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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Personal Hygiene 

2.1.1 Definisi personal hygiene 

       Kata Hygiene berasal dari istilah Yunani "Hygeia" yang memiliki arti "Dewi 

Kesehatan". Kebersihan dapat didefinisikan sebagai, "Ilmu pengetahuan yang 

terkait dengan pelestarian dan promosi kesehatan" (Lal & G, 2016). 

       Personal hygiene adalah  tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan 

seseorang untuk menjaga kesejahteraan fisik dan psikis (Hassan, 2012). 

2.1.2 Macam-macam personal hygiene 

Menurut Temitayo (2016), personal hygiene dibagi menjadi: 

1. Perawatan kulit 

     Kulit merupakan organ terluar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari 

kuman atau trauma, sekresi, ekskresi, dan pengatur suhu tubuh. Tujuan 

perawatan kulit adalah untuk menghindari bau badan, menciptakan perasaan 

nyaman, dan terbebas dari berbagai penyakit. 

2. Mandi 

     Mandi merupakan bagian yang penting dalam menjaga kebersihan diri, 

mandi dapat menghilangkan bau, menghilangkan kotoran yang menempel, 

melancarkan peredaran darah, dan memberi kesegaran dalam tubuh. 

3. Perawatan mulut dan gigi 

     Perawatan pada mulut disebut juga oral hygiene, melalui perawatan pada 

rongga mulut, sisa-sisa makanan yang terdapat dimulut dapat dibersihkan, maka 

sangat penting untuk menggosok gigi minimal dua kali sehari, sangat 
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dianjurkan untuk berkumur atau menggososk gigi setelah makan dan memakai 

sikat gigi sendiri. 

4. Kebersihan tangan, kaki, dan kuku 

     Tangan, kaki, dan kuku yang bersih menghindarkan kita dari berbagai 

macam penyakit, tangan dan kuku yang kotor dapat menyebabkan bahaya 

kontaminasi pada makanan dan penyakit-penyakit tertentu, untuk menghindari 

bahaya, disarankan untuk membersihkan tangan sebelum makan dan memotong 

kuku secara teratur 

5. Cuci tangan 

     Mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar pada lima waktu penting, 

yaitu sebelum makan, sebelum memegang bayi, setelah buang air, setelah 

menceboki anak, dan sebelum menyiapkan makanan agar terhindar dari 

berbagai penyakit. 

6. Kebersihan pakaian 

     Pakaian banyak menyerap keringat dan debu kotoran, dalam sehari saja, 

pakaian dapat menyebabkan bau yang mengganggu, untuk itu perlu mengganti 

pakaian bersih setiap hari agar kebersihan tubuh juga terjaga. 

2.1.3 Tujuan personal hygiene 

       Tujuan  personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan, 

memelihara kebersihan diri, mencegah berbagai penyakit, menciptakan keindahan, 

dan meningkatkan rasa kepercayan diri (Temitayo, 2016) 

2.1.4 Faktor-faktor yang memhubungani personal hygiene 

       Menurut Tarwoto & Wartonah (2010), ada beberapa faktor yang memengaruhi 

personal hygiene seperti: 
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1. Body image 

     Gambaran individu terhadap dirinya sendiri yang memhubungani kebersihan 

diri, misalnya dengan adanya perubahan fisik sehingga individu tidak peduli 

lagi dengan kebersihan dirinya. 

2. Praktik sosial 

     Pada anak-anak yang dimanja dalam kebersihan diri oleh orang tuanya, 

maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene pada anak 

tersebut. 

3. Status sosial ekonomi 

     Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, dan 

sikat gigi, alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk menyediakannya 

akan menambah beban bagi keluarga yang kurang  status ekonominya. 

4. Pengetahuan 

     Pengetahuan mengenai personal hygiene sangat penting karena pengetahuan 

yang baik dapat meningkatkan kesehatan, misalnya pada pasien diabetes 

melitus ia harus menjaga kebersihan kakinya. 

5. Budaya 

     Pada budaya sebagian masyarakat, jika individu sakit tertentu tidak boleh 

mandi. 

