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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diare merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia kurang

dari lima tahun (balita) secara global (Pahwa, 2010). Penyebab diare yaitu: 1)

Infeksi enteral (infeksi saluran pencernaan), & infeksi parenteral (infeksi di

bagian tubuh lain di luar alat pencernaan); 2) Malabsorbsi: karbohidrat

(intoleransi laktosa), lemak, protein; 3) Makanan; 4) Psikologis: rasa takut &

cemas (Staf Pengajar FKUI, 2007).

Setiap tahun diperkirakan 2,5 miliar kejadian diare pada anak balita,

dan hampir tidak ada perubahan dalam dua dekade terakhir. Diare pada balita

tersebut lebih dari separohnya terjadi di Afrika dan Asia Selatan, dapat

mengakibatkan kematian atau keadaan berat lainnya. Insidens diare bervariasi

menurut musim dan umur. Anak-anak adalah kelompok usia rentan terhadap

diare, insiden diare tertinggi pada kelompok anak usia dibawah dua tahun, dan

menurun dengan bertambahnya usia anak (Agtini, 2011).

Penelitian di Afrika menyebutkan bahwa penyakit diare merupakan

salah satu penyebab paling penting dari morbiditas dan mortalitas di Negara

berkembang, khususnya di negara-negara Afrika. Diare menyebabkan

kematian sekitar 2,5 juta orang setiap tahun, dengan sekitar 60-70% dari anak-

anak di bawah usia lima tahun. Penyakit ini bertanggung jawab selama lebih

dari seperempat dari kematian anak-anak di dunia saat ini. Sebagian besar

kematian tersebut terjadi di negara berkembang di mana diperkirakan 25%

dari kematian balita secara langsung dikaitkan dengan penyakit diare

(Yilgwan & Okolo, 2012).

Prevalensi diare di Indonesia menurut Riset kesehatan dasar

(Riskesdas) 2007 adalah 9,0% (rentang 4,2% - 18,9%), tertinggi di Provinsi

NAD (18,9%) dan terendah di DI Yogyakarta (4,2%). Beberapa provinsi

mempunyai prevalensi diare klinis >9% (NAD, Sumatera Barat, Riau, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
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Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua

Barat dan Papua).

Jumlah kasus diare di Jawa Tengah pada tahun 2007 adalah sebanyak

2.978.985 penderita dengan Indeks Rata-rata (IR) 9,2%, sedangkan jumlah

kasus diare pada balita yaitu sebanyak 339.733 penderita dengan indeks rata-

rata 16,4%. Kasus diare pada balita masih tinggi dibanding golongan umur

yang lainnya (Riskesdas Jateng, 2007). Kejadian diare di kota Surakarta pada

tahun 2007 cukup tinggi yaitu sebanyak 7,06% dari total jumlah penduduk

(Depkes RI, 2009).

Diare dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah keadaan

lingkungan dan perilaku masyarakat (Widoyono, 2008). Pengetahuan

merupakan domain yang penting untuk terbentuknya perilaku seseorang

dimasyarakat (Wawan, 2010). Menurut penelitian Eralita (2011), pengetahuan

ibu mempunyai hubungan yang bermakna secara statistik dengan diare akut

pada balita di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ibu yang

berpengetahuan rendah memiliki risiko 3,458 kali lebih besar terkena diare

dibanding balita yang memiliki ibu berpengetahuan baik.

Beberapa contoh faktor risiko yang dapat meningkatkan diare yaitu,

penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis, dan cara

penyapihan yang tidak baik. Penelitian di pedesaan Bangladesh menunjukkan

bahwa mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan merupakan kesempatan

yang penting untuk mencegah diare anak, dan juga mencuci tangan dengan air

saja dapat secara signifikan mengurangi diare anak (Luby, 2011).

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang

penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan

dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja

anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan

sebelum makan, mempunyai dampak menurunkan angka kejadian diare

sebesar 47% (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang “hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan
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perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah

kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

“Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan

perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah

kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan perilaku

ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Pucangsawit Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta.

b. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang diare yang tinggi

dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta.

c. Mengetahui hubungan pengetahuan ibu tentang diare yang rendah

dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta.

d. Melakukan uji beda antara pengetahuan ibu tentang diare yang tinggi

dan pengetahuan ibu tentang diare yang rendah.

e. Mengetahui hubungan perilaku ibu mencuci tangan menggunakan

sabun dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta.

f. Mengetahui hubungan perilaku ibu mencuci tangan tidak

menggunakan sabun dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Pucangsawit Surakarta.
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g. Melakukan uji beda antara perilaku ibu mencuci tangan menggunakan

sabun dan perilaku ibu mencuci tangan tidak menggunakan sabun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat diketahui bagaimana

hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dan perilaku ibu mencuci

tangan dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas

Pucangsawit Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami

faktor risiko dari diare dan dapat melakukan pencegahan.

b. Manfaat bagi pemerintah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan untuk sarana pencegahan diare demi menurunkan tingkat

kejadian diare pada balita.

c. Manfaat bagi peneliti

1) Melengkapi pustaka yang ada bagi peneliti selanjutnya.

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan

penelitian khususnya hubungan antara pengetahuan ibu tentang

diare dan perilaku ibu mencuci tangan dengan kejadian diare pada

balita di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta.


