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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Penyediaan Air Bersih 

2.1.1 Air Bersih 

Air sangat penting untuk kehidupan umat manusia. Air dibutuhkan dalam 

berbagai kegiatan seperti minum, mencuci, mandi, memasak dan 

sebagainya. Menurut Permenkes RI No.32 Tahun 2017, air untuk 

keperluan higiene sanitasi ialah air yang dipakai untuk kegiatan harian 

dengan kualitas tertentu dan berbeda dengan kualitas air minum.   

Beberapa standar baku mutu air bersih untuk kebutuhan sanitasi dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Baku mutu air bersih [8] 
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2.1.2 Air Minum 

Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010, menyatakan bahwa air 

minum ialah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan sehingga 

dapat diminum karena sudah melalui pengolahan ataupun tanpa 

pengolahan. Air minum dinyatakan aman untuk kesehatan dan boleh 

diminum jika memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi, dan kimia dari 

standar kualitas air minum.  

Adapun parameter wajib dalam baku mutu untuk air minum dapat ditinjau 

pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Baku mutu air minum [9] 

 



 

 

7 

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, cara mendapatkan air 

dengan kualitas air minum untuk kebutuhan rumah tangga dapat dilakukan 

dengan proses pengolahan untuk menghilangkan kuman dan penyakit. 

Pengolahan tersebut dapat dilakukan melalui proses filtrasi menggunakan 

filter seperti biosand filter atau keramik filter, klorinasi, atau melakukan 

proses perebusan hingga mendidih. 

2.1.3 Sumber Air 

Air yang digunakan untuk menunjang kegiatan manusia seperti konsumsi, 

sanitasi, rekreasi, dan sebagainya berasal dari sumber yang berbeda. 

Menurut letak sumber airnya, air terbagi menjadi tiga bagian, ialah air 

hujan, air permukaan, dan air tanah [11]. 

1. Air Hujan 

Air hujan adalah sumber air terpenting di bumi. Air hujan dibuat 

menjadi air murni melalui proses sublimasi awan. Namun, ketika 

sampai ke permukaan bumi dan melewati udara, bisa bereaksi dengan 

benda-benda yang ada di atmosfer. Reaksi tersebut tidak jarang 

membuat air hujan menjadi tercemar oleh partikel debu, 

mikroorganisme, dan gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan 

ammonia saat mencapai permukaan.  

2. Air Permukaan 

Terdapat beberapa jenis air permukaan yaitu laut, sungai, danau, 

waduk, rawa, air terjun, dan bendungan. Beberapa air permukaan 

bersumber dari air hujan yang turun bumi dan tidak terserap ke dalam 

lapisan tanah. Air permukaan adalah sumber air yang rentan terjadi 

pencemaran akibat aktivitas manusia, flora, fauna, dan zat lain. 

3. Air Tanah 

Air tanah bersumber dari air hujan yang turun ke bumi kemudian 

meresap ke dalam tanah dan mengalami proses penyaringan secara 

alami. Karena proses alami air hujan tersebut menjadikan kualitas air 

tanah lebih baik daripada air permukaan.  
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Kuantitas air tanah cenderung stabil dibandingkan dari sumber-

sumber lainnya, meskipun pada musim kemarau. Namun, air tanah 

tetap saja memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya kandungan 

zat pemicu kesadahan air, seperti magnesium, kalsium dan logam 

berat air. Air tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pembuatan sumur, secara teknis sumur dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Sumur Dangkal 

Jenis sumur ini banyak dijumpai di Indonesia. Sumur dangkal 

mendapatkan sumber air dari rembesan air hujan pada permukaan 

tanah. Sumur dangkal adalah jenis sumur yang mudah tercemar 

dengan air kotor dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, perlunya 

perhatian lebih pada penerapan persyaratan sanitasi. 

b. Sumur Dalam 

Besarnya tekanan dalam aquifer, menyebabkan jenis sumur dalam 

memiliki tingkat air yang lebih tinggi dari permukaan air tanah di 

sekelilingnya. Air hujan yang mengalami proses penjernihan air 

secara alami di kerak bumi merupakan sumber air pada sumur 

dalam. Sumber air ini biasanya tidak mudah tercemar dan telah 

memenuhi syarat air bersih yang baik. 

