
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan penyakit infeksi yang dapat 

terjadi pada semua kelompok umur, baik anak, remaja, dewasa, maupun 

usia lanjut. ISK sendiri merupakan salah satu penyakit infeksi yang sering 

terjadi pada anak selain infeksi saluran nafas atas dan diare. Diperkirakan 

20% kasus konsultasi pediatri terdiri dari kasus ISK dan pielonefritis kronik 

(Pardede, et al, 2011). Infeksi saluran kemih sendiri merupakan keadaan 

adanya infeksi (ada pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri) dalam 

saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai infeksi di 

kandung kemih dengan jumlah bakteriuria (ditemukannya bakteri dalam 

urin) yang bermakna. Pada anak-anak khususnya anak perempuan usia 

sekolah, seringkali ditemukan bakteriuria asimtomatik, yaitu bakteriuria 

bermakna pada anak yang kelihatannya sehat dan tanpa gejala ISK 

(Rusdidjas, 1993). 

  Prevalensi ISK pada anak yang mengalami keluhan kesehatan akut 

masih belum diketahui, karena biasanya anak dengan ISK datang dengan 

keluhan yang non-spesifik, yang juga dapat dirasakan pada penyakit akut 

lainnya. Sehingga seringkali ISK tidak terdeteksi sampai akhirnya anak 

datang dengan keluhan yang lebih parah atau bahkan sudah mengalami 

gagal ginjal (Pamungkas, 2012). 

  Risiko ISK simtomatik pada anak-anak usia 2-14 tahun adalah 

1,6:1000 per tahun pada anak laki-laki; sementara itu pada anak perempuan 

adalah 3,8:1000 per tahun (Rusdidjas, 1993), sedangkan dari salah satu 

penelitian terbaru di Mesir tahun 2016, dari 1000 sampel urin anak usia 

sekolah yang diperiksa, 6% menunjukkan adanya bakteriuria asimtomatik 

(Ahmed, et al, 2016). 

  Penelitian pada anak sekolah berusia 5-11 tahun menunjukkan 

kejadian ISK sebesar 72,2% (n=301) (Aiyegoro, et al, 2007). Sawalha 



(2009) dari hasil penelitian terhadap 1338 sampel menyatakan bahwa 

kejadian ISK pada anak berusia 6-12 tahun adalah 4%. 

  Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya 

ISK pada anak-anak, di antaranya jenis kelamin, kelainan refluks, kebiasaan 

kebersihan diri, kateterisasi, kebersihan toilet sekolah, sirkumsisi, kebiasaan 

menahan buang air kecil (BAK), dan bakteri (Samirah et al, 2006; Vasavada 

2012; Sawalha, 2009; Figueroa, 2009). 

  Figueroa (2009) menyatakan bahwa toilet yang kotor dan kebiasaan 

kebersihan diri yang buruk akan meningkatkan risiko terkena ISK pada 

anak. Anak usia sekolah yang lebih lama menghabiskan waktu di sekolah 

berisiko terkena ISK dari lingkungan sekolah, salah satunya dari keadaan 

toilet sekolah. Namun, pada penelitian berbasis kuesioner di SDN Pondok 

Cina 1 Depok, hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti 

antara kebersihan toilet sekolah dengan kejadian ISK (Pamungkas, 2012). 

Pada beberapa penelitian lain juga dibuktikan bahwa keadaan sanitasi 

berpengaruh terhadap kejadian beberapa penyakit infeksi. Salah satunya, 

hasil penelitian membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara 

kondisi sanitasi lingkungan dengan kejadian kecacingan (Wachdanijah, 

2002). Selain itu, kondisi sanitasi seperti fisik air juga berpengaruh terhadap 

kejadian penyakit scabies (Supriyadi, 2004). United Nations Children’s 

Fund (UNICEF) Indonesia menyebutkan bahwa sanitasi dan perilaku 

kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi 

terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia (UNICEF, 2012). 