6. Kebiasaan seseorang 

     Kebiasaan seseorang yang menggunakan produk tertentu dalam perawata 

diri seperti penggunaan sabun, sampo, dan lain-lain. 
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7. Kondisi fisik atau psikis 

     Pada keadaan tertentu atau sakit, kemampuan untuk merawat diri berkurang 

dan perlu bantuan untuk melakukannya. 

2.1.5 Dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene 

       Berikut dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene menurut 

(Tarwoto & Wartonah, 2010) : 

1. Dampak fisik 

     Gangguan fisik yang terjadi karena adanya gangguan kesehatan yang 

diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan 

baik, gangguan yang sering terjadi adalah gangguan kulit, mukosa mulut, 

infeksi pada mata dan telinga, dan lain lain. 

2. Dampak psikososial 

     Masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah 

gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri dan gangguan interaksi 

sosial. 

2.1.6 Kebersihan cuci tangan memakai sabun 

       Menurut (Kemenkes RI, 2014), mencuci tangan adalah proses yang secara 

mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan 

sabun dan air. Kegiatan mencuci tangan sangat penting untuk bayi, anak-anak, 

penyaji makanan di restoran atau warung serta orang-orang yang merawat dan 

mengasuh anak. Setiap tangan kontak dengan feses, urin atau dubur sesudah  buang 

air besar (BAB) maka harus dicuci pakai sabun dan kalau bisa disikat. Cuci tangan 

menggunakan sabun adalah salah satu cara yang paling efektif dan murah untuk 

mencegah penyakit diare yang sebagian besar menyebabkan kematian pada anak. 
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Mencuci tangan dengan air saja kurang efektif dalam menghilangkan kuman 

peyakit jika dibanding dengan mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan 

dengan sabun setelah menggunakan toilet atau membantu anak BAB dan sebelum 

memegang makanan dapat mengurangi tingkat penyakit diare, kolera dan disentri 

sebanyak 48- 59%.  

       Menurut (Kemenkes RI, 2014), tentang STBM, CTPS adalah perilaku cuci 

tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Kriteria utama 

CTPS yaitu air bersih yang dapat dialirkan, sabun, dan penampungan atau saluran, 

dan waktu penting untuk melakukan CTPS yaitu :  

1. Sebelum makan  

2. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan  

3. Sebelum menyusui   

4. Sebelum memberi makan pada bayi/balita   

5. Sesudah buang air besar/kecil 

6. Sesudah memegang hewan/unggas 

Sedangkan langkah-langkah CTPS yang benar adalah sebagai berikut : 

1. Basahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. 

2. Gosokkan sabun pada kedua telapak tangan sampai berbusa  

3. Gosok kedua punggung tangan, jari jemari, kedua jempol, sampai semua 

permukaan kena busa sabun, bersihkan ujung-ujung jari dan sela-sela di bawah 

kuku. 

4. Bilas dengan air bersih sambil menggosok-gosok kedua tangan sampai sisa 

sabun hilang.  
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5. Keringkan kedua tangan dengan memakai kain, handuk bersih, atau kertas tisu, 

atau mengibas-ibaskan kedua tangan sampai kering.      

(Kemenkes RI, 2014) 

Gambar 2.1 Cara Cuci Tangan Pakai Sabun Yang Benar 

2.2 Sanitasi Lingkungan 

       Sanitasi lingkungan adalah usaha yang dilakukan individu untuk memperbaiki 

serta mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan 

Upaya sanitasi mencakup berbagai bidang, seperti Sarana penyediaan air bersih, 

pembuangan kotoran manusia dan pengelolaan sampah (Fagbemiro, Ademuyiwa, 

Soyemi, & et al, 2016) 

