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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Diare merupakan salah satu penyakit menular yang angka kesakitan dan 

kematiannya relatif tinggi. Diare adalah  berak-berak lembek sampai cair (mencret), 

bahkan dapat berupa cair saja, yang lebih sering dari biasanya (3 kali atau lebih dalam 

sehari) yang ditandai dengan gejala dehidrasi, demam, mual dan muntah, anorexia, 

lemah, pucat, keratin abdominal, mata cekung, membran mukosa kering, pengeluaran 

urin menurun, dan lain sebagainya (Nazek, 2007; Chang, 2008).  

 Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2011, pada tahun 2010 jumlah 

penderita diare meningkat menjadi 8.443 kasus dengan korban yang meninggal 

sebanyak 209 jiwa, dan terjadi KLB di 15 propinsi, sedangkan pada tahun 2011 KLB 

diare terjadi di 11 propinsi dengan jumlah penderita sebanyak 4.204 orang, jumlah 

kematian sebanyak 73 orang dengan CFR sebesar 1,74% dan pada tahun 2012 jumlah 

penderita diare sebanyak 5.870 orang (Mafazah, 2013).  

Diare bisa terjadi dipengaruhi oleh: diberi atau tidak air susu ibu, pemberian 

makanan pendamping, penggunaan air bersih, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun 

sebelum makan, menyiapkan makanan dan sesudah buang air besar, penggunaan 

jamban untuk buang air besar, dan status imunisasi campak (Amaliah,2012). Diare 

berhubungan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya yaitu : faktor 

makanan, faktor infeksi, faktor psikis dan faktor lingkungan. ( Rosidi et al, 2012 ). 

Diare dapat ditularkan melalui tangan yang tidak bersih. Penjamah makanan dengan 

hygiene perorangan yang rendah dan kebiasaan sanitasi yang tidak baik, lebih sering 

mengkontaminasi makanan oleh mikroorganisme (Capucino and Sherman , 2000).  

Tingginya insidensi (angka kesakitan) diare di negara maju disebabkan karena 

foodborne infection dan waterborn infection yang disebabkan karena bakteri Shigella 
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sp, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens, Enterohemorrhagic Escherichia colli (EHEC) (Setiawan, 2014). 

 Makanan sehat yaitu makanan yang memiliki persyaratan sesuai dengan 

susunan yang diinginkan, bebas dari pencemaran, bahan kimia yang berbahaya, jasad 

renik dan parasit maka makanan harus diolah dengan benar, penyajian yang tepat dan 

pengangkutan yang sesuai dengan sifat-sifat makanan dan memperhatikan kebersihan 

setiap saat. Mengingat adanya batas kemampuan makanan untuk tampil dalam 

keadaan yang terbaik dan sehat, maka perlu dipertimbangkan perencanaan yang 

matang, pengolahan dan penyajian yang tepat serta penyimpanan dan penyebaran atau 

pengangkutan ke tempat lain untuk menekan terjadinya kontaminasi. Penyajian 

makanan bisa menimbulkan masalah bila faktor-faktor hygiene tidak diperhatikan, 

misalnya memakai alat atau tempat makanan yang tidak bersih, tidak mencuci tangan 

atau membiarkan makanan terlalu lama dipengaruhi oleh lingkungan (Hartono, 1991).  

Diduga 4-5% dari kasus diare akan jatuh ke dalam keadaan dehidrasi, dan 60% 

daripadanya akan meninggal apabila tidak mendapat pertolongan yang memadai, 10 % 

- 20% penyakit diare yang disebabkan oleh infeksi memerlukan terapi antimikrobaa. 

(Tanjung and Kusuma, 2012). Penggunaan antimikroba pada pasien seharusnya 

berdasarkan pertimbangan medis untuk mencapai efek terapi yang terbaik bagi pasien 

karena, resistensi kuman terhadap antimikrobaa sangat dipengaruhi oleh intensitas 

pemaparan antimikrobaa (Jurnalis et al, 2009). 

Hasil tes kepekaan kuman enteropatogen diare terhadap antimikroba dilakukan 

dengan menggunakan 8 antimikroba antara lain ampisilin, trimetoprim-

sulfametoksazol, kloramfenikol, dan tetrasiklin, sefalotin, seftriakson, norfloksasin, 

dan siprofloksasin. Beberapa kuman enterik patogen diare seperti isolat C. jejuni 

menunjukkan peningkatan resistensi terhadap seftriakson, norfloksasin, dan 

siprofloksasin, tapi masih sensitif terhadap eritromisin. Shigella spp resisten terhadap 

ampisilin, trimetoprim-sulfametoksazol, kloramfenikol, dan tetrasiklin. Salmonella 
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enterica ser. Typhi dan S. Paratyphi A masih peka terhadap antimikroba yang disebut 

di atas (Yenny and Herwana, 2007). 

Resistensi terjadi ketika bakteri berubah dalam satu atau lain hal yang 

menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat, senyawa kimia atau bahan lainnya 

yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Bakteri yang mampu 

bertahan hidup dan berkembang biak, menimbulkan lebih banyak bahaya. Kepekaan 

bakteri terhadap kuman ditentukan oleh kadar hambat minimal yang dapat 

menghentikan perkembangan bakteri. Timbulnya resistensi terhadap suatu 

antimikrobaa terjadi karena mutasi pada bakteri sehingga antimikrobaa gagal 

membentuk dinding peptidoglikan (vankomisin) dan mutasi bakteri yang 

menyebabkan perubahan pada gen pengkode enzim yang memetabolisme bakteri. 

