiasaan buang air besar sembarangan. 

       Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

Hubungan Personal Hygiene dan Sanitasi Terhadap Kejadian Diare di Desa 

Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Adakah hubungan antara personal hygiene dan sanitasi terhadap kejadian diare 

di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

       Mengetahui hubungan personal hygiene dan sanitasi terhadap timbulnya 

penyakit diare di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, masyarakat 

Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 

2. Mengidentifikasi personal hygiene masyarakat Desa Mander, Kecamatan 

Tambakboyo Kabupaten Tuban. 
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3. Mengidentifikasi sanitasi masyarakat Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban. 

4. Mengetahui angka kejadian diare di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo 

Kabupaten Tuban. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

       Memberikan informasi di bidang promosi kesehatan serta menambah referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan diare. 

1.4.2 Manfaat klinis 

       Memberikan masukan dalam penyusunan program Puskesmas dalam upaya 

untuk menekan jumlah kasus diare di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, 

Kabupaten Tuban ataupun di tempat-tempat lain dengan kondisi yang sama. 

1.4.3 Manfaat bagi masyarakat 

       Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang pentingnya personal hygiene dan sanitasi dalam hubungannya dengan 

penyakit diare. 