2.2.1 Sarana penyediaan air bersih 

       Air sangat penting bagi kehidupan manusia seperti minum, masak, mandi, 

mencuci, dan sebagainya. Menurut (World Health Organization, 2017) di negara-

negara maju, tiap orang memerlukan antara  60-120 liter per hari, sedangkan di 

negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tiap orang memerlukan air 

sebanyak 30-60 liter perhari 
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       Air bersih (Permenkes 416/Menkes/ PER/IX/1990) adalah air yang digunakan 

untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak. Sumber 

air bersih yang tidak aman, sanitasi yang tidak memadai berkontribusi 88% 

terhadap diare, air yang tidak bersih merupakan tempat yang nyaman untuk 

berkembangbiaknya berbagai bakteri dan virus penyebab penyakit, salah satunya 

diare. (Margaret, Veronica, & Jane, 2011) 

       Menurut Kementerian Kesehatan (1990), tentang Syarat-Syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air: 

1. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit 

2. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya 

3. Tidak berasa, tidak berwarna , dan tidak berbau 

4. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

5. Memenuhi standart minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen 

Kesehatan RI 

       Persyaratan tersebut juga tertuang dalam Kemenkes RI (1990), Sarana 

penyediaan air bersih harus memenuhi dua syarat yaitu kuantitas dan kualitas yaitu: 

a) Syarat kuantitas  

     Syarat kuantitas adalah jumlah air yang dibutuhkan setiap hari tergantung 

kepada aktifitas dan tingkat kebutuhan. Makin banyak aktifitas yang dilakukan 

maka kebutuhan air akan semakin besar. Secara kuantitas di Indonesia 

diperkirakan dibutuhkan air sebanyak 55,5 liter/orang/hari. 

b) Syarat kualitas  

     Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, mikrobiologis dan 

radioaktivitas yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan 
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Kementerian Kesehatan (1990), tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas 

air yaitu : 

1. Parameter fisik  

     Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 menyatakan bahwa air 

yang layak pakai sebagai sumber air bersih antara lain harus memenuhi 

persyaratan secara fisik yaitu, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh (jernih) 

dan tidak bewarna. 

2. Parameter Kimia  

     Air yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat 

kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Air raksa (Hg), Aluminium 

(Al), Arsen (As), Barium (Ba), Besi (Fe), Flourida (F), Calsium (Ca), Derajat 

keasaman (pH) dan zat-zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam air bersih 

yang digunakan sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum yang 

diperbolehkan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 

tahun 1990, penggunaan air yang mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat 

kimia yang melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan berakibat tidak baik 

lagi bagi kesehatan dan material yang digunakan manusia, contohnya pH air 

sebaiknya netral. pH yang dianjurkan untuk air bersih adalah 6,5-9. 

3. Parameter Mikrobiologis  

     Parameter Mikrobiologis yaitu, air tidak boleh mengandung suatu bibit 

penyakit. Sebagai indikator bateriologik adalah basil koli (Escherichia coli). 

Apabila dijumpai basil koli dalam jumlah tertentu menunjukkan air telah 

tercemar kotoran manusia maupun binatang.  
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2.2.2 Kondisi Jamban 

       Jamban adalah suatu banguan yang digunakan untuk membuang kotoran 

manusia. Jamban sering juga disebut kakus atau wc yang dilengkapi dengan 

penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya (Nasfryzal, Syah, & 

Fachruddin, 2018). 

       Penanganan tinja yang tidak saniter, dapat meningkatkan kasus penyakit 

infeksi terutama diare. Oleh sebab itu perlu dilakukan penanganan tinja dengan cara 

menyediakan jamban (World Health Organization, 2017). Jamban cemplung adalah 

sarana penampungan kotoran manusia yang penampungannya berupa lubang 

berfungsi untuk meresapkan cairan ke dalam tanah atau mengendapkan lumpur 

pada dasar lubangnya. Jamban dengan tangki septik merupakan penampungan 

kotoran berupa tangki kedap yang berfungsi sebagai wadah proses dekomposisi 

kotoran manusia yang dilengkapi bidang resapan. Pada kedua jamban tersebut yang 

perlu diperhatikan adalah jaraknya dengan sumber air bersih/ sumur terdekat > 10m 

(Kemenkes RI, 2014).  