2.1.4 Sarana dan Prasarana Air  

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan sarana ialah semua yang 

digunakan dan dapat menunjang sistem penyediaan air seperti wadah 

penyimpanan air. Adapun beberapa syarat tempat penyimpanan air yang 

baik yaitu: 

1. Wadah Penyimpanan Air Bersih 

Hal yang menjadi perhatian dalam wadah penyimpanan air minum 

adalah sebagai berikut [10]: 

a. Wadah penyimpanan tertutup sehingga tidak menjadi tempat 

berkembang biak vektor penyakit. 
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b. Apabila menggunakan wadah atau tangki air, wadah 

penyimpanan wajib dibersihkan secara teratur, sedikitnya sekali 

dalam seminggu. 

2. Wadah Penyimpanan Air Minum 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, setelah air 

dilakukan pengolahan, maka air minum harus disimpan dengan aman 

untuk penggunaan sehari-hari [10]. Adapun hal yang harus 

diperhatikan untuk tempat penyimpanan air minum adalah sebagai 

berikut: 

a. Wadah penyimpanan tertutup, berleher kecil, dan sebaiknya diberi 

keran. 

b. Air minum diletakkan di wadah pengolahannya. 

c. Air olahan diletakkan di tempat yang bersih dan tertutup. 

d. Minum air dengan gelas yang bersih dan kering serta tidak 

meminum air langsung mengenai mulut wadah. 

e. Meletakkan wadah penyimpanan air pada tempat yang bersih dan 

aman yang sulit dijangkau hewan. 

f. Setelah tiga hari atau ketika air habis, cuci wadah air minum 

menggunakan air yang sudah direbus atau diolah sebagai bilasan 

terakhir. 

Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang utama dalam sistem 

penyediaan air, seperti bangunan pelindung sumber air dan alat 

pendistribusian air pada jaringan perpipaan. Konstruksi bangunan dan 

keadaan sistem distribusi dapat mempengaruhi kualitas air bersih. Adapun 

beberapa syarat prasarana air bersih yang baik yaitu: 

1. Jaringan Non Perpipaan (Sumur) 

Standar kesehatan dalam pembangunan sumur seperti jarak minimal 

terhadap sumber pencemar dan konstruksi bangunan harus 

diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran pada 
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sumber air.  Adapun kondisi yang harus dicermati pada jaringan 

bukan perpipaan adalah sebagai berikut [12]: 

a. Konstruksi sumur gali yang baik wajib menggunakan bahan yang 

kuat dan tahan air seperti batu bata, batu kali, dan beton serta 

tersusun atas dinding sumur, lantai sumur, dan bibir sumur. 

b. Dinding sumur yang baik harus dibangun hingga kedalaman tiga 

meter dari permukaan tanah atau sampai pada keadaan dimana 

struktur batuan pada sumur tidak menunjukkan tanda-tanda 

mudah retak dan runtuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah air 

dari luar masuk ke dalam sumur sehingga dapat mencemari air. 

c. Bibir sumur yang baik dibangun setinggi 0,8 meter dari 

permukaan tanah agar mencegah masuknya air bekas ke dalam 

sumur. 

d. Agar air dapat diambil secara higienis, maka bangunan sumur 

dilengkapi dengan peralatan untuk mengambil air seperti timba 

dengan katrolnya, timba dengan gulungan, atau pompa tangan. 

e. Konstruksi sumur yang baik dilengkapi dengan saluran 

pembuangan air bekas yang tahan terhadap air dan memiliki 

kemiringan 2% menuju sarana pengolahan air limbah atau ke 

saluran pembuangan. 

f. Antara sumber air dengan sumber pencemar seperti jamban, 

empang, lubang galian sampah, dan lubang galian kotoran harus 

berjarak minimal 10 meter. 

