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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian, pernyataan masalah penelitian, pernyataan tujuan umum, tujuan khusus 

penelitian, dan manfaat dilakukannya penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Papua terletak di bagian timur Indonesia dan memiliki luas 

wilayah paling luas dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Badan Pusat 

Statistik, 2016). Provinsi Papua memiliki banyak suku diantaranya suku yang 

berada di pegunungan, di pesisir dan di kepulauan, total keseluruhan jumlah suku 

di papua yaitu 255 suku dan total bahasa daerah di Papua sebanyak 268 bahasa 

(Somantri, 2010). Hampir keseluruhan penduduk Papua tersebar di seluruh 

wilayah Papua, keadaan ini mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum 

terjangkau dalam segala bidang. Suku-suku ini dapat disebut sebagai masyarakat 

pedalaman, masyarakat pedalaman adalah orang-orang  yang masih berada di 

daerah yang belum dijangkau atau terisolasi dari dunia luar. Melihat kondisi ini 

banyak masyarakat disana yang belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, 

sehingga mereka masih jauh dari kata sehat.  

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, 

melihat keadaan masyarakat pedalaman Papua saat ini, akan menimbulkan banyak 

masalah kesehatan salah satunya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang 
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dimaksudkan adalah penyakit yang didapat melalui penularan dari tangan, contoh 

penyakit infeksi saluran pencernaan adalah diare (Rachmayanti, 2013). Penyakit 

diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit 

KLB yang disertai dengan kematian. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 

menunjukan bahwa insiden dan period prevalen diare di Indonesia adalah 3,5% 

dan 7%. Berdasarkan data dari 33 provinsi di Indonesia terdapat 5 provinsi 

dengan insiden dan period diare tertinggi dan Papua yang tertinggi yaitu 6,3% dan 

14,7%. Pada tahun 2015 terjadi 18 kali KLB Diare yang tersebar di 11 provinsi, 

18 kabupaten/kota, dengan jumlah penderita 1. 213 orang dan kematian 30 orang 

(CFR 2,47%) 

Penyakit infeksi seperti diare dapat dicegah dengan menjaga kebersihan 

tangan (hand hygiene), menurut Fauzia dkk (2014) mencuci tangan adalah cara 

terbaik dalam mencegah dan mengontrol infeksi. Mencuci tangan dengan sabun 

dapat mengurangi pertumbuhan kuman ditangan sehingga terjadi penurunan 

penularan penyakit infeksi (Majid & Sofiana, 2015). Penelitian yang dilakukan 

oleh Khasanah dkk (2014) menunjukkan bahwa perilaku mencuci tangan dapat 

mengurangi angka penularan penyakit infeksi seperti diare. Pemahaman tentang 

hidup bersih seperti mencuci tangan perlu muncul dari diri sendiri, dengan adanya 

kesadaran ini maka masyarakat pedalaman dapat terhindar dari penyakit diare.  

 Observasi yang dilakukan oleh peneliti didaerah pedalaman Papua 

khususnya  Klinik Siloam Daboto, ditemukan masih banyaknya masyarakat yang 

mengalami penyakit infeksi seperti diare. Penyakit diare termasuk dalam daftar 

enam besar penyakit yang mendapat penanganan dalam beberapa bulan terakhir. 
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Angka kejadian diare di Daboto masih tinggi ditandai dengan rata-rata adanya 10 

pasien dengan keluhan diare setiap bulannya, masyarakat Daboto memiliki 

kebiasaan langsung mengkonsumsi makanan atau minuman tanpa mencuci tangan 

terlebih dahulu. Dari diskusi diatas dan melihat kondisi masyarakat Papua 

pedalaman dan kebiasaan masyarakat di Daboto peneliti tertarik ingin mengetahui 

gambaran tingkat pengetahuan masyarakat pedalaman Daboto Papua tentang hand 

hyegiene sebagai kontributor penyakit diare. 

1.2 Rumusan masalah 

Hand hygiene merupakan salah satu faktor yang efektif dalam pencegahan 

penyakit diare. Tingkat pengetahuan yang benar dari masyarakat pedalaman 

Daboto Papua mengenai hand hygiene dapat membantu dalam  pencegahan diare. 

Melihat banyak keterbatasan yang di miliki masyarakat pedalaman Daboto Papua, 

peneliti ingin mencari tahu tingkat pengetahuan mereka mengenai hand hygiene. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat 

pengetahuan masyarakat pedalaman Daboto Papua tentang hand hygiene sebagai 

faktor kontributor penyakit infeksi. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mengidentifikasi data demografi pada masyarakat pedalaman 

Daboto Papua 
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1.3.2 Mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan masyarakat 

pedalaman Daboto Papua tentang  hand hygiene  

1.4 Pertanyaan penelitian 

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan maka, pertanyaan 

penelitiannya adalah “ Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat 

pedalaman Daboto Papua tentang hand hygiene sebagai kontributor penyakit 

infeksi?”. 

1.5 Manfaat penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan  ilmu 

pengetahuan mengenai gambaran tingkat pengetahuan masyarakat 

pedalaman Daboto Papua tentang hand hygiene sebagai faktor kontibutor 

penyakit diare di pendidikan keperawatan dan pentingnya hand hygiene . 

1.5.2 Manfaat praktis 

Bagi penulis, tahapan yang digunakan dalam penelitian ini dan 

hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang berkaitan 

dengan pengetahuan masyarakat pedalaman Daboto Papua tentang hand 

hygiene.  
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Dalam bidang pendidikan, bidang keperawatan dan profesi lainnya, 

tahapan dan hasil penelitian dapat menjadi suatu acuan untuk 

meningkatkan kinerja dengan memberikan pemahaman tentang kesehatan 

didaerah pedalaman. 

Bagi masyarakat, penelitian ini bisa bermanfaat untuk menjadi 

salah satu tolok ukur dalam peningkatan pelayanan kesehatan didaerah 

pedalaman dan untuk masyarakat Papua diharapakan penelitian ini 

bermanfaat dalam memperbaiki kebiasaan hidup sehat menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