  Sanitasi dalam arti luas merupakan tindakan higienis untuk 

meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit, sedangkan sanitasi 

lingkungan merupakan usaha pengendalian diri dari semua faktor 

lingkungan fisik manusia yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang 

merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan tubuh 

manusia (Notoatmojo, 2010).  

  Keadaan sanitasi sekolah diduga dapat berpengaruh terhadap risiko 

penularan penyakit infeksi pada anak. Untuk itu perlu diperhatikan keadaan 



sanitasi sekolah yang masuk dalam komponen kesehatan lingkungan 

sekolah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1429/MENKES/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kesehatan Lingkungan Sekolah menyebutkan fasilitas sanitasi sekolah 

terdiri dari air bersih, toilet, saluran pembuangan air limbah (SPAL), cuci 

tangan, dan sarana pembuangan sampah (Menkes, 2006). 

  Toilet sekolah yang merupakan salah satu komponen dari sanitasi 

sekolah memiliki standar tersendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana 

Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum, standar toilet SD/MI di antaranya 

adalah jumlah minimum toilet yaitu 1:60 untuk siswa laki-laki, 1:50 untuk 

siswa perempuan, dan 1 toilet untuk guru. Selain itu, luas minimum 1 unit 

toilet yaitu 2 meter persegi, tersedia air bersih di setiap unit toilet, terdapat 

kloset jongkok, tempat air, gayung, gantungan pakaian, dan tempat sampah 

(Permendiknas, 2007). 

  Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui 

hubungan antara keadaan toilet sekolah dengan angka kejadian ISK anak 

dengan judul penelitian “HUBUNGAN ANGKA KEJADIAN INFEKSI 

SALURAN KEMIH DENGAN KEADAAN TOILET SEKOLAH 

PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SDN CEMPAKA PUTIH BARAT 

17 PAGI DAN SDN CIKENTANG KECAMATAN TAKTAKAN 

KOTA SERANG DITINJAU MENURUT ISLAM”. 

 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Dengan memadukan pendapat dari  Supriyadi (2004), Wachdanijah 

(2002), dan survey yang dilakukan oleh UNICEF, dapat disimpulkan bahwa 

keadaan sanitasi berpengaruh terhadap angka kejadian beberapa penyakit 

infeksi. Bertolak belakang dengan beberapa pernyataan di atas, Pamungkas 



(2012) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara keadaan 

toilet sekolah dengan kejadian ISK pada anak. Untuk itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian guna membuktikan apakah keadaan sanitasi 

khususnya toilet sekolah juga dapat berpengaruh terhadap angka kejadian 

infeksi saluran kemih, sesuai dengan pendapat dari Figueroa (2009). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Berapakah angka kejadian ISK pada anak usia sekolah di lokasi 

penelitian? 

b. Bagaimanakah keadaan toilet sekolah di lokasi penelitian? 

c. Apakah ada hubungan antara keadaan toilet sekolah dengan angka 

kejadian infeksi saluran kemih pada anak? 

d. Bagaimanakah kebersihan lingkungan khususnya toilet sekolah 

ditinjau menurut Islam?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui angka kejadian ISK pada anak usia sekolah di 

lokasi penelitian. 

b. Untuk mengetahui keadaan toilet sekolah di lokasi penelitian. 



c. Untuk mengetahui adanya hubungan antara keadaan toilet sekolah 

dengan angka kejadian infeksi saluran kemih pada anak. 

d. Untuk mengetahui kebersihan lingkungan khususnya toilet sekolah 

ditinjau menurut Islam 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini yaitu: 

a. Manfaat Teoritik 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu kedokteran. 

b. Manfaat Metodologik 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tindakan 

preventif guna mencegah penularan infeksi saluran kemih di 

lingkungan sekolah dari segi kebersihan sanitasinya. 

c. Manfaat Aplikatif 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

orang tua untuk memberikan terapi sedini mungkin terhadap anak 

yang terindikasi infeksi saluran kemih. Selain itu diharapkan agak 

pihak sekolah sebagai subjek penelitian dapat memperbaiki keadaan 

sanitasi khususnya toilet sekolah sebagai pencegahan terhadap infeksi 

saluran kemih pada anak. 

 