       Membuang tinja di jamban yang sehat adalah suatu upaya untuk memutus 

raintai penularan penyakit. Syarat jamban yang sehat menurut Kementerian 

Kesehatan RI (2014), adalah: 

a. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. 

b. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata 

air atau sumur. 

c. Mudah dibersihkan dan aman. 

d. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. 
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e. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang dan 

nyaman digunakan. 

f. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. 

     Agar persyaratan-persyaratan diatas dapat dipenuhi, maka perlu diperhatikan 

antara lain hal-hal sebgai berikut:  

a. Sebaiknya jamban tersebut tertutup, artinya bangunan jamban terlindung dari 

panas dan hujan, seranga dan binatang-binatang lain, terlindung dari pandangan 

orang dan sebagainya.  

b. Bangunan jamban sebaiknya mempunyai lantai yang kuat, tempat berpijak yang 

kuat dan sebagainya.   

c. Bangunan jamban sedapat mungkin ditempatkan pada lokasi yang tidak 

menggangu pandangan, tidak menimbulkan bau, dan sebagainya.  

d. Sedapat mungkin disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih. 

2.2.3 Pengelolaan sampah 

       Para ahli kesehatan masyarakat menyebutkan sampah adalah sesuatu yang 

tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi ataupun sesuatu yang dibuang yang 

berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Arief, Sugianto, 

Hadi, & et al, 2011). 

       Menurut Arief  Fadhillah (2011) sampah padat dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, antara  lain:   

1. Kandungan zat kimia, dibedakan menjadi:   

a. Sampah anorganik  

b. Sampah organik   
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2. Mudah sukarnya terbakar, dibedakan menjadi:   

a. Sampah yang mudah terbakar  

b. Sampah yang sukar terbakar   

3. Mudah sukarnya membusuk, dibedakan menjadi:  

a. Sampah yang sukar membusuk  

b. Sampah yang mudah membusuk 

       Tempat sampah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara setelah 

sampah dihasilkan, yang harus ada di setiap sumber/penghasil sampah seperti 

sampah rumah tangga. Menurut , syarat tempat sampah yang baik, antara lain:  

1. Tempat sampah yang digunakan harus memliki tutup. 

2. Sebaiknya dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. 

3. Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. 

4. Tidak terjangkau vektor seperti tikus, kucing, lalat dan sebagainya. 

5. Sebaiknya tempat sampah kedap air, agar sampah yang basah tidak berceceran 

sehingga mengundang datangnya lalat. 

       Menurut Kemenkes RI (2014) tentang STBM prinsip pengelolaan sampah 

secara aman meliputi:  

a. Reduce,  yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau 

benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya adalah mengurangi pemakaian 

kantong plastik. 

b. Reuse, yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah 

bentuk 
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c. Recycling yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. 

Contohnya sampah organik yang dimanfaatkan sebagai pupuk dengan cara 

pembuatan kompos atau dengan pembuatan lubang biopori. 

2.3 Diare 

2.3.1 Definisi diare 

       Menurut  Kementerian Kesehatan RI (2017) diare adalah buang air besar 

dengan konsistensi tinja cair atau lembek, bahkan dapat berupa air saja dengan 

frekuensi lebih dari biasanya (tiga kali atau lebih) dalam satu hari. Pada feses dapat 

dijumpai darah, lendir atau pus. Diare disertai gejala buang air besar berulang 

dengan konsitensi cairan encer, kadang dalam kondisi akut disertai mutah, demam 

dan dehidrasi serta gangguan elektrolit. 

2.3.2 Etiologi diare 

Menurut  (Suharyono, 2008) penyebab diare diantaranya adalah: 

1. Faktor infeksi 

a. Infeksi enteral 

     Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan 

penyebab penyakit utama diare pada anak. Infeksi enteral meliputi: 

a) Infeksi bakteri: Vibrio, E-coli, Salmonella, Shigella 

b) Infeksi virus : Enterovirus, Adenovirus, Rotavirus 

c) Infestasi parasite : Cacing (Ascaris, Trichiuris, Strongiloides), protozoa 

(Entamoeba, Giardia lamblia), jamur (Candida albicans) 
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b. Infeksi parenteral 

     Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar penceraan, 

seperti Otitis Media Akut (OMA), Tonsilofaringitis, Bronkopneumonia, dan 

sebagainya. Keadaan ini terutama pada bayi dan anak dibawah 2 tahun. 

