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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Avian Influenza (AI) yang dikenal masyarakat sebagai flu burung adalah 

penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh salah satu subtype dari virus 

influenza A. tahun 1918 -1919 terdapat 500.000 orang meninggal di seluruh dunia 

karena Spanish flu (H1N1). Tahun 1957-1958 flu burung teridentifikasi pertama 

kali di China dan 700.000 orang meninggal dunia di Amerika Serikat karena 

Asian flu (H2N2), serta tahun 1968-1969 pertama kali terdeteksi di Hongkong dan 

menyebutkan 34.000 orang meninggal di Amerika Serikat karena Hongkong flu 

(H3N2), (WHO, 2005). 

Avian Influenza menjadi masalah kesehatan global yang serius, termasuk 

Indonesia karena selain menyerang hewan ternyata juga sudah menyerang 

manusia dan menelan banyak korban. Sampai saat ini kasus terus bertambah, baik 

pada binatang maupun pada manusia. Adanya kasus Avian Influenza H5N1 yang 

masih terus berlangsung sampai saat ini membuat dunia khawatir, mengingat 

virus Influenza tersebut mampu untuk bermutasi atau  reassortment (menyatunya 

virus Avian Influenza dengan virus Influenza menusia pada manusia atau babi) 

dapat menghasilkan sub tipe virus baru yang dapat menimbulkan pandemi 

Influenza. WHO memperkirakan bahwa pandemi Influenza akan terjadi, 

walaupun sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan terjadi serta dimana akan 
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dimulai. Untuk itu, semua negara dihimbau untuk menyiapkan kesiapsiagaan 

menghadapi pandemi Influenza  (Depkes, 2006). 

Laporan dari WHO terbaru bertanggal 18 Februari 2004 menyebutkan 

bahwa Influenza burung (Avian Flu / AI) di wilayah Asia Tenggara dilaporkan 

semakin meningkat kejadiannya sejak tahun 2003. Di mulai dari Hongkong tahun 

1997, kemudian tahun 2003 di Vietnam, Kamboja, Thailand dan terakhir di 

Indonesia pada tahun 2005. Total kasus yang tercatat mencapai 112 penderita, 

yang meninggal 57 orang (WHO, 2005). Dengan demikian terbukti bahwa wabah 

flu burung bukan hanya menyebabkan kematian pada hewan tetapi juga pada 

manusia. Walaupun sampai saat ini di Indonesia masih belum ada laporan 

terjadinya penularan ke manusia, tetapi kewaspadaan harus selalu ditingkatkan 

oleh karena sifat virus influenza ini yang dapat berubah menjadi ganas dalam 

waktu yang relatif cepat (Admyn, 2006).  

Virus Influenza yang menginfeksi pada manusia adalah terutama 

Influenza tipe A dengan sub tipe H5N1. Kegagalan pengawasan terhadap wabah 

AI pada unggas akan meningkatkan kemungkinan infeksi virus H5N1 dari unggas 

pada manusia (WHO, 2005). Infeksi virus H5N1 yang menular diantara manusia 

belum dapat dibuktikan. Perubahan genetik pada virus H5N1 mememungkinkan 

terjadinya infeksi diantara manusia, dengan akibat memunculkan pandemi 

Influenza pada masa mendatang (Yuen and Wong, 2005). 
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Pemerintah menyatakan bahwa flu burung telah merupakan kasus luar 

biasa (KLB). Pernyataan itu masyarakat merasa dirugikan  misalnya pedagang 

atau peternak unggas, padahal di berbagai belahan dunia merebaknya flu burung 

sudah dipandang sebagai awal pandemi. Masalah flu burung pada manusia 

merupakan masalah yang sangat penting dan serius. Melakukan kontak dengan 

unggas secara berhati-hati, khususnya pada keluarga yang memelihara ungggas di 

Desa Kiping, Sambungmacan Sragen. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan berupa survey 

terhadap 15 keluarga, 10 dari 15 keluarga yang mempunyai kandang unggas di 

rumah tidak menjaga kebersihan kandang maupun kebersihan diri sendiri. 

Misalnya, pada saat habis memegang unggas tidak cuci tangan dengan sabun. 

Sedangkan 5 keluarga diantaranya mengetahui bagaimana cara menjaga 

kebersihan lingkungan (kandang). Misalnya, membersihkan lingkungan sekitar 

dengan menyapu kandang dua kali sehari dan selalu cuci tangan dengan sabun 

sehabis memegang unggas maupun membersihkan kandang. Selain itu penulis 

tertarik melakukan penelitian karena didorong banyaknya jumlah keluarga yang 

mempunyai kandang ungggas di Desa Kiping, Kecamatan Sambungmacan, 

Sragen. 

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan Keluarga dangan Perilaku 

Pencegahan Flu Burung di Desa Kiping, Kecamatan Sambungmacan, Sragen. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah: 

“Adakah hubungan antara pengetahuan keluarga dengan perilaku  pencegahan flu 

burung di Desa Kiping, Kecamatan Sambungmacan, Sragen?”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan perilaku keluarga 

dalam pencegahan flu burung di Desa Kiping, Kecamatan  Sambungmacan, 

Sragen?”. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan keluarga tentang pencegahan flu burung. 

b. Mengetahui perilaku keluarga pada pencegahan flu burung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Keluarga 

Keluarga akan mampu melaksanakan tindakan pencegahan munculnya wabah 

flu burung. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Memberikan masukan bagi tenaga kesehatan tentang pengetahuan dan 

perilaku pencegahan flu burung. 
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3. Bagi Instansi 

Memberikan masukan bagi instansi dalam melengkapi wawasan dan 

pengetahuan tentang flu burung khususnya dalam parilaku dan upaya 

pencegahan flu burung. 

 
E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini dapat diketahui dari penelitian terdahulu yamg 

berhubungan dengan flu burung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sekarang, diantaranya: 

Trisna (2006) tentang dampak ekonomi dari penyakit flu burung atau 

Avian Influenza (H5N1) di Bali yang harus ditanggung oleh semua pemangku 

kepentingan diukur dengan menghitung dampak penyakit dari perspektif sosial. 

Kalkukasi dilakukan terhadap biaya langsung maupun tak langsung dari penyakit 

AI. Sampel penelitian ini semua pihak yang terkait untuk menanggulangi kasus 

flu burung pada ternak dan manusia di Bali. Hasil penelitiannya kerugian akibat 

AI bisa dicegah dengan menerapkan kegiatan pencegahan flu burung wabah AI, 

dimana total biaya pencegahan jauh lebih kecil dari biaya akibat wabah AI. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada: wabah flu burung, dampak ekonomi (cost 

of illness), dan strategi pencegahan terpadu. 

 

 

 




