
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

2.1.1. Sehat 

Sehat merupakan kondisi yang diinginkan setiap individu. Menurut 

WHO dalam Notoatmodjo (2007) definisi sehat adalah keadaan sejahtera, 

sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada 

bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan 

yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental 

bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik 

yang dianut dan tingkat sosial ekonominya. 

 

Dalam setiap hal di dunia, termasuk kesehatan pasti memiliki masalah-

masalah tertentu. Tidak selamanya masalah kesehatan merupakan 

masalah kompleks yang merupakan resultan dari berbagai masalah 

lingkungan yang bersifat alamiah maupun masalah buatan manusia, 

sosial budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika dan sebagainya. 

Derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosocio somatic 

health well being merupakan resultante dari 4 faktor yaitu: 

1.   Environment atau lingkungan. 
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2. Behaviour atau perilaku, antara yang pertama dan kedua   

dihubungkan dengan ecological balance. 

3.   Heredity atau keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi  

penduduk dan sebagainya. 

4. Health care service berupa program kesehatan yang bersifat 

preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Dari empat faktor 

tersebut di atas, lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang 

paling besar pengaruhnya (dominan) (Soejoeti, 2005). 

 

Status kesehatan akan tercapai secara optimal apabila keempat faktor 

tersebut bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal juga. Jika salah 

satu faktor tersebut berada dalam keadaan yang terganggu (tidak 

optimal), maka status kesehatan akan tergeser dibawah optimal 

(Notoatmodjo, 2007). 

 

 

Gambar 1. Faktor-faktor Pengaruh Derajat Kesehatan Menurut Hendrik 

L.Blum (Amalia, 2009). 
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1) Lingkungan 

Lingkungan memiliki pengaruh yang dan peranan terbesar diikuti 

perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan. Lingkungan sangat 

bervariasi, umumnya digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang 

berhubungan dengan aspek fisik dan sosial. Lingkungan yang 

berhubungan dengan aspek fisik contohnya sampah, air, udara, 

tanah, ilkim, perumahan dan sebagainya. Sedangkan lingkungan 

sosial merupakan hasil interaksi antar manusia seperti kebudayaan, 

pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 

2) Perilaku 

Perilaku merupakan faktor kedua yang memengaruhi derajat 

kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya lingkungan 

kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung 

pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu, juga dipengaruhi 

oleh kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, pendidikan 

sosial ekonomi dan perilaku-perilaku lain yang melekat pada 

dirinya. 

3) Pelayanan kesehatan 

Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan 

sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, 

pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta 

kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. 

Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat 
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dijangkau atau tidak. Selanjutnya  adalah tenaga kesehatan pemberi 

pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi 

fasilitas dalam memperoleh pelayanan serta program pelayanan 

kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

4) Keturunan 

Keturunan (genetik) merupakan faktor yang telah ada dalam diri 

manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya dari golongan penyakit 

keturunan seperti diabetes melitus dan asma bronkial. 

 

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan 

sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Menurut While, kesehatan adalah keadaan dimana seseorang pada waktu 

diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat 

tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan (Diskamara, 2009). 

 

Kesehatan lingkungan pada hakekatnya adalah suatu kondisi atau 

keadaan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap 

terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Ruang lingkup 

kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencangkup: perumahan, 

pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air bersih, pembuangan 

sampah, pembuangan air kotor (air limbah), rumah hewan ternak 

(kandang) dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan usaha 

kesehatan lingkungan adalah suatu usaha untuk memperbaiki atau 
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mengoptimumkan lingkungan hidup manusia agar merupakan media 

yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimum bagi manusia 

yang hidup di dalamnya (Notoatmodjo, 2007). 

 

2.1.2.  Perilaku  

Perilaku adalah kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan 

gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan seseorang, seperti 

proses berpikir, bekerja, hubungan seks dan sebagainya (Chaplin, 2006). 

Menurut Wordworth and Marquis (1971) perilaku merupakan 

keseluruhan atau totalitas kegiatan akibat belajar dari pengalaman 

sebelumnya dan dipelajari melalui proses penguatan dan pengkondisian. 