2. Jaringan Perpipaan 

SPAM jaringan perpipaan diselenggarakan demi terjaminnya 

kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air bersih untuk masyarakat. 

Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada jaringan 

perpipaan yaitu: 

a. Keran yang digunakan dalam keadaan bersih dan terawat. 

b. Tidak ada kebocoran dan kerusakan pipa sehingga 

memungkinkan masuknya pencemar ke dalam air. 
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c. Tidak ada hubungan pintas (cross connection). Hubungan pintas 

adalah kondisi dimana terjadi hubungan secara fisik antara dua 

sistem perpipaan yang berbeda, dimana satu sistem perpipaan 

digunakan pada distribusi air bersih dan sistem yang lain berisi 

dengan kualitas yang diragukan. 

d. Pipa dan peralatan pendukung sistem perpipaan air bersih 

sebaiknya tidak terendam dalam air kotor atau bahan lain yang 

terkontaminasi. 

2.1.5 Kuantitas dan Kontinuitas Air 

Kuantitas air yaitu banyaknya air yang dapat dihasilkan suatu sumber air 

yang jumlahnya paling sedikit dapat memenuhi standar kebutuhan air 

untuk kegiatan harian. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, standar 

kebutuhan pokok air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu 

sebanyak 60 liter/orang/hari. Dengan kata lain, apabila persediaan air 

seseorang lebih rendah dari standar kebutuhan air minum, dapat dikatakan 

orang tersebut tidak terpenuhi kebutuhan airnya [13].  

Jumlah air yang dialirkan dan digunakan untuk rumah tangga merupakan 

aspek penting dari persediaan air rumah tangga, yang mempengaruhi 

kebersihan dan kesehatan masyarakat [14]. Adapun tingkatan layanan 

kuantitas air berdasarkan pada jumlah air yang digunakan dibagi menjadi 

beberapa tingkatan dan dapat dilihat di Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Tingkat layanan kuantitas air [14] 
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Kontinuitas air merupakan air yang tersedia dan dapat diambil secara 

kontinu baik saat musim hujan atau musim kemarau. Menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem 

Penyediaan Air Minum, kontinuitas pengaliran air adalah jaminan 

pengaliran air selama 24 jam per hari [15]. 

2.1.6 Pencemaran Air 

Pencemaran air ialah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau 

komponen lain ke dalam air akibat dari aktivitas manusia kemudian 

menurunkan kualitas air dan melewati baku mutu air yang ditentukan [16]. 

Pencemaran air dapat menimbulkan kerugian karena dapat menyebabkan 

penurunkan kualitas air tersebut.  

1. Komponen Pencemaran Air 

Pencemaran air bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

kegiatan industri, rumah tangga, hingga pertanian. Namun menurut 

Wardhana (1995) komponen pencemaran dikelompokan menjadi [11]: 

a. Bahan Buangan Padat 

Didefinisikan sebagai bahan buangan atau limbah padat. Contoh 

dari bahan buangan padat yang sering mencemari air adalah 

sampah. Apabila limbah padat dibuang ke air, maka akan larut, 

mengendap, atau membentuk koloid. 

b. Bahan Buangan Organik  

Merupakan limbah yang dapat diurai dengan bantuan 

mikroorganisme. Jenis limbah ini jika dibuang ke perairan 

menyebabkan peningkatan jumlah mikroorganisme dalam air dan 

menimbulkan bau tidak sedap. 

c. Bahan Buangan Anorganik 

Merupakan limbah yang tidak mudah dilakukan penguraian oleh 

mikroorganisme. Bahan tersebut umumnya bersumber dari limbah 

hasil proses industri yang mengandung logam berat. 
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d. Bahan Buangan Cairan Berminyak 

