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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Penyakit diare pada bayi dan anak dapat menimbulkan dampak yang negatif 

yaitu menghambat proses tumbuh kembang anak sehingga dapat menurunkan 

kualitas hidup anak (Astuti, et al., 2011). Keadaan abnormal berak dengan 

frekuensi tiga kali atau lebih dengan konsistensi cair, lembek dengan atau tanpa 

adanya darah lender dalam feses disebut diare (Rompas, et al.,  2013). 

  WHO memperkirakan bahwa sebanyak 1,8 juta anak meninggal akibat diare 

setiap tahun (Zavaleta, et al., 2007). Penyakit diare menimbulkan masalah 

kesehatan masyarakat yang signifikan pada skala global dan terutama di negara-

negara berkembang. Kasus diare diperkirakan 1,5 miliar per tahun yang 

menyebabkan 22% dari semua kematian pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. 

Data baru dari WHO bahwa jumlah penyakit diare menyumbang 18% dari 10,6 

juta kematian pada anak-anak di bawah 5 tahun (Lukacik, et al., 2014). 

 Prevalensi diare di Indonesia adalah penyebab kematian balita nomor dua 

setelah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). UNICEF memperkirakan bahwa 

setiap 30 detik ada anak yang meninggal karena diare. Indonesia setiap tahun 

100.000 anak meninggal dunia karena diare (Rahmawati, 2008). 

 Kasus diare di Jawa Tengah terdapat 697.768 pada laki-laki dan 709.561 pada 

perempuan. Diare di Jawa Tengah diare terdapat 48,43% yang di tangani dan 

terdapat 71 jumlah kematian pada penyakit diare. Wilayah karanganyar terdapat 

kasus diare 50.78% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012). Puskesmas 

Kebakkramat II pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk 29.300 terdapat kasus 

diare 67,4%, pada tahun 2012 kasus diare 58,7%, tahun 2013 51% dan pada tahun 

2014 bulan September terdapat kasus diare 50% (Puskesmas Kebakkramat II, 

2014). 



2 
 

 
 

 Faktor resiko lingkungan seperti sarana air bersih, jamban, saluran 

pembuangan air limbah, kondisi rumah, sanitasi, dan air menjadi penyebab 

terjadinya diare. Kualitas air minum yang buruk menyebabkan 300 kasus diare 

per 100 penduduk (Adisasmito, 2007). 

 Menurut Wibowo (2010) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan 

perwujudan nyata paradigma sehat dalam budaya hidup perorangan, keluarga dan 

masyarakat yang berorientasi sehat, bertujuan untuk meningkatkan, memelihara 

dan melindungi kesehatannya. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada 

hakikatnya merupakan perilaku pencegahan oleh individu atau keluarga dari ber-

bagai penyakit. Salah satu sasaran penerapan program PHBS adalah pada tatanan 

rumah tangga, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan 

produktivitas kerja setiap anggota keluarga (Depkes RI, 2006 ; Jayanti, et al., 

2010). 

 Menurut Riskesdas 2013 hasil dari indikator kebiasaan buang air besar (BAB) 

di jamban sebanyak 81,9% sedangkan pada indikator kebiasaan mencuci tangan 

dengan benar adalah 47,2%. Secara nasional, penduduk yang telah memenuhi 

kriteria PHBS baik sebesar 38,7%. Terdapat lima provinsi dengan pencapaian 

PHBS di atas angka nasional yaitu DI Yogyakarta (58,2%), Bali (51,7%), 

Kalimantan Timur (49,8%), Jawa Tengah (47%), dan Sulawesi Utara (46,9%). 

Sedangkan provinsi dengan pencapaian PHBS rendah berturut-turut adalah Papua 

(24,4%), Nusa Tenggara Timur (26,8%), Gorontalo (27,8%), Riau (28,1%) dan 

Sumatera Barat (28,2%). 

 Data Puskemas Kebakkramat II menunjukkan bahwa tahun 2013 Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat yang terdiri dari sehat pratama berjumlah 26, sehat 

madya 969, sehat utama 6343, dan sehat paripurna berjumlah 284 (Puskesmas 

Kebakkramat II, 2014).  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andi J, Sukriyadi, Yusuf (2014)  

terdapat pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat terhadap kejadian diare di SDN 

003 kabupaten polewali mandar. 
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 Penelitian lain juga dilakukan Devita M, Maria A (2013) menyimpulkan 

terdapat pengaruh personal hygiene ibu yang tidak baik berhubungan dengan 

peningkatan kejadian diare pada balita.  

 Berdasarkan keadaan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Ibu dengan Kejadian Diare 

pada Usia 3 bulan - 2 tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Adakah hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat ibu dengan kejadian 

diare pada usia 3 bulan - 2 tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat 

Kabupaten Karanganyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat ibu dengan kejadian diare pada 

usia 3 bulan - 2 tahun di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten 

Karanganyar. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang kedokteran 

khususnya ilmu kesehatan anak dan ilmu kesehatan masyarakat. 

b) Sebagai bahan pertimbangan yang relevan bagi peneliti lain di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Aplikatif 

a) Bagi Petugas Kesehatan  

Sebagai masukan untuk program kesehatan dalam mengoptimalkan 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 
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b) Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS), sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat 

dalam menanggulangi diare. 

c) Bagi Pemerintah 

Sebagai sumber informasi tentang situasi perilaku hidup bersih dan sehat 

untuk mengambil kebijakan yang mendukung perilaku hidup bersih dan 

sehat secara optimal. 

d) Bagi Instansi Puskesmas 

 Memberi informasi bagi Puskesmas Kebakkramat II tentang hubungan 

 PHBS dengan kejadian diare. Sehingga dapat menjadi bahan masukan 

 dalam rangka pengambllan keputusan penanggulangan penyakit diare di 

 wilayah kerja Puskesmas Kebakkramat II dan dapat menurunkan angka 

 kejadian kasus diare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