 

Menurut Branca dalam Herri (2010), perilaku adalah reaksi manusia 

akibat kegiaan kognitif, afektif dan psikomotorik. Ketiga aspek ini saling 

berhubungan. Jika salah satu aspek mengalami hambatan, maka aspek 

perilaku lainnya juga terganggu. 

 

Bimo Walgito (1990) mengatakan bahwa perilaku adalah akibat 

interelasi stimulus eksternal dengan internal yang akan memberikan 

respon-respon eksternal. Stimulus internal merupakan stimulus-stimulus 

yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis atau psikologis seseorang. 

Misalnya, ketika kita lapar maka reaksi kita adalah mencari makanan. 

Sedangkan stimulus eksternal merupakan segala macam reaksi seseorang 

akibat faktor luar diri (lingkungan). Misalnya, ketika melihat roti maka 
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timbul keinginan untuk makan, meskipun reaksi dari tubuh kita tidak 

menunjukkan rasa lapar. 

 

Menurut Skinner perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang 

terhadap rangsangan dari luar (stimulus). Perilaku terhadap rangsangan 

dari luar dapat dikelompokkan menjadi dua: 

a. Perilaku tertutup (covert behaviour), perilaku tertutup terjadi bila 

respon terhadap stimulus tersebut masih belum bisa diamati orang 

lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam 

bentuk perhatian, perasaan, persepsi dan sikap terhadap stimulus 

yang bersangkutan. Bentuk “unobservabel behavior” atau “covert 

behavior” apabila respon tersebut terjadi dalam diri sendiri dan 

sulit diamati dari luar (orang lain) yang disebut dengan 

pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude). 

b.  Perilaku Terbuka (overt behaviour), apabila respon tersebut dalam 

bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar (orang lain) yang 

disebut praktik (practice) yang diamati orang lain dari luar atau 

“observabel behavior”. 

 

Perilaku muncul sebagai akibat dari: 

 Hubungan timbal balik antara stimulus dan respon yang lebih 

dikenal dengan rangsangan tanggapan. Hubungan stimulus dan 

respon akan membentuk pola-pola perilaku baru. 
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 Hubungan stimulus dan respon merupakan suatu mekanisme 

dari proses belajar dari lingkungan luar. 

Ganjaran (reward) akan memberikan penguatan kepada respon atau tetap 

untuk mempertahankan respon. Adanya hukuman (punishment) 

melemahkan respon atau mengalihkan respon ke bentuk respon lainnya. 

Perubahan perilaku akibat perubahan dari ganjaran atau hukuman (Herri, 

2010). 

 

Menurut Soekidjo Notoatmojo (2007), perilaku adalah suatu aktivitas 

dari manusia itu sendiri. Pendapat di atas disimpulkan bahwa perilaku 

(aktivitas) yang ada pada individu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi 

akibat dari adanya rangsang yang mengenai individu tersebut. 

Perilaku dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

a. Perilaku pasif atau respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri 

manusia dan yang tidak secara langsung dapat terlihat orang lain. 

(tanpa tindakan: berfikir, berpendapat, bersikap) artinya seseorang 

yang memiliki pengetahuan positif untuk mendukung hidup sehat 

tetapi ia belum melakukannya secara kongkrit. 

b. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung 

(melakukan tindakan), misalnya: seseorang yang tahu bahwa 

menjaga kebersihan amat penting bagi kesehatannya ia sendiri 

melaksanakan dengan baik serta dapat menganjurkan pada orang 

lain untuk berbuat serupa. 
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Menurut Suryani (2003) yang dikutip dari Fitriani (2011),  perilaku 

adalah aksi dari individu terhadap reaksi dari hubungannya. Perilaku 

adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia baik yang dapat diamati 

langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku 

manusia pada hakekatnya tindakan manusia itu sendiri yang bertentangan 

sangat luas dari mulai berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja dan 

sebagainya. 

 

Skinner (1938) membedakan respon menjadi dua, yaitu:  

1. Respondent Respon atau reflexive 

Merupakan respon yang ditimbulkan oleh rangsangan tertentu. 