Pencemar yang mengandung minyak cair dalam perairan dapat 

menyebabkan muka air menjadi tertutup, sehingga menghalangi 

masuknya sinar matahari dan difusi oksigen dari udara ke dalam 

air. Hal tersebut tentu saja akan mengganggu mikroorganisme 

dalam air. 

e. Bahan Buangan Berupa Panas 

Perubahan temperature pada perairan akan menyebabkan 

terjadinya kematia ikan hingga merusak ekosistem sekitar. Polusi 

thermal juga dapat menyebabkan terjadinya percepatan proses 

biologis yang ada, hingga menyebabkan penurunan oksigen 

terlarut pada perairan. 

f. Bahan Buangan Zat Kimia 

Masuknya bahan buangan zat kimia seperti sabun, sampo, 

detergen, atau bahan pembersih lainnya dalam air akan 

menyebabkan munculnya busa sabun di muka air. Larutan sabun 

juga menyebabkan peningkatkan pH air dan dapat mengganggu 

kehidupan mikroorganisme dalam air. 

g. Bahan Pemberantas Hama 

Penggunaan insektisida secara berlebihan untuk sektor pertanian 

akan menyebabkan pencemaran air. Hal tersebut dapat terjadi 

karena residu pestisida dapat terbawa oleh air hujan, yang 

selanjutnya mengalir ke sungai atau danau terdekat. 

h. Zat Pewarna Kimia 

Zat warna kimia yang biasa digunakan pada kegiatan industri 

memiliki sifat toksik bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia. 

Zat-zat tersebut menyebabkan pertumbuhan kanker di tubuh. 

Selain itu, pewarna kimia juga memengaruhi muatan oksigen 

terlarut dan pH air. 
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i. Zat Radioaktif 

Adanya zat radioaktif dalam air dapat membahayakan lingkungan 

dan manusia. Bahan radioaktif bisa menjadi penyebab kerusakan 

secara biologis dengan efek langsung ataupun efek tunda. 

2. Penanggulangan Pencemaran Air 

Pada prinsipnya untuk menanggulangi terjadinya pecemaran air, ada 

dua cara yaitu [11]: 

a. Penanggulangan Secara Nonteknis 

Penganggulangan secara nonteknis dapat dilakukan dengan 

membuat peraturan yang berisi perencanaan, pengaturan dan 

pemantauan semua bentuk industri dan rumah tangga agar tidak 

menyebabkan terjadinya pecemaran. Kebijakan yang baik juga 

harus didampingi dengan penegakan hukum yang kuat dan sanksi 

yang adil bagi setiap pelanggarnya. 

b. Penanggulangan Secara Teknis 

Penanggulangan secara teknis bisa dilaksanakan melalui beberapa 

cara seperti melakukan proses pengolahan limbah cair, mengubah 

proses industri menjadi zero waste, atau menambah alat bantu 

untuk mengurangi pencemaran. 

2.2 Penyakit Diare 

2.2.1 Pengertian Diare 

Diare adalah penyakit yang menyerang sistem pencernaan yang kerap kali 

ditemukan di masyarakat. Diare bisa juga diindikasikan sebagai gejala jika 

terjadi infeksi pada saluran pencernaan. Menurut WHO, diare merupakan 

keadaan dimana seseorang melakukan buang air besar dengan frekuensi 

tiga kali atau lebih dalam satu hari dengan bentuk kotoran lembek atau cair 

dengan atau tanpa lendir dan darah [17]. 

Selain itu berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, diare 

ialah suatu keadaan di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi 

lembek atau cair, hingga berupa air saja dengan frekuensi 3 kali atau lebih 
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dalam sehari [18]. Diare dapat ditemukan di semua kelompok umur, baik 

balita, anak, dewasa, atau orang tua. Risiko terbesar diare adalah dehidrasi, 

jika mengalami dehidrasi seseorang dapat kehilangan hingga 5 liter air 

sehari bersama dengan kalium dan natrium sebagai sumber elektrolit 

utamanya [19].  

