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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Water-borne diseases merupakan penyakit yang ditularkan ke manusia 

akibat adanya cemaran baik berupa mikroorganisme ataupun zat pada air. 

Kerugian akibat water-borne diseaseterjadi pada manusia dan juga berdampak 

pada lingkungan tempat manusia tinggal. Kontaminasi pada manusia dapat 

melalui kegiatan minum, mandi, mencuci, proses menyiapkan makanan, 

ataupun memakan makanan yang telah terkontaminasi saat proses penyiapan 

makanan (Triyono, 2014). Data WHO menunjukkan bahwa water-borne 

disease merupakan penyebab 

India berada di peringkat pertama tentang perilaku Buang Air Besar 

yang sembarangan sedangkan Indonesia menduduki peringkat kedua pada 

tahun 2014. Data UNICEF tahun 2014 menyatakan bahwa sebanyak 44,5% 

dari total seluruh penduduk Indonesia masih belum memiliki akses 

pembuangan tinja yang layak dan 63 juta masyarakat Indonesia masih buang 

air besar sembarangan atau 24% dari total penduduk Indonesia masih 

melakukan buang air besar (BAB) sembarangan. UNICEF juga menyatakan 

bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta minum air yang 

tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare diseluruh 

dunia (Triyono, 2014). 

4,1%  dari total penyebab kematian atau sekitar 

1,8 juta jiwa pertahunnya (WHO, 2014). 
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Kurangnya sanitasi serta kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, 

berkaitan dengan penularan beberapa penyakit infeksi yaitu penyakit diare, 

kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing 

tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, 

schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan 

dengan malnutrisi.  Prevalensi kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat 

sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 

23%, trakhoma

Hasil proporsi pasien klinik sanitasi menurut hasil diagnosisnya di 

Puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri tahun 2015 adalah diare 

58,4%, demam berdarah dengue (16,1%), TB 12,9%, gatal (5,3%), lingkungan 

(4,4%), ISP (2,9%) dan lain-lain (8,6%). Prevalensi penyakit di Puskesmas 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri yaitu diare (2,34%), DBD  (0,64%), dan TB  

(0,51%) (Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, 2015). 

 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 

2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 

46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%  

(Kemenkes RI, 2015). 

Perilaku BAB (Buang Air Besar) di area terbuka seperti sungai ataupun 

kebun, memang telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

masyarakat. Kebiasaan buang air besar sembarangan (open defecation), yang 

berakibat terkontaminasinya sumber air minum serta terjadinya pencemaran 

ulang (rekontaminasi) pada sumber air dan makanan yang disantap di rumah 

secara langsung maupun tidak langsung (Sholikhah, 2014). Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap perilaku hidup bersih dan 

sehat merupakan urusan pribadi yang tidak terlalu penting. Masih ada 

masyarakat yang tidak memiliki jamban di rumah atau buang air besar 

sembarangan. Masyarakat belum mengetahui bahwa buruknya perilaku terkait 

sanitasi oleh salah satu anggota masyarakat, juga akan mempengaruhi kualitas 

kesehatan masyarakat lainnya (Aina, dkk, 2013).  

Widowati (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pendidikan, pekerjaan,pendapatan, pengetahuan dan sikap dengan 

perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Suryaningtias (2016) 

menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan terhadap perilaku buang air 

besar sembarangan yaitu usia, tingkat pendidikan, status ekonomi dan 

pengetahuan tentang buang air besar di jamban. Hasil penelitian Pane (2009) 

menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan ibu tidak berhubungan 

dengan perilaku penggunaan jamban. Dalam penelitian lain pengetahuan, 

sikap, ketersediaan air, peraturan dan sangsi sosial tidak berhubungan dengan 

perilaku buang air besar (Simanjuntak, 2009). 

Berdasarkan data DKK di Kabupaten Wonogiri (2015), diketahui 

bahwa dari 17.079 rumah terdapat 10.745 rumah yang memiliki jamban 

(62,9%), dan yang belum memiliki jamban sebanyak 6.336 (37,1%). Di 

Wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Wonogiri terdapat tiga desa 

yang belum memiliki jamban yaitu di Desa Kerjokidul dari 1.220 KK yang 

memiliki jamban sebanyak 404 KK (32,6%), Desa Gemawang dari 970 KK 
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yang memiliki jamban sebanyak 290 KK (29,9%) dan Desa Ngadipiro dari 

1010 KK sebanyak 204 KK (20,2%) yang memiliki jamban. 

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan di Desa Kerjokidul 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri terhadap keluarga yang tidak 

memiliki jamban ini biasanya memanfaatkan sungai, parit dan jamban umum 

untuk membuang kotoran/tinja. Kebiasaan buang air besar di sungai dan parit 

ini dapat membuat air yang bercampur dengan kotoran mengalir ke sawah 

penduduk sekitar yang digunakan untuk persawahan. Kebiasaan masyarakat 

tersebut dapat membuat masyarakat terancam penyakit menular yang berbasis 

lingkungan, yaitu adalah diare dan muntaber dan malnutrisi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi dasar bagi peneliti untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar 

keluarga di Desa Kerjokidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri 

dengan mengambil judul : “Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap dan 

Tingkat pendapatan dengan Perilaku Buang Air Besar Keluarga di Desa 

Kerjokidul  Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri” 

 
 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada hubungan 

tingkat pengetahuan, sikap dan tingkat pendapatan dengan perilaku buang air 

besar keluarga di Desa Kerjokidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, 

sikap dan tingkat pendapatan dengan perilaku buang air besar keluarga di 

Desa Kerjokidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tingkat pengetahuan, sikap dan tingkat pendapatan 

kepala keluarga di Desa Kerjokidul  Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri. 

b. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku buang air 

besar keluarga di Desa Kerjokidul  Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri. 

c. Menganalisis hubungan sikap dengan perilaku buang air besar 

keluarga di Desa Kerjokidul  Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri. 

d. Menganalisis hubungan tingkat pendapatan dengan perilaku buang air 

besar keluarga di Desa Kerjokidul  Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan masukan bagi puskesmas untuk merencanakan program 

agar pemakaian jamban keluarga untuk BAB meningkat sehingga angka 

kejadian penyakit dapat menurun. 
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2. Bagi Peneliti 

Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan 

melalui suatu penelitian. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya 

perilaku buang air besar yang baik bagi keluarga untuk menekan 

terjadinya penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