Bisa juga disebut dengan eliciting stimulation  atau stimulasi yang 

menimbulkan respon tetap seperti: makanan lezat merangsang 

makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup menarik bila 

jari terkena api, juga cakupan emosional seperti menangis bila 

sedih, luapan kegembiraan bila bahagia. 

2. Operant respon atau instrumental respon 

Yaitu respon yang timbul dan berkembang oleh stimulus tertentu. 

Perangsang ini disebut dengan reinforce artinya penguat. Seperti 

karyawan yang telah bekerja dengan baik diberikan reward 

(penghargaan) atau hadiah dengan harapan bisa lebih 

meningkatkan kinerjanya lagi (Fitriani, 2011). 
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Prosedur pembentukan perilaku dalam operant conditioning (respon 

perilaku yang diciptakan karena adanya kondisi tertentu) menurut 

Skinner adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan identifikasi terhadap hal – hal yang merupakan 

penguat berupa reward atau hadiah bagi perilaku yang akan 

dibentuk. 

b. Melakukan analsiis untuk mengidentifikasi komponen kecil yang 

membentuk perilaku yang dikehendaki. 

c. Menggunakan secara urut komponen sebagai satu tujuan 

sementara. 

d. Melakukan pembentukan perilaku dengan urutan komponen 

tersebut (Fitriani, 2011). 

 

2.1.3. Perilaku Kesehatan 

Gochman (1998) mendefinisikan perilaku kesehatan sebagai atribut-

atribut seperti kepercayaan, ekspektasi, motif-motif, nilai-nilai, persepsi 

elemen kogniti lainnya, karakteristik kepribadian, termasuk  mood dan 

status emosi dan sifat-sifat serta pola peilaku yang jelas, tinndakan dan 

kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, restorasi 

dan peningkatan kesehatan. 

 

Menurut Notoatmodjo (2007),  perilaku kesehatan adalah sesuatu respon 

(organisme) terhadap stimulus atau obyek yang berkaitan dengan sakit 

dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta 
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lingkungan. Dari batasan ini, perilaku pemeliharaan kesehatan ini terjadi 

dari 3 aspek: 

1. Perilaku pencegahan penyakit dan penyembuhan penyakit bila 

sakit, serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari sakit. 

2. Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan 

sehat. 

3.  Perilaku gizi (makanan) dan minuman.  

 

PHBS harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia kapan saja 

dan dimana saja termasuk di dalam lingkungan dan tempat tinggal karena 

perilaku merupakan sikap dan tindakan yang akan membentuk kebiasaan 

sehingga melekat dalam diri seseorang. Perilaku merupakan respon 

individu terhadap stimulasi baik yang berasal dari luar maupun dari 

dalam dirinya. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) merupakan 

sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat 

menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam 

mewujudkan kesehatan masyarakat (Notoatmodjo, 2007). 

 

PHBS merupakan salah satu pilar utama dalam Indonesia Sehat dan 

merupakan salah satu strategi untuk mengurangi beban negara dan 

masyarakat terhadap pembiayaan kesehatan. Sehat adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang 
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hidup produktif secara sosial dan ekonomi (UU Kesehatan RI No. 23 

tahun 1992). 

 

Indikator PHBS menurut Depkes (2010) yaitu: 

1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, yaitu pertolongan 

pertama pada persalinan balita termuda dalam rumah tangga 

dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan paramedis 

lainnya). 

2) Bayi diberi ASI ekslusif, adalah bayi termuda usia 0-6 bulan 

mendapat ASI saja sejak lahir sampai usia 6 bulan. 

3) Mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, adalah anggota-

anggota rumah tangga mempunyai pembiayaan praupaya kesehatan 

seperti askes, kartu sehat, dana sehat, Jamsostek dan lain sebagainya. 

4) Ketersediaan air bersih, adalah rumah tangga yang memiliki akses 

terhadap air bersih dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari 

yang berasal dari air dalam kemasan, air ledeng, air sumur terlindung 

dan penampungan air hujan. Sumber air pompa, sumur dan mata air 

terlindung berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan 

kotoran atau limbah. 