2.2.2 Klasifikasi Diare 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jenis diare dibagi 

menjadi dua yaitu [18]: 

1. Diare Akut 

Diare akut yaitu diare yang terjadi selama < 14 hari. Diare akut dapat 

menyebabkan terjadinya dehidrasi, baik dehidrasi ringan maupun 

dehidrasi berat. 

2. Diare Kronik 

Diare kronik merupakan diare yang terjadi selama > 14 hari secara 

terus menerus. Menyebabkan pasien akan menderita gangguan 

metabolisme dan terjadi penurunan berat badan. 

2.2.3 Penyebab Diare 

Diare ialah penyakit yang tidak datang dengan sendirinya, melainkan 

terdapat pemicunya. Adapun beberapa penyebab diare dapat 

dikelompokkan  sebagai berikut [17]: 

1. Diare akibat infeksi 

Diare ini terjadi karena adanya bakteri, virus dan cacing yang masuk 

ke dalam saluran pencernaan. Akibatnya, gerakan usus menjadi lebih 

cepat sehingga mendorong bakteri, virus, atau cacing tersebut keluar. 

Masuknya bakteri, virus, atau cacing dalam sistem pencernaan juga 

membuat lambung mengeluarkan cairan lebih banyak. Hal tersebut 

mengakibatkan tinja menjadi cair dan tubuh mengalami dehidrasi.  

Adapun yang menjadi penyebab infeksi yang terjadi pada saluran 

pencemaran yaitu: 
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a. Bakteri: Eschercia coli, Campylobacter jejuni, dan Salmonella, 

Shigella. 

b. Virus: Enterovirus (virus ECHO, coxsackie, poliomyelitis), 

Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Calcivirus, Coronavirus. 

c. Parasit: Cacing (Ascaris, Trichuris, Oxyuris, Strongy  loides), 

Protozoa (Entamoeba histolytica, Trichoirionas hominis,  Giardia 

lamblia) dan Jamur (Candida albicans). 

2. Diare bukan karena infeksi 

a. Faktor Malabsorpsi 

Malabsorpsi adalah keadaan gangguan penyerapan salah satu atau 

beberapa zat pada usus halus. Contoh malabsorpi pada bayi adalah 

malabsorpsi karbohidrat yaitu sensitivitas bayi dengan 

laktoglobulis yang terkandung di susu formula dan dapat 

mengakibatkan terjadinya diare. Gejala malabsorpsi karbohidrat 

adalah diare berat, rasa sakit di daerah perut, dan tinja menjadi 

berbau sangat asam. Selain itu, terdapat pula malabsorpsi lemak, 

protein, dan sebaginya. 

b. Faktor Makanan 

Pada balita makanan yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab 

diare akan lebih mudah menyebabkan diare. Makanan yang dapat 

menyebabkan diare merupakan makanan yang kotor, basi, beracun, 

dan belum mencapai tingkat kematangan yang pas pada beberapa 

bahan makanan. Diare pada beberapa orang bisa terjadi karena 

orang tersebut tidak tahan terhadap jenis makanan yang asam dan 

pedas. 

c. Faktor Psikologis dan Kejiwaan 

Ketakutan yang berlebihan, kecemas, stres dan tegang merupakan 

faktor psikologis yang dapat menyebabkan otak memberikan 

rangsangan-rangsangan khusus ke usus untuk meningkatkan 

gerakannya, keadaan ini bisa mengakibatkan  terjadinya diare. 
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Untuk anak-anak, faktor psikologis tersebut bisa menyebabkan 

diare kronis.  

d. Kekurangan Gizi 

Kondisi kurang gizi pada tubuh manusia dapat menyebabkan kerja 

saluran pencernaan tidak optimal. Kondisi tersebut lebih sering 

dialami oleh anak-anak yang mengalami gizi buruk. 

e. Penyakit Usus dan Sumbatan Usus 

Diare yang disebabkan karena adanya kelainan pada usus biasanya 

terjadi pada jangka waktu yang lama (hingga 15 hari), Jenis diare 

ini dapat mengindentifikasi adanya penyakit yang serius dalam 

usus, sehingga harus segera mendapatkan penanganan dari dokter.  

