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BAB 1 
  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

1114/menkes/SK/VIII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan 

di daerah yang secara operasional bertujuan agar masyarakat mampu 

berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai bentuk pemecahan masalah-

masalah kesehatan yang dihadapinya (Depkes RI, 2007) 

Angka perbedaan yang sangat tinggi terjadi pada perilaku hidup bersih 

dan sehat di kota dan pedesaan. Perilaku hidup bersih dan sehat di perkotaan 

memiliki angka 42,3% sedangkan di pedesaan hanya 22,9% dan termasuk 

golongan rendah kebawah. Rendahnya hal tersebut sering berkaitan dengan 

kurangnya penggunaan air bersih, kebiasaan buang air besar di jamban yang 

tidak sehat dan tidak terbiasa mencuci tangan dengan benar sebelum/setelah 

makan dan buang air besar (Riskesdas, 2013). 

Proporsi nasional perilaku hidup bersih dan sehat pada rumah tangga 

dengan PHBS baik adalah 32,3% dengan proporsi tertinggi di DKI Jakarta 

yaitu 56,8%. 20 dari 33 provinsi memiliki rumah tangga PHBS yang baik 

termasuk provinsi Jawa Timur (Riskesdas, 2013).  

Wilayah kerja Puskesmas Ngrayun terdiri dari beberapa kecamatan, 

salah satunya Kecamatan Ngrayun yang terbagi oleh 12 desa, beberapa desa 

diantarannya telah memiliki PHBS yang baik, namun tidak semua desa 

memliki PHBS yang baik. Ada beberapa desa yang masih belum melakukan 

PHBS sesuai dengan indikator PHBS tatanan rumah tangga (Data PHBS 

Puskesmas Ngrayun, 2015)  

Penyakit infeksi dilihat dari epidemiologi dipengaruhi oleh 3 faktor 

pokok yaitu faktor agent, faktor host (penjamu) dan faktor ketiga yaitu 

lingkungan. Pada kejadian Leptospirosis faktor lingkungan seperti genangan 

air dan sanitasi yang buruk menjadi faktor resiko munculnya penyakit 

tersebut. Leptospirosis dapat terjadi sebagai resiko pekerjaan (occupational 
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hazard) yang umumnya menyerang petani, pekerja tambang, dokter hewan, 

peternak, peternak sapi perah, pekerja potong hewan, nelayan, dan tentara 

(Febrian, et al 2011). 

Leptospirosis merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh 

dunia, khususnya di negara-negara yang beriklim tropis dan subtropis serta 

memiliki curah hujan yang tinggi. World Health Organization (WHO) 

menyebutkan kejadian Leptospirosis untuk negara subtropis adalah berkisar 

antara 0,1-1 kejadian tiap 100.000 penduduk per tahun, sedangkan di negara 

tropis berkisar antara 10–100 kejadian tiap 100.000 penduduk per tahun 

(WHO, 2003). 

       Penyakit infeksi Leptopirosis dapat dicegah dengan melakukan 

perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator dari perilaku hidup bersih dan sehat 

yaitu adanya ketersediaan air bersih yang tercukupi, dan tidak adanya 

genangan air di lingkungan sekitar, hal tersebut dapat mencegah sumber 

resiko penularan penyakit Infeksi Leptospirosis (Pujiyanti, et al 2014). 

Pada tahun 2000 telah dilaporkan oleh sistem pengawasan penyakit 

nasional kepada kantor pusat epidemiologi dan departemen kendali penyakit 

di Thailand, bahwa lebih dari 14.000 kasus dilaporkan dengan angka kejadian 

23,1/100.000 dan tingkat kematian 0,6/100.000 penduduk telah dicurigai 

Leptopirosis. Sistem pengawasan menyatakan adanya demam tinggi, rasa 

dingin, sakit kepala, mata merah dan kegagalan bernafas merupakan ciri khas 

pada penyakit ini (Hinjoy, 2014). 

Asia Selatan adalah area endemik untuk Leptopirosis  dan laporan 

keseluruhan infeksi ini terjadi pada di semua kalangan masyarakat. Mengenai 

serovars, sebanyak 70% terisolasi di Asia (Laras, et al 2002). 

Indonesia merupakan negara dengan insiden Leptopirosis  peringkat 

ke-3 untuk mortalitasnya menurut International Leptospirosis Society (ILS). 

Hal ini sesuai dengan jumlah kasus Leptopirosis di DKI Jakarta, akibat banjir 

besar yang terjadi tahun 2002 mencapai 113 pasien Leptospirosis dan 20 

orang meninggal dunia (Okatini, et al 2007). 
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Penyebaran penyakit ini terkait dengan pekerjaan petani, peternak dan 

penjagalan hewan serta sanitasi yang buruk dan pemukiman yang tidak 

teratur (Rahmawati, 2013). Kejadian Leptopirosis berkaitan dengan faktor 

lingkungan. Hasil yang di dapat menyatakan bahwa beberapa faktor 

lingkungan menjadi faktor resiko terjadinya Leptopirosis  berat (Priyanto, 

2008). Leptopirosis di Indonesia pada tahun 2005-2011 tersebar di DKI 

Jakarta, Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Demak, Purworejo, Klaten, 

Semarang, Pati), DIY, Jawa Timur (Ponorogo, Gresik, Malang), Bengkulu 

(Kaur), Kep.Riau (Tanjung Uban) dan Sulawesi Selatan (Makassar, Gowa, 

Maros, Pinrang) (Ningsih, et al 2014). 

Daerah Ponorogo mulai dilaporkan pada tahun 2012. Rata-rata gejala 

yaitu demam, pusing, panas dan nyeri sendi. Namun sebagian data 

menunjukkan beberapa penderita tidak menunjukkan gejala Leptopirosis 

Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Ngrayun. 

Data Dinkes Ponorogo menyatakan adanya korban jiwa dari kejadian 

Leptopirosis. Survei pada lokasi kejadian ini dilakukan oleh Dinkes Ponorogo 

dan hasil yang diperoleh menyatakan sanitasi rumah buruk, adanya kandang 

ternak dan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat merupakan faktor risiko 

dari kejadian Leptopirosis (Dinkes Ponorogo, 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan 

adanya kejadian luar biasa (KLB) pada Leptospirosis dan rendahnya perilaku 

hidup bersih dan sehat di daerah pedesaan, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian 

Leptopirosis di wilayah kerja puskesmas Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini apakah terdapat hubungan perilaku hidup bersih dan sehat dengan 

kejadian Leptospirosis di wilayah kerja Puskesmas Ngrayun, Kecamatan 

Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan kejadian Leptospirosis di wilayah kerja Puskesmas 

Ngrayun, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

 Salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 

selama kuliah di bidang kedokteran dalam bentuk penelitian ilmiah 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian Leptospirosis 

juga diharapkan dapat dipergunakan untuk peneliti lain dalam 

mengembangkan penelitian mengenai penyakit Leptospirosis. 

2. Bagi Masyarakat 

 Manfaat penelitian bagi masyarakat untuk memberikan informasi 

bahwa perilaku hidup bersih dan sehat berhubungan dengan kejadian 

Leptospirosis. Sehingga masyarakat dapat mencegah penyakit tersebut. 

3. Bagi Lingkungan Puskesmas 

Manfaat bagi lingkungan Puskesmas untuk memberikan informasi 

dengan tujuan mengetahui dan melaksanakan peninjauan serta penyuluhan 

secepatnya pada daerah yang terkena Leptospirosis 