5) Ketersediaan jamban sehat, adalah rumah tangga yang memiliki atau 

menggunakan jamban leher angsa dengan tangki septik atau lubang 

penampung kotoran sebagai pembuangan akhir. 
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6) Kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, adalah rumah tangga 

yang mempunyai luas lantai rumah yang ditempati dan digunakan 

untuk keperluan sehari-hari dibagi dengan jumlah penghuni. 

7) Lantai rumah bukan tanah, adalah  rumah tangga yang mempunyai 

rumah dengan bawah atau dasar terbuat dari semen, papan ubin dan 

kayu. 

8) Tidak merokok dalam rumah, adalah  penduduk/anggota keluarga 

umur 10 tahun keatas tidak merokok dalam rumah selama ketika 

berada bersama anggota keluarga selama 1 bulan terakhir. 
9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, adalah penduduk/anggota 

keluarga umur 10 tahun keatas dalam 1 minggu terakhir melakukan 

aktifitas fisik (sedang maupun berat) minimal 30 menit setiap hari. 
10) Makan buah dan sayur setiap hari, adalah anggota keluarga umur 10 

tahun keatas yang mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi 

sayuran atau sebaliknya setiap hari dalam 1 minggu terakhir. 
 

Tujuan PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan 

kemauan masyarakat agar hidup sehat, serta meningkatkan peran aktif 

masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha, dalam upaya mewujudkan 

derajat hidup yang optimal (Dinkes, 2006). Ada 5 tatanan PHBS yaitu 

rumah tangga, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan dan tempat-tempat 

umum. tatanan adalah tempat dimana sekumpulan orang hidup, bekerja, 

bermain, berinteraksi dan lain-lain. Untuk mewujudkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) ditiap tatanan diperlukan pengelolaan 
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manajemen program PHBS melalui tahap pengkajian, perencanaan, 

penggerakan pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan penilaian. 

 

Sebagai contoh, setiap jam terdapat dua orang meninggal atau lebih dari 

17.000 ibu meninggal setiap tahun. Sekitar empat juta ibu hamil dan ibu 

menyusui menderita gangguan anemia karena kekurangan zat besi. Lebih 

dari 1,5 juta balita yang terancam gizi buruk diseluruh pelosok tanah air. 

Setiap jam terdapat sepuluh dari sekitar 520 bayi yang di Indonesia 

meninggal dunia. Sehingga diharapkan dengan adanya program PHBS 

khususnya di tatanan rumah tangga,dapat menekan angka tersebut 

(Dinkes, 2006). 

 

2.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi 

2.2.1. Faktor Ekonomi 

Jika dilihat dari faktor ekonomi, maka penghasilan adalah salah satu 

faktor yang memengaruhi tingkat wawasan masyarakat mengenai 

sanitasi, lingkungan dan perumahan. Kemampuan anggaran rumah 

tangga juga dapat memengaruhi kecepatan untuk meminta pertolongan 

apabila anggota keluarganya sakit (Widoyono, 2008). 

 

Terdapat perbedaan antara upah minimum dengan pendapatan, jika 

pendapatan adalah uang yang diterima tanpa bekerja permintaan untuk 

modal kesehatan mungkin lebih kecil karena pendapatan tidak secara 

langsung mengurangi status kesehatan. Pendapatan yang diterima tidak 
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secara langsung berhubungan dalam memberi keuntungan atau kerugian 

atau memberi manfaat kesehatan. Akibatnya, tingkat optimalisasi dalam 

permintaan kesehatan untuk setiap individu menurun dan penurunan 

dalam permintaan perawatan kesehatan (Amalia, 2009)  

 

Menurut Faturrahman dan Mollo yang dikutip dari Sumiarto (2003) 

tingkat pendapatan berkaitan dengan kemiskinan yang akan 

berpengaruh pada status kesehatan masyarakat. Faktor-faktor lain yang 

memengaruhi antara lain adalah jenis pekerjaan, pendidikan formal 

kepala keluarga, jumlah anggota keluarga dan lain-lain. 

 

2.2.2. Faktor Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil tahu, dan dapat terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan 

terjadi melalui panca indra yang ada pada manusia. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 

suatu tindakan seseorang (overt behaviour) (Notoatmodjo, 2007). 

