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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Diare masih merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian anak 

terutama di negara berkembang, dengan perkiraan sekitar 1,5 milyar episode  dan 1,5 

– 2,5 juta kematian setiap tahun pada anak dibawah usia 5 tahun. Sekitar 85% 

kematian yang berhubungan dengan diare terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan. 

Menurut laporan Departemen Kesehatan, di Indonesia setiap anak mengalami episode 

diare sebanyak 1,6 – 2 kali setahun.1 

Diare akut masih merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas anak-anak di berbagai negara yang sedang berkembang, setiap tahun 

diperkirakan lebih dari satu milyar kasus diare di dunia dengan 3,3 juta kasus 

kematian sebagai akibatnya. Kombinasi paparan lingkungan yang patogenik, diet 

yang tidak memadai, malnutrisi menunjang timbulnya kesakitan dan kematian karena 

diare. Hal itu terjadi lebih dari satu milyar episode diare setiap tahun, dengan 2 – 3% 

kemungkinan jatuh ke dalam keadaan dehidrasi.2 

Penyakit diare yang mempunyai angka kesakitan sekitar 40% pertahun 

menyerang terutama (60 – 80%) anak balita dan angka kematiannya merupakan 20 – 

40% dari seluruh kematian, perlu mendapat bagian pemberantasan penyakit maupun 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada umumnya. 3 

Keadaan ini disebabkan karena kesehatan lingkungan pemukiman yang masih 

rawan, disamping pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti perilaku masyarakat, 

keadaan gizi, kependudukan, dan keadaan sosial ekonomi yang secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi penyakit diare ini. 1 

Berbagai faktor mempengaruhi kejadian diare diantaranya adalah faktor 

lingkungan, gizi, kependudukan, pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan perilaku 

masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah kebersihan lingkungan dan 

perorangan seperti kebersihan puting susu, kebersihan botol susu, dan dot susu, 

maupun kebersihan air yang digunakan untuk mengolah susu dan makanan. Faktor 
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gizi misalnya adalah tidak diberikannya makanan tambahan meskipun anak telah 

berusia 4 – 6 bulan, faktor pendidikan yang utama adalah pengetahuan ibu tentang 

masalah kesehatan. Faktor kependudukan menunjukkan bahwa insidens diare lebih 

tinggi pada penduduk perkotaan yang padat dan miskin atau kumuh. Sedangkan 

faktor perilaku orang tua dan masyarakat misalnya adalah kebiasaan ibu yang tidak 

mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar atau 

membuang tinja anak. Kesemua faktor yang tersebut di atas terkait erat dengan faktor 

ekonomi masing-masing keluarga.2 

Selama ini upaya menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita 

(AKBa) di tingkat pelayanan kesehatan dasar disamping menekankan pencegahan 

primer melalui upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif, telah 

memanfaatkan upaya pencegahan sekunder termasuk upaya kuratif dan rehabilitatif di 

unit rawat jalan.4 

Pendekatan program perawatan balita sakit di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia, yang dipakai selama ini adalah program intervensi secara 

terpisah untuk masing-masing penyakit. Program intervensi secara vertikal, antara 

lain pada program pemberantasan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), 

program pemberantasan penyakit diare, program pemberantasan penyakit malaria, 

dan penanggulangan kekurangan gizi. Penanganan yang terpisah seperti ini akan 

menimbulkan masalah kehilangan peluang dan putus pengobatan pada pasien yang 

menderita penyakit lain selain penyakit yang dikeluhkan dengan gejala yang sama 

atau hampir sama.5 

Untuk mengatasi kelemahan program atau metode intervensi tersebut, pada 

tahun 1994 WHO dan UNICEF mengembangkan suatu paket yang memadukan 

pelayanan terhadap balita sakit dengan cara memadukan intervensi yang terpisah 

tersebut menjadi satu paket tunggal yang disebut Integrated Management of Chilhood 

Ilness (IMCI). IMCI yang oleh WHO dikembangkan di negara-negara Afrika dan 

India telah berhasil memberikan keterampilan terhadap tenaga kesehatan yang 

bertugas di pelayanan kesehatan dasar. Keterampilan tersebut antara lain meliputi 

bagaimana cara melakukan klasifikasi penyakit, menilai status gizi, melakukan 
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pengobatan secara benar, melakukan proses rujukan dengan cepat dan benar dan juga 

dapat menjadikan pengurangan biaya pada pelayanan kesehatan.5 

Pada tahun 1997 IMCI mulai dikembangkan di Indonesia dengan nama 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yaitu  suatu program yang bersifat 

menyeluruh dalam menangani balita sakit yang datang ke pelayanan kesehatan dasar. 

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) menangani balita sakit menggunakan suatu 

algoritme, program ini dapat mengklasifikasi penyakit-penyakit secara tepat, 

mendeteksi semua penyakit yang diderita oleh balita sakit, melakukan rujukan secara 

cepat apabila diperlukan, melakukan penilaian status gizi dan memberikan imunisasi 

kepada balita yang membutuhkan. Selain itu, bagi ibu balita juga diberikan 

bimbingan mengenai tata cara memberikan obat kepada balitanya di rumah, 

pemberian nasihat mengenai makanan yang seharusnya diberikan kepada balita 

tersebut dan memberi tahu kapan harus kembali ataupun segera kembali untuk 

mendapat pelayanan tindak lanjut, sehingga MTBS merupakan paket komprehensif 

yang meliputi aspek preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif.5 

Jika seorang dokter memeriksa pasien berdasarkan dari gejala klinis dehidrasi, 

kemungkinan anak–anak yang mengalami dehidrasi kira-kira 80% . Tetapi jika 

diperiksa berdasarkan IMCI, kemungkinan anak-anak yang mengalami gejala–gejala 

dehidrasi berubah menjadi 70%. Dan jika dalam pemeriksaannya menunjukkan hasil 

yang negatif, kemungkinan anak–anak yang tidak mengalami gejala dehidrasi adalah 

94%. Sensitivitas  dari IMCI  adalah 91%, sedangkan spesifisitasnya adalah 82%.6 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada hubungan penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 

diare dengan kesembuhan diare akut pada balita ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui 

hubungan penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) diare dengan 

kesembuhan diare akut pada balita. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat bagi praktisi kesehatan 

Dapat mendiagnosis dan mengobati kasus diare akut secara tepat dan dapat 

melakukan rujukan segera jika kasus diare akut tersebut tidak dapat ditangani di 

pusat kesehatan dasar berdasarkan metode  Manajemen Terpadu Balita Sakit 

(MTBS). 

2. Manfaat bagi institusi pendidikan 

Memperoleh pengetahuan tentang penanganan kasus diare akut secara tepat 

berdasarkan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan mengetahui 

hubungan kesembuhan diare akut dengan metode Manajemen Terpadu Balita 

Sakit (MTBS). 

3. Manfaat bagi Puskesmas I Kartasura 

Dapat menerapkan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) diare di 

Puskesmas I Kartasura dengan tepat sehingga diperoleh kesembuhan dari kasus 

diare akut tersebut dan dapat diterapkan pada semua kasus diare akut. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Memperoleh pengetahuan tentang diare akut dan penanganannya secara tepat 

berdasarkan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) serta dapat 

diterapkan ketika praktek di lapangan. 