2.2.4 Gejala Penyakit Diare 

Gejala jika seseorang menderita penyakit diare, yaitu buang air besar 

hingga tiga kali atau lebih dalam sehari dengan bentuk tinja yang lembek 

sampai cair yang kadang disertai dengan pusing, lemas, nyeri perut, 

demam, tidak nafsu makan, mual, muntah, penurunan kadar gula dalam 

darah (hipoglikemia), dehidrasi, dan terdapat darah atau lendir pada 

kotoran [19]. 

Rasa mual dan muntah biasanya disebabkan oleh diare yang terinfeksi oleh 

virus. Sedangkan diare yang disebabkan oleh bakteri dan parasit 

menyebabkan demam tinggi atau tinja mengandung darah. Muntah saat 

diare dapat memperparah gejala dehidrasi, karena muntah menyebabkan 

tubuh kehilangan cairan dalam jumlah besar dan menghambat rehidrasi 

oral atau pengembalian cairan melalui mulut [19]. 

2.2.5 Cara Penularan Penyakit Diare 

Beberapa cara dalam penularan penyakit diare yaitu [17]: 

1. Makanan dan minuman yang tercemar 

Jika makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri dikonsumsi 

maka dapat menyebabkan penyakit diare. Saat makanan atau 
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minuman yang terkontaminasi tersebut masuk ke dalam sistem 

pencernaan, maka tubuh berusaha untuk mengeluarkanya. Jika hal 

tersebut gagal, maka bakteri akan berkembang biak dalam saluran 

pencernaan dan menyebabkan diare. 

2. Pencucian alat makan yang tidak bersih 

Cara pencucian alat makan yang tidak benar dan penggunaan air 

tercemar saat pencucian dapat menyebabkan beberapa kuman dan 

bakteri masih menempel pada alat makan yang digunakan. Penularan 

diare terjadi saat seseorang menggunakan alat makan tersebut dan 

menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan. 

3. Penggunaan sumber air yang sudah tercemar 

Sumber air tercemar seperti sumur yang berdekatan dengan tangki 

septik atau air permukaan yang tercemar tinja dapat menyebabkan 

terjadinya diare. Selain itu, air untuk konsumsi yang dimasak tidak 

sampai mendidih juga dapat menyebabkan diare, hal tersebut karena 

masih terdapat bakteri dan kuman penyebab diare yang tidak mati 

karena proses perebusan yang kurang baik.  

4. Kebiasaan tidak mencuci tangan 

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan 

menggunakan sabun sehabis buang air besar atau membersihkan tinja 

anak dapat menjadi penyebab diare. Penularan dapat terjadi apabila 

tangan yang kotor dan terkontaminasi digunakan untuk makan, 

menyiapkan makanan atau memegang alat-alat makan. 

5. Buang air besar di sembarang tempat 

Salah satu cara dalam penularan diare adalah  ketika tinja atau kotoran 

yang terinfeksi dan mengandung virus atau bakteri dalam jumlah 

banyak dihinggapi oleh hewan seperti lalat dan setelah itu hewan 

tersebut hinggap di makanan. Sehingga secara tidak langsung terjadi 

kontaminasi makanan oleh bakteri dan virus yang terbawa oleh 

hewan. Virus dan bakteri yang ditemukan dalam makanan dapat 

menyebabkan diare pada orang mengonsumsinya.  
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2.2.6 Pencegahan Penyakit Diare 

Upaya pencegahan diare bisa dilakukan dengan memutus mata rantai 

penularan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan sebagai bentuk 

pecegahan diare ialah sebagai berikut [17]:  

1. Membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun 

Kebiasaan baik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus 

dibiasakan sejak dini apalagi untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti 

saat sebelum dan setelah makan, sehabis buang air besar, sebelum 

menyiapkan makanan, sebelum memegang bayi dan menyuapi makan 

anak.  