2. Faktor malabsorbsi 

a. Malabsorbsi Karbohidrat 

b. Malabsorbsi Lemak 

c. Malabsorbsi Protein 

3. Faktor makanan 

     Faktor makanan berupa makanan basi, beracun, atau alergi terhadap 

makanan tertentu 

4. Faktor psikologis 

     Faktor psikologis yaitu rasa takut dan cemas, walaupun jarang dapat 

menimbulkan diare pada orang dewasa 

5. Faktor pendidikan  

      Faktor pendidikan merupakan faktor yang berhubungan terhadap 

morbiditas anak balita, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka 

semakin baik pula tingkat kesehatan yang diperoleh si anak 

6. Faktor lingkungan 

     Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan, 

faktor yang dominan yaitu Sarana penyediaan air bersih, pengelolaan sampah 

dan pembuangan tinja. Ketiga faktor ini akan berinteraksi bersama prilaku 

manusia. Apabila ketiga faktor lingkungan tidak sehat, maka dapat 

menimbulkan penyakit diare. 
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7. Faktor gizi 

     Diare menyebabkan gizi kurang dan dapat memperberat diarenya itu sendiri, 

oleh karena itu pengobatan dengan makanan bergizi akan memperbaiki kondisi 

diare. 

8. Faktor sosial ekonomi masyarakat 

     Kebanyakan anak mudah menderita diare berasal dari keluarga besar dengan 

daya beli yang rendah, kondisi rumah yang buruk, dan tidak mempunyai 

persediaan air bersih. 

9. Faktor terhadap laktosa 

     Tidak memberi ASI pada 4-6 bulan pertama kehidupan memberikan risiko 

untuk menderita diare lebih besar pada bayi, karena dalam ASI mengandung 

antibodi yang dapat melindungi kita dari berbagai kuman penyebab diare. 

2.3.3 Klasifikasi diare 

       Menurut  (Navaneethan & Giannella, 2010) , membagi diare berdasarkan 

lamanya diare atas: 

a. Diare akut 

     Diare akut yaitu buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan 

konsistensi tinja lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya dan 

berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Diare akut yaitu diare yang 

berlangsung kurang dari 14 hari tanpa diselang-seling berhenti lebih dari 2 hari 

b. Diare persisten 

     Diare persisten adalah diare yang berlangsung 15-30 hari, merupakan 

kelanjutan dari diare akut atau peraliham antara diare akut dan diare kronik 
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c. Diare kronik 

     Diare kronik adalah diare yang hilang-timbul, atau berlangsung lama dengan 

penyebab non-infeksi, seperti parasit atau gangguan metabolisme yang 

menurun. Lama diare kronik lebih dari 30 hari 

2.3.4 Gejala klinis 

       Kejadian diare dapat dilihat dari beberapa gejala dan tanda diare, antara lain 

menurut Navaneethan & Giannella (2010) : 

1. Frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali dalam 1 hari 

2. Nafsu makan berkurang 

3. Tinja cair dan bisa disertai darah 

4. Bila kehilangan banyak cairan, maka gejala dehidrasi akan terlihat 

5. Muntah dapat terjadi karena lambung meradang atau akibat gangguan 

keseimbangan elektrolit 

2.3.5 Patofisiologi 

       Mekanisme dasar yang menyebabkan diare menurut Camilleri, Sellin, & 

Barrett (2017) adalah: 

1. Gangguan osmotik 

     Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan 

menyababkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi 

pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga usus, isi rongga usus yang 

berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya, sehingga timbul 

diare. 
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2. Gangguan motilitas usus 

     Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk 

menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus 

menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya 

dapat menimbulkan diare pula. 

