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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diare merupakan penyakit menular berbasis lingkungan yang kompleks dan 

dihadapi oleh setiap negara di dunia. Namun, lebih sering dialami oleh 

masyarakat di negara berkembang daripada masyarakat di negara maju. 

Diare ialah kondisi dimana seseorang melakukan buang air besar tiga kali 

sehari atau lebih dengan konsistensi cair atau lunak, dengan muncul gejala 

lain seperti dehidrasi, demam, mual dan muntah. Menurut World Health 

Organization (WHO) di tahun 2012, diare menjadi penyebab kematian bagi 

1,5 juta orang di seluruh dunia [1]. 

Di Indonesia, diare termaksud kedalam penyakit endemik potensial 

Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai kematian. Pada tahun 2018, 

terdapat 10 kasus KLB diare yang terjadi di 8 kabupaten/kota dengan 756 

penderita dan 36 kematian dengan Case Fatality Rate  (CFR) sebesar 4,76% 

[2]. Hal tersebut menunjukkan jika nilai CFR saat KLB masih tinggi yaitu 

diatas 1%. Untuk di Provinsi Lampung perkiraan kejadian diare pada tahun 

2018 mencapai 226.003 kasus dan jumlah kasus yang ditangani di sarana 

kesehatan hanya sebanyak 133.916 kasus atau hanya 59,25% [2].  

Penyakit diare dapat ditularkan melalui air atau water borne disease. 

Penularan tersebut terjadi ketika seseorang mengonsumsi air minum yang 

sudah tercemar atau terkontaminasi bakteri penyebab diare seperti E.Coli. 

Diare juga dapat terjadi saat seseorang menggunakan tangan atau alat-alat 

makan lain yang terkontaminasi oleh bakteri penyebab diare saat proses 

pencucian dengan menggunakan air yang kualitasnya tidak memenuhi baku 

mutu [3]. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sistem penyediaan air yang 

dapat memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Namun, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat 780 juta orang di 

seluruh dunia belum mempunyai akses air bersih dan 80 juta diantaranya 

ialah orang Indonesia [4]. Sementara itu, untuk wilayah pesisir Indonesia 



 

 

2 

 

yang terdapat 12.827 desa, hanya 66,54% yang sudah mendapatkan akses 

air bersih untuk memenuhi kegiatan harian [5].  

Kelurahan Kangkung berada dalam kategori pemukiman kumuh 

berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 

406/III.24/HK/2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan permukiman 

Kumuh Kota Bandar Lampung. Kriteria dalam penentuan daerah kumuh 

ditinjau dari beberapa faktor, salah satunya adalah penyediaan air minum. 

Kriteria tersebut mencakup kondisi di mana masyarakat tidak memiliki 

akses akan air minum yang berkualitas baik secara fisik (tidak berbau, tidak 

berasa, dan tidak berwarna) dan tidak tercukupinya kebutuhan air bersih per 

orang sesuai standar yaitu 60 liter/orang/hari [6]. 

Untuk sistem penyediaan air bersih perpipaan di Kelurahan Kangkung 

diselenggarakan oleh PDAM Way Rilau, sedangkan untuk sistem 

penyediaan air bersih non perpipaan dilakukan oleh masyarakat dengan cara 

membuat sumur gali, sumur pompa dan sumur bor. Dilihat dari profil sistem 

penyediaan air bersihnya, di Kelurahan Kangkung terdapat 173 unit sumur 

gali, 32 unit sumur pompa, 97 unit sumur bor dan 1200 unit sambungan 

rumah dari PDAM [7]. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di 

Kelurahan Kangkung sebesar 12.443 jiwa, maka jumlah sarana dan 

prasarana akan air bersih tersebut dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan 

air bersih masyarakat.  

Kelurahan Kangkung ialah satu dari lima kelurahan yang masuk dalam 

wilayah kerja Puskesmas Sukaraja. Berdasarkan pada data Puskesmas 

Sukaraja, pada tahun 2019 Kelurahan Kangkung menjadi kelurahan dengan 

jumlah penderita diare terbanyak dibandingkan dengan wilayah kelurahan 

lain yang masuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Sukaraja dengan jumlah 

kejadian diare pada masyarakat mencapai 714 jiwa.  

Berdasarkan pada data dan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti 

tertarik untuk mendalami penelitian mengenai sistem penyediaan air bersih 

dan dikaitkan dengan kejadian kasus diare pada wilayah pesisir Kelurahan 

Kangkung.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana frekuensi terjadinya kejadian diare pada masyarakat pesisir 

Kelurahan Kangkung? 

2. Bagaimana kondisi kualitas mikrobiologi pada sampel sumber air 

bersih dan sumber air minum yang digunakan masyarakat Kelurahan 

Kangkung? 

3. Bagaimana kondisi sistem penyediaan air bersih di wilayah pesisir 

Kelurahan Kangkung? 

4. Adakah hubungan antara sistem penyediaan air bersih (sumber air 

bersih, sumber air minum, kualitas fisik air bersih, kualitas fisik air 

minum, sarana prasarana air bersih, dan kuantitas kontinuitas air bersih) 

dengan kejadian diare di wilayah pesisir Kelurahan Kangkung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi frekuensi terjadinya diare pada masyarakat pesisir 

Kelurahan Kangkung. 

2. Menguji total coliform pada sampel air bersih dan air minum yang 

digunakan masyarakat Kelurahan Kangkung. 

3. Menganalisis kondisi sistem penyediaan air bersih di wilayah pesisir 

Kelurahan Kangkung. 

4. Menganalisis hubungan antara sistem penyediaan air bersih (sumber air 

bersih, sumber air minum, kualitas fisik air bersih, kualitas fisik air 

minum, sarana prasarana air bersih, dan kuantitas kontinuitas air bersih) 

dengan kejadian diare di wilayah pesisir Kelurahan Kangkung. 

1.4 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini, dibatasi oleh: 
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1. Riwayat penyakit kejadian diare pada masyarakat di Kelurahan 

Kangkung dilihat dari 6 bulan terakhir (September 2020 – Februari 

2021). 

2. Pembahasan mengenai sistem penyediaan air bersih meliputi: sumber 

air, kualitas fisik air, kuantitas dan kontinuitas air, dan sarana dan 

fasilitas penyimpanan air. 

3. Pengukuran kualitas air dengan uji total coliform menggunakan metode 

MPN pada sumber air bersih dan air minum yang paling banyak 

digunakan masyarakat Kelurahan Kangkung. 

4. Penetapan hubungan dilakukan menggunakan uji statistik chi square. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan ialah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, masalah penelitian, maksud dan tujuan, 

ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan dasar-dasar teori mengenai sistem penyediaan air 

minum, diare, kawasan pesisir, penelitian terdahulu, kerangka teori 

dan kerangka konsep. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat mengenai tipe penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

tahapan penelitian, metode analisis data dan pembahasan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan mengenai data yang diperoleh terkait dengan 

penelitian, kondisi sistem penyediaan air minum dan analisis data 

menggunakan Microsoft Excel. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

  