2. Meningkatkan kebersihan individu 

Diare berkaitan erat dengan kebersihan, untuk itu diperlukan 

kesadaran individu untuk menjaga kebersihan dirinya. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan mandi dua kali sehari, memotong kuku, 

mencuci peralatan makan dengan baik, dan lain sebagainya. 

3. Meningkatkan keamanan makanan dan minuman 

Makanan dan minuman merupakan sarana penularan bakteri-bakteri 

penyebab diare. Adapun syarat penyediaan makanan yang aman 

adalah sebagai berikut: 

 Memasak makanan hingga matang. 

 Menyimpan bahan makanan atau makanan yang telah dimasak 

secara baik agar tidak dihinggapi lalat. 

 Mengonsumsi air yang sudah dimasak atau dilakukan pengolahan. 

 Menyimpan air dilokasi dengan keadaan bersih, aman, tertutup 

dan ketika hendak mengambil air sebaiknya digunakan gayung 

khusus. 

4. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat 

Lingkungan yang sehat dapat mengurangi resiko penularan kuman 

penyebab diare. Adapaun beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 

 Menjaga sumber air yang dipakai. 

 Menggunakan air  bersih yang cukup.  
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 Menyediakan fasilitas pembuangan air limbah yang baik sehingga 

pencemaran sumber air bersih karena adanya genangan air dapat 

dihindari.  

 Pengolahan sampah yang baik agar tidak dihinggapi serangga 

seperti lalat. 

5. Memberikan Asi Eksklusif pada bayi 

Pada bayi dan balita bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi 

penggunaan ASI (Air Susu Ibu) dan meningkatkan perilaku higine 

dalam pemberian makanan pendamping ASI.  

6. Buang air besar dan kecil pada tempatnya 

BAB pada tempatnya dan menggunakan jamban yang baik dan 

memenuhi kriteria kesehatan dapat menjaga pencemaran lingkungan 

karena kontaminasi tinja dengan sumber air. 

2.3 Hubungan Air dan Penyakit 

Air merupakan media yang dapat membawa agen penyebab penyakit 

menular pada manusia atau menyediakan lingkungan yang tepat untuk 

perkembangbiakan dan perbanyakan vektor penyakit. Adapun penyakit 

terkait air dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu [20]: 

1. Water borne diseases 

Penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi akibat bakteri 

patogen yang tersebar lewat air minum yang tercemar. Penyebaran 

terjadi saat manusia mengonsumsi air minum yang tercemar dan 

mengandung bakteri patogen. 

2. Water washed diseases 

Merupakan penyakit yang disebabkan karena minimnya air untuk 

sanitasi dan kebersihan. Penyakit ini dapat disebabkan karena 

menggunakan air yang tercemar atau terkontaminasi untuk kegiatan 

sehari-hari. 
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3. Water based diseases 

Penyakit dimana infeksinya ditularkan melalui invertebrata  dimana 

setengah dari siklus hidupnya ada di dalam air. 

4. Water related vector borne diseses 

Penyakit ini dapat ditularkan karena serangga atau vektor yang 

berkembang biak di air seperti nyamuk. 

2.4 Penelitian Terdahulu 
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2.5 Kerangka Teori 

Kerangka teori pada penelitian ini disusun berdasarkan pada Teori 

Lawrence Green dan dapat ditinjau pada Gambar 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori Kejadian Diare  
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2.6 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep berdasarkan variabel dari penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.2: 

 

Variabel Bebas          Variabel Terikat 

 

 

  

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 