 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam 

tingkat, yakni : 

1. Tahu (know)  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya.  
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2. Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan 

secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat 

menginterprestasi materi tersebut secara benar.  

3. Aplikasi (Aplication) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).  

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

suatu struktur organisasi tertentu, dan masih ada kaitannya satu 

sama lain.  

5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk pada kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungklan bagian-bagian dalam bentuk keseluruhan yang 

baru.  

6. Evaluasi (Evaluation ) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan melakukan penilaian 

terhadap suatu materi atau obyek. Pengukuran pengetahuan dapat 

dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan 

tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden (Notoatmodjo, 2007). 
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Pengetahuan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang diketahui 

responden dalam usaha pencegahan penyakit skabies. Meliputi 

pengertian penyakit skabies, cara penularan baik langsung maupun 

tidak langsung, masa inkubasi kuman skabies, gejala-gejala penyakit 

skabies, daerah yang paling sering terkena dan cara-cara pencegahan 

agar tidak tertular (Andayani, 2005). 

 

2.2.3. Faktor Pendidikan 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan menerima 

informasi kesehatan dari media massa dan petugas kesehatan. Banyak 

kasus kesakitan dan kematian masyarakat diakibatkan rendahnya 

tingkat pendidikan penduduk. Suatu laporan dari negara bagian Kerala 

di India Utara menyatakan bahwa status kesehatan di sana sangat baik, 

jauh di atas rata-rata status kesehatan nasional. Setelah ditelusuri 

ternyata tingkat pendidikan kaum wanitanya sangat tinggi di atas kaum 

pria (Widoyono, 2008). 

 

Jenjang pendidikan memegang peranan penting dalam kesehatan 

masyarakat. Pendidikan masyarakat yang rendah menjadikan mereka 

sulit diberi tahu mengenai pentingnya higyene perorangan dan sanitasi 

lingkungan untuk mencegah terjangkitnya penyakit menular. Dengan 

sulitnya mereka menerima penyuluhan, menyebabkan mereka tidak 

peduli terhadap upaya pencegahan penyakit menular (Sander, 2005). 
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Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan sikap 

menuju perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang tinggi akan 

memudahkan seseorang atau masyarakat memperoleh dan mencerna 

informasi untuk kemudian menentukan pilihan dalam pelayanan 

kesehatan dan menerapkan hidup sehat. Tingkat pendidikan, khususnya 

tingkat pendidikan wanita memengaruhi derajat kesehatan (Depkes RI, 

1999). 

 

2.3. Kerangka Teori 

Derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perilaku, 

pelayanan kesehatan, lingkungan, dan keturunan,masing-masing faktor 

memiliki perannya sendiri terhadap kesehatan dalam masyarakat. Perilaku 

sendiri sebagai salah satu faktor memiliki beberapa pilar didalamnya, seperti 

perilaku mencari pelayanan kesehatan, perilaku mencari pengetahuan 

mengenai kerbersihan dan sebagainya.  Lingkungan sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat juga punya 

beberapa pilar di dalamnya seperti ekonomi, pendidikan, letak geografis dan 

yang lainnya. Faktor-faktor tersebut memengaruhi PHBS pada masyarakat. 

Apabila beberapa faktor tersebut rendah, maka akan mengakibatkan PHBS 

yang ada juga menjadi rendah. PHBS yang rendah mengakibatkan kesehatan 

terganggu sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. 
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Gambar 2. Kerangka Teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi PHBS menurut 

HL Blum modifikasi (Amalia, 2009) 
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2.4. Kerangka Konsep 

      Variabel bebas                Variabel terikat 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep 

2.5. Hipotesis  

1. Ada pengaruh antara faktor pendidikan masyarakat terhadap PHBS 

2. Ada pengaruh antara faktor pengetahuan masyarakat terhadap PHBS 

3. Ada pengaruh antara faktor ekonomi masyarakat terhadap PHBS 

 

 

Perilaku Hidup Bersih 

& Sehat 

Faktor pendidikan 

Fakto pengetahuan 

Faktor ekonomi 


