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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan penduduk terjadi di seluruh dunia, dimana 

masalah kesehatan terutama menjadi ancaman di negara yang sedang 

berkembang dan akibatnya masalah-masalah kesehatan semakin tidak 

terkontrol. Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan 

masyarakat di indonesia, penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah 

administratif sehingga pemberantasan penyakit menular memerlukan 

kerjasama antar daerah, misalnya propinsi, daerah atau bahkan negara 

(Kepmenkes RI, 2003) 

Menurut World Health Organitation (WHO) dalam Adji (2006), 

antraks merupakan penyakit zoonis yang sangat berbahaya bagi hewan dan 

manusia, sehingga penting adanya strategi yang baik dalam 

menanggulanginya. Tingkat kematian karena antraks sangat tinggi terutama 

pada hewan herbivora dan di samping itu kejadian antraks juga dapat 

mengakibatkan kerugian ekonomi dan mengancam keselamatan manusia. 

Prevalensi kejadian penyakit antraks di Indonesia cukup tinggi. 

Antraks menyebar ke seluruh Indonesia, Kejadian antraks menyebar  sejak 

tahun 1884-2001 dan saat terdapat 11 propinsi yang dapat dinyatakan sebagai 

daerah endemis antraks meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Sumbar, Jambi, Sulteng, Sultra, 
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dan Papua. Total kasus antraks di Indonesia pada tahun 1992-2001 adalah 

599 kasus dengan kematian 10 orang (Widoyono,2008). 

Penyakit antraks memang merupakan penyakit yang sangat berbahaya 

dan mudah ditularkan dari hewan ke hewan, hewan ke manusia atau 

sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada akhir tahun 1995 terdapat kejadian  

letupan penyakit antraks pada ternak di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa 

Tenggara Timur. Penyakit antraks ini bersifat ganas, dalam kurun waktu 3 

hari telah terjadi kenaikan jumlah kematian sebesar 76%. (Putra dkk, 2004). 

Dan pada tahun 2004 Kabupaten Sumbawa telah diketahui sebagaian daerah 

sudah tertular antraks dan kasus itu kerap muncul secara berkala. 

Penyakit antraks juga sempat menyerang Jawa Tengah pada tahun 

1990 tepatnya di Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Demak dengan total 

kasus mencapai 48 orang tanpa kematian (Widoyono, 2008). Saat ini salah 

satu daerah endemik penyakit antraks di Jawa Tengah adalah Kabupaten 

Sragen, pada bulan  Januari hingga Mei tahun 2011 ditemukan sapi yang mati 

karena antraks dan menimbulkan penularan ke manusia atau sebaliknya 

(Anurogo, 2011). Kejadian antraks di sragen memang tidak bisa di biarkan 

begitu saja, di tahun 2010 antraks pernah muncul di wilayah Sragen tepatnya 

di Kecamatan Tanon.(Daryanto, 2011). Di tahun 2011 Kabupaten Sragen 

mencatat di Wilayah Kerja Kecamatan Miri, tepatnya Desa Brojol sebanyak 

13 keluarga terjangkit antraks setelah mengkonsumsi daging sapi yang 

terkena penyakit antraks, sehingga Sragen dinyatakan KLB antraks 

(Wardoyo, 2011). Kepala Desa Brojol mengatakan kejadian antraks di sragen 
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ini tepatnya di Desa Brojol, memang yang pertama kali dan kejadian ini 

sebelumnya belum pernah menyerang daerah tersebut, sehingga warga atau 

masyarakat kurang tahu apa dan bagaimana penanganan antraks 

tersebut.(Wawancara Kepala Desa Brojol, 2012). 

Menurut data dari Dinas Peternakan Miri dan Kepala Desa Brojol saat 

ini jumlah hewan ternak mencapai 877 sapi, dari 405 peternak di Desa Brojol, 

Miri, Sragen. Dengan melihat banyaknya hewan dan peternak sapi di daerah 

tersebut, maka memungkinkan daerah tersebut dapat terserang antraks 

kembali dengan melihat pengetahuan dan sikap masyarakat dan peternak sapi 

yang tergolong masih cukup dalam mengetahui bagaimana cara pencegahan 

penyakit antraks. Berdasarkan studi pendahuluan, sebanyak 8 dari 10 orang 

peternak sapi hanya 2 orang mengetahui pencegahan penularan penyakit 

antraks (Dinas Peternakan&Pertanian Miri, 2011). Hal ini di perkuat lagi 

dengan sikap dari peternak sapi yang dapat mempengaruhi terjadinya 

penularan antraks di daerah tersebut. Sikap peternak sapi di daerah tersebut 

bisa di katakan cukup karena dari 10 peternak sapi hanya 4 orang yang 

berpendapat pentingnya kebersihan kandang, melakukan pemeriksaan 

kesehatan sapi secara teratur (Puskesmas Miri, 2011). 

