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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit diare sampai saat ini masih merupakan salah satu penyebab 

utama kesakitan dan kematian. Hampir seluruh daerah geografis dunia dan 

semua kelompok usia dapat terkena diare. World Health Organization 

(2013) mencatat ada 1,7 miliar kasus diare setiap tahun. Hal ini 

menyebabkan diare menjadi penyebab kematian terbesar keempat pada 

golongan semua umur (WHO, 2013). 

Di Indonesia diare merupakan penyakit endemis dan merupakan 

penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan 

kematian.  Menurut data Riskesdas (2007), diare merupakan penyebab 

kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan 

pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian keempat 

(13,2%). Pada tahun 2012, angka kesakitan diare pada semua umur sebesar 

214 per 1.000 penduduk (Kajian Morbiditas Diare, 2012). Diare pernah 

menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2013 yang tersebar di 6 

provinsi, 8 kabupaten dengan  jumlah penderita 646 orang dan kematian 7 

orang (CFR 1,08%). Sedangkan tahun 2014 KLB terjadi di 5 provinsi, 6 

kabupaten/Kota dengan jumlah penderita 2.549 orang dengan kematian 29 

orang (CFR 1,14%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2014). 

Penderita diare yang ada di DKI Jakarta diperkirakan 390 ribu 

penduduk dari sekitar 9,6 juta total penduduk DKI Jakarta, perkiraan ini 

dihitung berdasarkan angka morbiditas diare nasional, yaitu 411 per 1.000 

penduduk. Di wilayah kecamatan Johar Baru jumlah penderita diare yang 

berobat ke puskesmas ada 3651 dan 35% (1290 orang) di antaranya adalah 

anak dan balita. Insiden rate sebesar 2890 orang/100.000 (Depkes, 2013; 

Laporan Tahunan Puskesmas Kecamatan Johar Baru, 2015). 

Diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan. Faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kejadian diare di antaranya adalah kurang 
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tersedianya air bersih, air tercemar oleh tinja, kekurangan sarana kebersihan 

(pembuangan tinja yang tidak higienis), tingkat kebersihan perorangan dan 

lingkungan yang masih rendah. Banyak faktor yang secara langsung 

maupun tidak langsung menjadi pendorong terjadinya diare, yaitu agent, 

penjamu, lingkungan dan perilaku. Faktor lingkungan merupakan faktor 

yang paling dominan yaitu sarana penyediaan air bersih dan pembuangan 

tinja, kedua faktor berinteraksi bersama dengan perilaku manusia 

mempermudah penularan diare (Umiati, 2010). 

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa 

Rasulullah saw bersabda:  

 

 اَِالْسالَُم نَِظْیٌف فَتَنَظَّفُْوافَاِنَّھُ الَیَْدُخُل اْلَجنَّةَ اِالَّ نَِظْیفٌ 
“Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah 
kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali 
orang-orang yang suci”. (HR. Al- Baihaqi) 

 

Pada hadist di atas dijelaskan bahwa Agama Islam adalah agama 

yang lurus dan bersih dari ajaran kesesatan. Orang-orang yang selalu 

menjaga kebersihan akan ditingkatkan kadar imannya dan akan dijauhkan 

dari berbagai penyakit. Salah satu upaya menjaga pencegahan diare adalah 

dengan cara menjaga pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut mencakup 

seluruh aspek kehidupan jasmani, rohani dan lingkungan, termasuk 

makanan dan minuman harus tetap terjaga agar penyakit tidak bermunculan 

(Fatmawati, 2015). 

Salah satu kuman penyebab diare adalah parasit Blastocysitis 

hominis (B.hominis). Infeksi oleh B.hominis masih menjadi masalah 

kesehatan di beberapa negara di dunia. B.hominis merupakan parasit 

protozoa anaerob yang hidup dalam usus manusia maupun hewan. yang 

sering dijumpai di daerah tropis dan sub tropik. Angka kejadian B.hominis 

cukup tinggi di negara berkembang yaitu 30-50 % dan 1,5-10 % di negara 

maju. Di Indonesia prevalensi B.hominis mencapai angka 60 %. Infeksi 
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B.hominis terjadi pada lingkungan permukiman yang kumuh,  kepadatan 

penduduk yang tinggi, tingkat sosio ekonomi yang rendah, kualitas air 

minum yang kurang dan tingkat higiene yang rendah (Sutanto et al, 2011).  

Patogenitas B.hominis masih menjadi kontroversi di kalangan 

peneliti. Gejala yang sering dihubungkan dengan B.hominis adalah 

dyspepsia, diare, kembung, dan konstipasi namun beberapa peneliti 

mengatakan asimptomatis (Grisanti, 2008 & Perlita, 2009). 

Pengetahuan merupakan faktor penting terhadap pembentukan dan 

perubahan perilaku individu  untuk mau hidup sehat agar terhindar dari 

penularan berbagai penyakit infeksi.Tingginya angka kejadian diare pada 

anak tidak terlepas dari pengetahuan orang tua mengenai penyakit diare. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gilang (2012) pada ibu dengan 

tingkat pengetahuan kurang, didapatkan sebanyak 83% anak diare (Gilang, 

2012 ; Notoatmodjo, 2010). 

