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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan 

oleh setiap negara baik itu negara miskin, negara berkembang maupun 

negara maju. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia 

termasuk negara yang cukup memperhatikan kesehatan 

masyarakatnya. Salah satu bukti bahwa negara Indonesia cukup 

memperhatikan kesehatan pada masyarakatnya ialah dengan 

dilaksanakannya program Indonesia Sehat yang merupakan program 

utama dalam hal pembangunan kesehatan yang kemudian untuk 

terlaksananya program ini telah diatur melalui Rencana Strategis 

Kementrian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui 

Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.02/Menkes/52/2105 (dalam buku Program Indonesia Sehat 

Dengan Pendekatan Keluarga, 2016). 

 Blum (dalam Notoadmodjo, 2012 ) menyatakan bahwa faktor 

yang cukup besar memiliki pengaruh dalam menjaga kesehatan 

individu, kelompok ataupun masyarakat ialah perilaku. Dalam 

meningkakan taraf kesehatan di Indonesia, pemerintah  telah 

melakukan program yang berupaya mencegah terjadinya masalah 

kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat salah satu upaya 

tersebut ialah melaksanakan program perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) (dalam Lestari, Budi, Mutahar, 2016 : 192). 

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)  menurut Departemen 

Kesehatan RI adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas 

dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan 
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seseorang atau keluarga yang dapat menolong diri sendiri dalam 

bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakatnya (dalam Rohmah, 2012).  

Banyaknya dampak yang akan terjadi jika pola hidup bersih 

dan sehat tidak diterapkan di kalangan masyarakat salah satunya 

adalah timbulnya berbagai penyakit menular yang dapat berdampak 

pada kematian. Contoh dari penyakit menular yang sering terjadi jika 

tidak terlaksananya PHBS tersebut antara lain penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB). Pada bulan januari 

hingga febuari tahun 2016 saja, Kementrian Kesehatan RI (2016) 

mencatat jumlah kasus DBD yang terjadi ialah 8.487 kasus dengan 

angka kematian sejumlah 108 orang. Dari kasus tersebut golongan 

yang terbanyak mengalami DBD di Indonesia ialah pada usia 5-14 

tahun dengan presentase 43,44% dan usia 15-44 tahun dengan 

presentase 33,25%. 

 Dalam Profil Kesehatan Indonesia (2015), tertulis bahwa 

kasus yang terjadi pada penyakit Tuberkulosis (TB) adalah 330.910 

kasus. Pada kasus penyakit Tuberkulosis (TB) golongan penderita 

yang tertinggi mengidap penyakit ini ialah pada umur 25-34 tahun 

dengan presentase 18,65%. 

Kurniawan (2010) dalam penelitiannya yang dilaksanakan di 

desa Jaraksari kabupaten Wonosobo menyatakan adanya hubungan 

antara berprilaku hidup bersih dan sehat dengan terjangkitnya 

penyakit Tuberkulosi Paru, semakin tinggi tingkat PHBS maka 

semakin rendah tingkat risiko terjangkit penyakit Tuberkulosis Paru. 

Perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaksud antara lain ialah 

kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari, kebiasaan merokok dan 

kebiasaan menutup makanan dan minuman yang berada di meja 

makan. Berbeda dengan penyakit Tuberkulosis Paru, penyakit 
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Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat terjangkit pada masyarakat 

ialah karena berbagai faktor antara lain faktor kepadatan penduduk, 

faktor perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang, faktor pendidikan 

dan pengetahuan di masyarakat yang masih kurang, serta faktor 

kerjasama lintas sektor yang kurang (dalam Supriyadi, 2016).Dari dua 

penyakit menular tersebut, terlihat jelas bahwa salah satu penyebab 

utama terjangkitnya berbagai penyakit ialah faktor perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS). 

Kusmawati menyatakan bahwa selama ini masyarakat hanya 

berfokus pada penyembuhan penyakit baik itu penyakit menular 

maupun tidak menular, sedangkan upaya yang lebih berdampak 

positif dan efektif untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya 

suatu penyakit ialah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. 

Namun sangat disayangkan ternyata pemikiran seperti ini 

belumdisadari dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat (dalam 

Amalia, 2009).  

Bloom (dalam Waryana, 2016) menyatakan bahwa status 

kesehatan termasuk gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku dan faktor keturunan. 

Faktor lingkungan yang mencakup lingkungan biologis, fisik dan 

sosial adalah pemegang peran terbesar dalam menentukan status 

kesehatan dan gizi, selanjutnya faktor yang cukup berpengaruh adalah 

faktor perilaku yang berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan 

yang menentukan perilaku seseorang atau kelompok untuk 

berperilaku sehat dan tidak sehat.   

Perilaku kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan 

karena berdampak pada munculnya berbagai penyakit menular yang 

dapat terjadi dikalangan masyarakat. Institusi pendidikan, khususnya 

Perguruan Tinggi merupakan masyarakat ilmiah yang mampu 
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membentuk masyarakat yang jujur dan cerdas (dalam Sina, Lerik dan 

Limbu, 2010). 

Pernyataan ini sesuai dengan UU Nomor 36 pasal 79 Tahun 

2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan  bahwa tujuan 

diadakannya program kesehatan di sekolah ialah untuk meningkatkan 

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat 

sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara 

harmonis dan setinggi-tingginya sehingga diharapkan dapat menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas (dalam Diana, Susanti dan 

Irfan, 2014). 

