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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diare merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat 

di negara berkembang termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena morbiditas 

dan mortalitasnya yang masih tinggi (Kemenkes RI, 2011). 

Penyakit diare adalah penyakit yang sangat berbahaya dan terjadi hampir di 

seluruh daerah geografis di dunia dan bisa menyerang seluruh kelompok usia baik 

laki – laki maupun perempuan, tetapi penyakit diare dengan tingkat dehidrasi berat 

dengan angka kematian paling tinggi banyak terjadi pada bayi dan balita. Di negara 

berkembang termasuk Indonesia anak-anak menderita diare lebih dari 12 kali per 

tahun dan hal ini yang menjadi penyebab kematian sebesar 15-34% dari semua 

penyebab kematian (Depkes, 2011).  

Masalah diare di Indonesia sering terjadi dalam bentuk Kejadian Luar Biasa 

(KLB). KLB diare sering terjadi terutama di daerah yang pengendalian faktor 

risikonya masih rendah. Cakupan perilaku hygiene dan sanitasi yang rendah sering 

menjadi faktor risiko terjadinya KLB diare (Kemenkes RI, 2011).  

Jumlah penderita KLB diare tahun 2013 di Indonesia menurun secara 

signifikan dibandingkan tahun 2012 dari 1.654 kasus menjadi 646 kasus pada tahun 

2013. KLB diare pada tahun 2013 terjadi di 6 provinsi dengan penderita terbanyak 

terjadi di Jawa Tengah yang mencapai 294 kasus. Sedangkan angka kematian 

(CFR) akibat KLB diare tertinggi terjadi di Sumatera Utara yaitu sebesar 11,76%. 

CFR diare yang terjadi di Sumatera Utara Tahun 2013 mengalami kenaikan 

dibandingkan Tahun 2012, yaitu dari 1,22% menjadi 11,76% (Kemenkes RI, 2014). 

Penyakit infeksi ini disebabkan oleh salah satu bakteri patogen, yaitu 

Escherichia coli (EHEC) dimana merupakan paling banyak ditemukan sebagai 

penyebab diare di negara berkembang (WHO, 2013) yang bertransmisi melalui 

fekal-oral. Salah satu faktor penyebab diare berkaitan dengan tingkat higenitas pada 

lingkungan yang dapat mengontaminasi telapak tangan. Kontaminasi telapak 

tangan berperan penting pada rute transmisi infeksi ini (Qun et al, 2015). Higiene 
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itu sendiri pengertiannya adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan 

melindungi kebersihan subyek, seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun 

untuk melindungi kebersihan tangan. Higiene juga berarti suatu upaya pencegahan 

penyakit yang menitikberatkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia 

beserta lingkungan tempat orang tersebut berada (Depkes RI, 2001). 

Berikut adalah 7 langkah cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar (WHO, 

2009): 

1. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang 

mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara 

lembut 

2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian 

3. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih 

4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan 

5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 

6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan 

7. Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, 

kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih 

yang mengalir lalu keringkan memakai handuk atau tisu 

 

Diare berkaitan dengan mikrobiota di usus yang terdiri dari komunitas 

mikroorganisme kompleks yang terbentuk setelah lahir dan berperan pada 

kesehatan dan  penyakit pada manusia.  Disbiosis (kondisi medis yang disebabkan 

oleh ketidakseimbangan mikroba dalam tubuh) yang terjadi antara mikroorganisme 

dan manusia dapat menimbulkan suatu masalah infeksi primer. Pada kasus tertentu 

antibiotik dengan spectrum luas biasa digunakan  untuk mengatasi infeksi primer 

tersebut (Johanesen et al, 2015) 

Antibiotik merupakan senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme 

hidup (bakteri, fungi dan  actinomycetes), termasuk turunan senyawa dan struktur 

analognya yang dibuat secara sintetik, dan dalam kadar rendah mampu 

menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih 

mikroorganisme lain (Goodman and Gilman, 2007) dan dapat mengurangi 
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konsentrasi bakteri serta mengubah komposisi suatu lingkungan mikrobiota 

tertentu, sehingga ia dapat mempengaruhi perjalanan suatu penyakit (Nitzan et al, 

2016). Terapi antibiotik direkomendasikan secara konsisten sebagai terapi empiris 

terhadap pasien yang suspek mengalami infeksi bakteri (Raman et al, 2015). Oleh 

karena itu, penggunaan secara masif mengakibatkan resistensi dan mengurangi 

keefektifannya, maka untuk memilih antibiotik yang sesuai menjadi begitu sulit 

(Basseti et al, 2015). 