(Bari, et al 2008).  Penggunaan antimikrobaa yang tidak rasional pada penyakit diare 

cenderung akan meningkatkan resistensi kuman yang semula sensitif. Perkembangan 

resistensi kuman terhadap antimikrobaa perlu dipantau agar dalam pengobatan 

penyakit diare dengan antimikrobaa dapat dilakukan pemilihan obat yang tepat 

(Jurnalis et al, 2009). 

Menjaga agar tetap sehat dan tidak terkena penyakit adalah lebih baik daripada 

mengobati. Kesehatan adalah rahmat Tuhan yang sangat besar, karena itu, agama Islam 

sangat menekankan agar manusia menjaga kesehatannya, juga menjaga setiap 

penyebab yang dapat menjadikannya menderita sakit. Dalam hal ini, Islam sangat 

mengedepankan pola hidup sehat, seperti anjuran tentang menjaga kesehatan, 

kebersihan, pola makan, menjaga kehormatan dari perbuatan keji, menjauhkan diri dari 

mengonsumsi khamar dan berbagai zat adiktif, dan lain-lain (Zuhroni dkk., 2010).  

Menjaga kebersihan makanan dan minuman juga amat diutamakan dalam 

Islam. Sebab makanan dan minuman yang bersih, halal dan baik itu memberikan kesan 

kesehatan kepada jasmani. Manakala badan yang sehat akan memudahkan manusia 

melakukan kerja, amal ibadat, dan sebagainya. Allah SWT menyuruh manusia 

memakan apa saja di dunia ini yang diciptakanNya, sepanjang batas-batas yang halal 
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dan baik (thayibah).  Selain itu dalam Al Qur´an diperintahkan agar manusia berhati-

hati dalam memilih makanan, dapat memisahkan mana yang halal (dibolehkan) dan 

mana yang haram (tidak diijinkan), cara memperoleh makanan itu dan makanan itu 

baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani. Makanan yang sehat dan bersih akan 

membuat tubuh manusia, menjadi kuat dan terhindar dari berbagai macam infeksi 

bakteri . (Jheains, 2012 ) 

Menurut Marios Loukas, Yousuf Saad, dan kawan-kawan dalam artikelnya 

berjudul “The Heart and Cardiovascular System in The Quran and Hadeeth”, Al-

Quran dan Hadits membagi beberapa penyakit fisik yang disebabkan karena infeksi 

bakteri seperti sakit perut, mencret atau diare, dan demam. Dalam hal ini di antara obat 

yang dapat membantu kesembuhan penyakit tersebut sebagaimana dinyatakan di dalam  

Al-Quran adalah madu yang mengandung gula, vitamin, dan antimikroba. (Restu, 

2012). 

1.2. Rumusan Masalah 

Salah satu transmisi penyebaran penyakit diare adalah melalui makanan yang 

tidak diolah dengan baik dan faktor lingkungan yang kurang bersih. Pemberian 

antimikroba merupakan salah satu pengobatan yang dilakukan untuk penanganan diare, 

namun penggunaan antimikroba yang tidak sesuai dapat menyebabkan resistensi. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola sensitivitas bakteri patogen penyebab 

diare yang di isolasi dari makanan penjual makanan di radius 150 meter lingkungan 

universitas YARSI terhadap beberapa antimikroba.  

1.3. Pertanyaan Penelitian. 

1. Apa saja bakteri patogen penyebab diare yang terdapat pada sampel makanan? 

2. Bagaimana pola sensitivitas bakteri patogen tersebut terhadap antimikroba? 

3.  Bagaimana pandangan Islam dalam menjaga kebersihan makanan ? 
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1.4. Tujuan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Penelitian Umum 

Untuk mengetahui pola sensitivitas bakteri patogen yang diisolasi dari makanan 

penjual makanan di sekitar lingkungan Universitas YARSI terhadap beberapa 

antimikroba serta ajaran Islam untuk memilih pengobatan yang tepat 

1.4.2. Tujuan Penelitian Khusus 

1. Mengetahui berbagai macam bakteri patogen penyebab diare yang terdapat 

pada sampel makanan  

2. Mengetahui pola sensitivitas bakteri patogen penyebab diare yang terdapat 

pada sampel makanan. 

3.  Mengetahui pandangan Islam terhadap pengaruh kebersihan makanan dengan 

terkontaminasinya bakteri patogen diare dan pemilihan antimikroba yang 

tepat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

1.5.1.  Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat 

mensosialisasikan teori yang telah diperoleh. 

 

1.5.2.  Manfaat bagi penjual makanan di lingkungan YARSI 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi para 

penjual makanan di radius 150 meter lingkungan universitas YARSI untuk 

mengelola makanan yang baik dan benar. 
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1.5.3  Manfaat bagi Masyarakat  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat 

tentang antimikroba mana saja yang sensitif terhadap bakteri patogen 

penyebab diare. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gambaran 

mengenai faktor kebersihan makanan dengan terkontaminasinya bakteri 

patogen diare dan uji sensitivitas bakteri patogen terhadap beberapa 

antimikroba dari Kedokteran dan Islam. 

3. Memberikan informasi mengenai menjaga kebersihan diri terutama 

kebersihan makanan sehingga dapat melakukan pencegahan terkena infeksi 

bakteri patogen diare ditinjau dari Kedokteran dan Islam.  

 