Mengacu pada studi pendahuluan, upaya peningkatan pengetahuan 

dan perubahan sikap kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit antraks 

adalah sangat diperlukan untuk daerah tersebut. Salah satu bentuk kegiatan 

peningkatan pengetahuan masyarakat adalah pendidikan kesehatan pada 

peternak sapi. Pengetahuan peternak sapi tentang pencegahan antraks sangat 
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penting karena peternak sapi sebagai pelaku utama dalam melakukan 

perawatan hewan ternak. Di samping itu pendidikan kesehatan juga penting 

dalam peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat. Menurut Notoatmodjo 

(2003), pendidikan kesehatan adalah upaya untuk mempengaruhi dan 

mengajak orang lain baik individu, keluarga, atau masyarakat agar 

melaksanakan perilaku sehat. Secara definisi operasional adalah Suatu 

kegiatan penyuluhan yang di lakukan oleh peneliti yang memiliki tujuan 

untuk menyampaikan informasi ke peternak sapi dan masyarkat agar dapat 

meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam pencegahan antraks. 

Berdasarkan pada pentingnya upaya pencegah pada masyarakat, maka 

peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Penyakit Antraks 

Terhadap Pengetahuan dan Sikap Peternak Sapi Di Desa Brojol Miri Sragen“ 

 

B. Perumusan Masalah 

Uraian ringkasan latar belakang masalah di atas memberi dasar untuk 

merumuskan permasalahan, “Apakah Ada Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Pengetahuan dan Sikap Peternak Sapi Di Desa Brojol Miri Sragen“ 

dalam program ini peneliti memberikan penyuluhan ke peternak sapi tentang 

pencegahan penyakit antraks. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  

Mengetahui ada atau tidak pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan dan sikap peternak sapi di Desa Brojol Miri Sragen 

2. Tujuan Khusus : 

a. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit 

antraks ke peternak sapi. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peternak sapi di Desa Brojol 

Miri Sragen 

c. Untuk mengetahui sikap peternak sapi di Desa Miri Sragen 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam 

memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara 

mengenal pencegahan penyakit antraks dengan benar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat penelitian ini memberikan informasi kesehatan 

mengenai cara mengetahui pencegahan penyakit antraks dengan benar.  

b. Bagi Dinas Kesehatan wilayah tersebut dapat memberikan informasi 

kesehatan agar dapat  meningkatkan derajat kesehatan wilayah tersebut. 

c. Sebagai wacana bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang 

serupa dan pengembangan lebih lanjut. 
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E. Keaslian Peneletian 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan 

dengan penelitian ini adalah : 

1. Setiawati (2008), penelitian ini meneliti Tentang Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Sikap Dalam 

Pencegahan Penyakit HIV/AIDS. Hasil penelitian ini ada perbedaan 

pengetahuan pada kelompok yang diberikan pendidikan kesehatan (p-

value=0,000). Dan ada perbedaan sikap pada kelompok yang diberikan 

pendidikan kesehatan dengan kelompok yang tidak di berikan pendidikan 

kesehatan (p-value=0,000). 

2. Fatmawati (2010), penelitian ini meneliti Tentang Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Tentang Penyakit Menular Seksual Terhadap Perubahan 

Pengetahuan dan Sikap Siswa SMA N 8 Surakarta. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan sikap 

siswa tentang penyakit menular seksual antara sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi pendidikan kesehatan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol pada siswa SMA N 8. 

3. Widyastuti (2008), penelitian ini meneliti Tentang Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Tentang Penyakit Osteoarthtritis Terhadap Tingkat 

Pengetahuan dan Sikap Pasien Osteoarthtritis di Wilayah Kerja Puskesmas 

Gondangrejo Karanganyar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pemberian pendidikan kesehatan terhadap 

tingkat pengetahuan dan sikap pasien osteoarthtritis. 
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4. Adji, SR. dkk (2006), Pengendalian Penyakit Antraks: Diagnosis, 

Vaksinasi dan Investigasi. Dalam artikel ini di jelaskan bahwa program 

pengendalian antraks pada hewan dan manusia meliputi pengembangan 

metode diagnostik untuk deteksi B. Antraks dan uji konfirmasi penyakit 

antraks, pencegahan penyakit dengan vaksin dan investigasi penyakit. 

5. Putra (2004), Letupan Penyakit Antraks pada Ternak di Kabupaten Ngada 

Propinsi Nusa Tenggara Timur I. Dalam artikel ini di dapatkan hasil, 

terdapat 2 ekor kerbau yang meninggal karena terserang antraks dan 

terdapat bangkai yang di tidak di kubur. Sehingga bakteri antraks mudah 

menularkan ke kerbau. Karena kondisi padang pengembalaan yang banyak 

kubangan air, sehingga spora bisa bertahan di tempat seperti ini. 

 