Resistensi menurut Black (1999) merupakan suatu keadaan berkurangnya 

pengaruh obat anti infeksi terhadap bakteri atau secara alamiah bakteri tidak sensitif 

lagi terhadap pemberian antibiotik. Resistensi terjadi ketika mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, jamur dan parasit berubah sedemikian rupa sehingga membuat obat-

obatan yang dikonsumsi untuk menyembuhkan infeksi tersebut menjadi tidak 

efektif. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa insiden peningkatan 

resistensi antibiotik terhadap manusia (Westh et al., 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian Antimicrobial Resistent in Indonesia oleh 

AMRIN-Study dari 2494 individu di masyarakat, 43% Escherichia coli resisten 

terhadap berbagai jenis antibiotik antara lain: ampisilin (34%), kotrimoksazol 

(29%) dan kloramfenikol (25%). Hasil penelitian dari 781 pasien rawat inap 

didapatkan 81% Escherichia coli resisten terhadap berbagai jenis antibiotik, yaitu 

ampisilin (73%), kotrimoksazol (56%), kloramfenikol (43%), ciprofloksasin (22%) 

dan gentamisin (18%) (Kumar et al, 2005). 

Ajaran Islam menekankan kesehatan dan kebersihan. Rasulullah SAW telah 

manganjurkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuhnya 

(Mashadi, 2016) termasuk menjaga kebersihan tangan dan Islam telah mengajarkan 

tatacara mencuci tangan yang benar sejak 14 abad lalu dengan disyaria’atkannya 

wudhu (Aripin, 2012).  

Dalam islam, berobat termasuk tindakan yang dianjurkan. Dalam berbagai 

riwayat menunjukkan bahwa Nabi pernah berobat untuk dirinya sendiri, serta 

pernah menyuruh keluarga dan sahabatnya agar berobat ketika sakit. Di antara 

teknik pengobatan yang dilakukan Nabi adalah menggunakan cara-cara tertentu 

sesuai dengan perkembangan zaman (Zuhroni, 2003). Rasulullah SAW dalam 
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sabdanya telah menjelaskan bahwasanya tidaklah Allah SWT menurunkan penyakit 

kecuali dengan obatnya (Al-Munajjed, 2002). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Salah satu faktor penyebab diare adalah bakteri patogen contohnya Eschericia 

colli (EHEC), yang dipengaruhi dengan tingkat higenitas lingkungan sehingga 

dapat mengkontaminasi telapak tangan. Pada pemberian antibiotik sebagai terapi 

empiris terhadap suspek diare sering ditemukan resistensi. Penelitian ini untuk 

mengetahui sensitivitas bakteri pathogen penyebab diare dari isolate tangan penjual 

makanan terhadap beberapa antimikroba. 

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Apa saja bakteri patogen penyebab diare yang terdapat dari sampel tangan? 

2. Bagaimana sensitivitas bakteri patogen penyebab diare terhadap beberapa 

antimikroba? 

3. Bagaimana memilih pengobatan dengan antibiotik yang tepat ditinjau dari 

sudut pandang Islam? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian Umum 

Untuk mengetahui pola resistensi patogen penyebab diare terhadap 

beberapa antimikroba yang diisolasi dari tangan penjual makanan di sekitar 

lingkungan universitas YARSI serta ditinjau dari sudut pandang Islam 

 

1.4.2 Tujuan Penelitian Khusus 

1. Untuk mengetahui bakteri apa saja penyebab diare yang diambil dari 

sampel tangan 

2. Untuk mengetahui sensitivitas bakteri patogen penyebab diare terhadap 

beberapa antimikroba 

3. Untuk mengetahui pemilihan pengobatan dengan antibiotik  yang tepat 

ditinjau dari sudut pandang Islam 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar penelitian selanjutnya 

2. Memberi informasi tentang bakteri patogen penyebab diare 

3. Memberi informasi tentang sensitivitas bakteri patogen penyebab diare 

4. Memberi informasi tentang memilih pengobatan dengan antibiotik yang tepat 

ditinjau dari sudut pandang Islam 

	