3. Gangguan sekresi 

     Akibat rangsangan tertentu, misalnya toksin pada dinding usus 

menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit ke dalam rongga usus, isi 

rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya, 

sehingga timbul diare. 

2.3.6 Pencegahan dan penatalaksanaan 

       Pencegahan menurut pedoman tatalaksana diare Kementerian Kesehatan RI  

(2017), adalah sebagai berikut: 

1. Pencegahan 

Diare dapat dicegah dengan cara: 

a. Mencuci tangan dengan sabun pada lima waktu penting, yaitu sebelum 

makan, setelah buang air, sebelum memegang bayi, setelah menceboki anak 

dan sebelum menyiapkan makanan 

b. Meminum air minum yang sehat, air yang telah diolah dengan cara merebus 

c. Pengelolaan sampah yang baik agar makanan tidak tercemar serangga 

d. Buang air pada tempatnya 

2. Tujuan penatalaksanaan diare adalah: 

a. Mencegah dehidrasi 

b. Mengobati dehidrasi 
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c. Mencegah gangguan nutrisi 

d. Mempercepat penyembuhan diare dan mencegah diare menjadi lebih berat 

3. Penatalaksanaan diare akut terdiri dari: 

a. Rehidrasi 

     Rehidrasi dilakukan dengan cara oral, kecuali bila penderita tidak dapat 

minum atau diare membahayakan jiwa yang memerlukan hidrasi intravena. 

Idealnya cairan rehidrasi tersedia secara komersial dalam paket yang mudah 

digunakan dengan dicampur air, namun juka tidak tersedia, cairan rehidrasi 

oral dapat diganti dengan menambahkan ½ sendok the garam, ½ sendok the 

baking soda, dan 2-4 sendok makan gula per liter air. Jika terapi intravena 

diperlukan, dapat diberikan cairan ringer laktat atau salin 

b. Antibiotik  

     Pemberian antibiotik jarang diindikasikan pada diare akut infeksi, karena 

40% diare sembuh dalam 3 hari tanpa antibiotik. Antibiotik diindikasikan 

pada pasien diare dengan gejala demam, feses berdarah, leukosit pada feses. 

2.4 Penduduk Kecamatan Tambakboyo 

2.4.1 Gambaran geografis 

1. Luas Wilayah Kecamatan Tambakboyo 729.700 Ha 

2. Topografi Bagian utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-15 m 

diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran 

rendahdengan ketinggian 5-500 m. Daerah yang berketinggian 0-25 m terdapat 

disekitar pantai  
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3. Kecamatan Tambakboyo terdiri dari :  

Desa : 18 

KK  : 11.857 

4. Batas Wilayah Kecamatan Tambakboyo: 

Sebelah Utara  :  Laut Jawa 

Sebalah Barat  :  Kecamatan Bancar 

Sebelah Selatan  :  Kecamatan Kerek 

Sebelah Timur  :  Kecamatan Jenu 

5. Jumlah Penduduk di Tambakboyo tahun 2018 sebesar 40.160 jiwa dapat dilihat 

dalam bentuk gambar 4.1 

 (Dinkes Tuban, 2017) 

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tambakboyo 

       Jumlah Penduduk di Tambakboyo tahun 2018 sebesar 40.160 jiwa yang terdiri 

dari sobontoro 5 % (1.974 jiwa), tambakboyo 10 % (3.919 jiwa), kenanti 3% (1.199 

jiwa), pulogede 5% (2.162 jiwa), klutuk 8% (3.197 jiwa), dasin 8% (3.078 jiwa), 

gadon 4%  (1.501 jiwa), pabeyan 6% (2.410 jiwa),  sawir 6% (2.499 jiwa), sotang 

3% (1.229 jiwa) , mander 9% (3.677) jiwa, plajan 2% (840 jiwa) , dikir 5% (2005), 
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ngulahan 3% (1.160 jiwa) , merkawang 5% (2.204 jiwa) , glondonggede 6% (2.263 

jiwa) , cokrowati 8% (3.124 jiwa) , dan belikanget 4%(1.716 jiwa). 

 

 