Demi menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik, 

mahasiwa rela untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan memilih 

tinggal di sebuah rumah kos, namun Munawaroh, Cahyo dan 

Syamsulhuda (2016) dalam penelitiannya mengenai PHBS pada 

mahasiswa kos menyimpulkan bahwa masih buruknya penerapan 

mahasiswa terkait PHBS seperti perilaku menggosok gigi tiga kali 

dalam sehari, olahraga, rokok, makan buah dan sayur, total mandi 

dalam sehari maupun menyikat gigi sebelum tidur maupun dalam hal 

mengkonsumsi makanan yang bergizi. 

 Berhubungan dengan itu peneliti juga melakukan survei 

singkat terhadap beberapa mahasiwa dari luar kota Semarang yang 

tinggal di rumah kos. Berdasarkan hasil survei singkat peneliti kepada 

sepuluh mahasiswa pada bulan Juni 2017, semua subjek menyatakan 

bahwa mereka mengetahui apa itu PHBS, namun dalam 

pelaksanaannya perilaku hidup bersih dan sehat belum sepenuhnya 

terlaksana oleh setiap subjek. Indikator yang sangat menjadi perhatian 

secara menyeluruh dari semua subjek ialah masalah mengenai 

olahraga dengan teratur, mencuci tangan menggunakan sabun, dan 

memperhatikan gizi pada setiap makanan yang dikonsumsi, 
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sedangkan pada subjek laki-laki perilaku merokok juga menjadi 

perhatian yang sangat penting, karena semua subjek mengizinkan 

siapapun untuk merokok di dalam kamar kost baik subjek seorang 

perokok maupun bukan seorang perokok. Selain itu  perilaku hidup 

bersih dan sehat yang kurang juga terlihat dari penyakit yang muncul 

pada setiap subjek. Adapun penyakit yang muncul antara lain gatal-

gatal pada tubuh satu orang, demam berdarah satu orang , diare satu 

orang, bahkan infeksi pada paru-paru satu orang, sedangkan penyakit 

yang sering muncul ialah flu dan demam semua orang . 

Gahepasa (2016) dalam penelitiannyamenyatakan bahwa pada 

umumnya anak kos tidak memperhatikan kebersihan kamar kosnya, 

mahasiswa sering tidak peduli pada kamar kosnya karena berbagai 

alasan seperti sibuk dengan urusan kampus. Hal itu didukung dari 

hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa  niat mahasiswa kos 

untuk berperilaku hidub bersih dan sehat yang baik lebih kecil 

dibandingakan dengan niat berperilaku hidup bersih yang sehat yang 

buruk.  

Green (dalam Rohmah, 2012) menjelaskan secara umum 

bahwa kualitas hidup dipengaruhi oleh kesehatan, sedangkan 

kesehatan dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup serta lingkungan. 

Perilaku dan gaya hidup dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 

predisposing factors, reinforcing factors dan enabling factors. Yang 

dimaksud predisposing factors adalah pengetahuan, pendidikan, 

sikap, nilai, keyakinan, kepercayaan. Yang dimaksud reinforcing 

factors adalah faktor-faktor pendukung seperti perilaku teman, sikap 

para petugas kesehatan, dukungan orang tua dan sebagainya. Enabling 

factors adalah  sarana prasarana dan fasilitas kesehatan. 

 Mengingat belum meratanya kesehatan dan belum 

terlaksanakannya pola hidup yang bersih dan sehat pada masyarakat 
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khususnya pada mahasiswa kost, hal ini menunjukan bahwa 

pentingnya pendidikan kesehatan pada kalangan masyarakat sehingga 

literasi kesehatan menjadi salah satu prioritas yang perlu 

dikembangkan dalam masyarakat, karena pendidikan perupakan salah 

satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan gaya hidup. Selain 

itu, menurut Anies (dalam Zahro, 2014)  kurangnya pendidikan dan 

pengetahuan terhadap PHBS juga merupakan faktor penghambat 

masyarakat dalam menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Menurut WHO (Pant, 2016) literasi kesehatan adalah 

keterampilan untuk mendapatkan akses, memahami dan 

menggunakan informasi dengan cara memelihara dan meningkatkan 

kesehatan yang baik. Literasi kesehatan melibatkan berbagai faktor 

sosial, budaya, dan pribadi. Literasi kesehatan yang buruk 

mempengaruhi semua tingkat pengalaman perawatan kesehatan mulai 

dari individu, penyuluh, hingga lingkungan perawatan kesehatan 

(dalam Carbone dan Zoellner, 2012). 

Literasi kesehatan yang berhubungan dengan pengetahuan 

serta pendidikan mengenai kesehatan tidak hanya mempengaruhi 

pengetahuan seorang mengenai kesehatan karena pendidikan juga 

mempengaruhi dan memberikan dampak positif terhadap cara 

seseorang mengatasi permasalahan kesehatan (dalam Nazmi, 

Rudolfo, Restila, Emytri, 2015). 

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan dalam diri peneliti 

apakah ada hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku hidup 

bersih dan sehat. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

literasi kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

mahasiswa Unika Soegijapranata yang indekos. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan untuk 

kesehatan, terutama informasi mengenai literasi kesehatan dan 

perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa.  

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi 

informasi dan referensi bagi berbagai pihak yang tertarik dengan 

masalah literasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 

 

 

 

 

 

 