Penelitian ini didukung oleh Irawati dan Wahyuni (2011) bahwa 

pengetahuan dapat membentuk seseorang berperilaku sesuai dengan 

pengetahuan kesehatan lingkungan yang baik sehingga dapat 

memutuskan rantai penularan penyakit melalui perilaku hidup bersih dan 

sehat agar tidak mudah tertular penyakit. Perbedaan persepsi masyarakat 

dengan petugas kesehatan sering menjadi kendala keberhasilan 

pencegahan terhadap penyakit diare, sehingga dilakukan usaha intervensi 

seperti penyuluhan (Irawati dan Wahyuni, 2011 & Kusumawati, 2012) 

Quraish Shihab dalam bukunya “Wawasan Al-Qur’an” 

menyebutkan Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk 

memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Setidaknya 

tiga dari yang disebutkan berkaitan dengan kesehatan (kedokteran). Hal 

ini sejalan dengan kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa Islam 

bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yakni agama (hifdh al diin), 

kehidupan (hifdh al-nafs), keturunan (hifdh al-nash), akal (hifdh al-aql), 

dan harta (hifdh al maal). Seorang mukallaf akan memperoleh 

kemaslahatan apabila dapat memelihara aspek pokok tersebut. 
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Sebaliknya, akan merasakan mafsadat apabila tidak dapat memelihara 

kelima unsur pokok tersebut secara baik (Soularto, 2010). 

Dalam ajaran Islam, pandangan Islam mengenai tingkat 

pengetahuan pencegahan diare terkait infeksi B.hominis belum dijumpai 

bahasan secara rinci. Namun. Islam memiliki konsep-konsep dalam 

pencegahan diare yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan tersebut didapatkan melalui firman Allah yang terdapat pada 

Al-Quran dan juga Hadits Rasululullah SAW. 

Lebih lanjut Islam mewajibkan dan memerintahkan manusia 

untuk menuntut ilmu sehingga bisa merasakan keagungan Allah SWT 

atas segala ciptaanNya serta selalu merasa bersyukur. Islam membahas 

bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu 

dengan konsep Maqasid syari’ah dalam upaya memelihara kemaslahatan 

hidup manusia, dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan dan 

menghindari dari bahaya. Salah satu tujuan syariat Islam yaitu “Hifzh al 

nafs” (perlindungan terhadap jiwa) seperti bagaimana mencegah kejadian 

penyakit tertentu dengan menghidari faktor risikonya. Islam telah 

bersungguh-sungguh untuk memelihara jiwa dan akal. Pemeliharaan jiwa 

dan akal dapat dilakukan melalui kebersihan lingkungan dan adab makan 

(Rijal, 2014). 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis merasa 

perlu melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai 

tingkat pengetahuan pencegahan penyakit diare terkait infeksi B.hominis 

di dua permukiman yang berbeda ditinjau dari Kedokteran dan Islam.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas maka masalah penelitian yang dapat 

dirumuskan apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan pencegahan 

diare terkait infeksi B.hominis di dua permukiman yang berbeda ditinjau 

dari Kedokteran dan Islam? 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana gambaran infeksi B.hominis di dua permukiman yang 

berbeda? 

2. Bagaimana karakteristik responden di dua permukiman yang berbeda? 

3. Bagaimana tingkat pengetahuan pencegahan diare di dua permukiman 

yang berbeda? 

4. Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan pencegahan diare terkait 

dengan infeksi B.hominis di dua permukiman yang berbeda? 

5. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan tingkat pengetahuan 

pencegahan diare terkait dengan infeksi B.hominis di dua permukiman 

yang berbeda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari uraian di atas maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

Tujuan Umum 

1. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pencegahan diare terkait 

infeksi B.hominis di dua permukiman yang berbeda ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 

 Tujuan Khusus 

1. Mengukur gambaran kejadian infeksi B.hominis di dua permukiman 

yang berbeda 

2. Mengetahui karakteristik responden di dua permukiman yang 

Berbeda 

3. Mengukur gambaran tingkat pengetahuan masyarakat mengenai 

pencegahan diare di dua permukiman yang berbeda 

4. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pencegahan diare terkait 

infeksi B.hominis di dua permukiman yang berbeda 

5. Mengetahui pandangan Islam tentang hubungan tingkat 

pengetahuan pencegahan diare terkait dengan infeksi B.hominis di 

dua permukiman yang berbeda 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dengan terjun langsung kelapangan dan memberikan 

pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan keterampilan 

meneliti serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang 

yang dikaji. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan 

kesehatan dalam Islam yang terdapat pada Al-Qur’an dan Hadits. 

2. Bagi Masyarakat  

 Dengan mengetahui tingkat pengetahuan mengenai pencegahan 

diare dan hubungannya dengan infeksi B.hominis di wilayah Johar Baru 

Jakarta, maka diharapkan dapat mengurangi angka kesakitan dan angka 

kematian melalui perilaku pencegahan sesuai anjuran dalam Islam 

3. Bagi Fakultas Kedokteran YARSI 

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahun untuk penelitian 

selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang tingkat pengetahuan mengenai pencegahan diare 

dan hubungannya dengan infeksi B.hominis di dua permukiman yang 

berbeda sesuai anjuran Islam 
 


