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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). Menurut data Badan 

Kesehatan Dunia (WHO), diare adalah penyebab nomor satu kematian balita 

diseluruh dunia. Sementara UNICEF (Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

urusan anak) memperkirakan bahwa setiap 30 detik ada satu anak yang 

meninggal dunia karena diare. Angka tingkat kematian yang dirilis UNICEF pada 

tahun 2012 menunjukkan bahwa secara global sekitar 2.000 anak di bawah usia 

lima tahun meninggal setiap hari akibat penyakit diare.  

Diare menjadi masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang 

seperti di Indonesia karena morbiditas dan mortalitas-nya yang masih tinggi. 

Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan dari 

tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidensi naik. Tahun 2000 IR 

(Incident Rate) penyakit diare 301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi  

374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk dan tahun 

2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih 

sering terjadi, dengan CFR (Case Fatality Rate) yang masih tinggi. Pada tahun 

2008 terjadi KLB di 69 Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 

239 orang (CFR 2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan 

jumlah kasus 5. 756 orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), 

sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah 

penderita 4204 dengan kematian 73 orang (1,74%) (Kemenkes RI, 2011).  

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, Kalimantan Selatan, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat dan Papua). 
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Salah satu provinsi yang masih terjadi KLB adalah Jawa Tengah dengan 

CFR sebesar 2,86% (Kemenkes RI, 2011). Banyaknya penderita diare di Jawa 

Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011 yaitu 

sebanyak 183.593 jiwa dari tahun sebelumnya yang memiliki penderita diare 

sebanyak 609.335 jiwa.  

Data Dinkes Jawa Tengah (2012) menyebutkan bahwa cakupan 

penemuan dan penanganan diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 adalah 

sebesar 42,66%, lebih rendah dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 57,9%. Pada 

tingkat kabupaten/kota, diketahui bahwa cakupan penemuan dan penanganan 

diare tertinggi adalah kabupaten Klaten (93,33%) dan terendah adalah 

kabupaten Cilacap (6,20%). 

Kota Surakarta sendiri didapatkan jumlah angka kesakitan diare pada 

tahun 2014 adalah 24,96 per 1000 penduduk, 5 kecamatan di Surakarta yang 

memiliki total penduduk sebanyak 507.825 didapatkan kasus diare sebanyak 

25.354 dengan jumlah diare yang ditangani adalah 12.677 (50%). Selain itu, 

jumlah target penemuan kasus diare di wilayah kerja Pucangsawit Surakarta 

adalah 797 dengan total penduduk di Pucangsawit adalah 31.940 (Dinkes 

Surakarta, 2014).  

Tatalaksana diare tergantung ada atau tidaknya dehidrasi dan jenis 

dehidrasi yang diderita. Semua anak dengan diare harus diperiksa apakah 

menderita dehidrasi dan klasifikasikan status dehidrasi sebagai dehidrasi berat, 

sedang, ringan, atau tanpa dehidrasi dan beri pengobatan yang sesuai dengan 

jenis dehidrasi anak yang menderita diare. Masih banyak orang tua yang belum 

memahami bagaimana cara menangani dengan baik anaknya yang sedang 

menderita diare (WHO, 2013). 

Data diatas menjadi bukti bahwa diare masih menjadi masalah kesehatan 

anak-anak secara global termasuk Indonesia, bahkan sering menyebabkan 

kematian anak. Oleh karena itu, penanggulangan diare harus dilakukan dengan 

tepat dan akurat untuk mengatasi dampak dari diare (Juniati, et al., 2013).  
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “hubungan antara pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan 

diare dengan kejadian diare pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas 

Pucangsawit Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah, yaitu “Apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan diare dengan kejadian diare pada 

anak balita di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan diare dengan kejadian diare 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta.  

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diketahui hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang penatalaksanaan diare dengan kejadian diare pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi keluarga 

Sebagai sumber informasi untuk anggota keluarga terutama orang tua 

(ibu) mengenai cara memanajemen penyakit diare dengan benar.  

b. Bagi masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih 

memahami faktor resiko diare, cara mengatasi, dan dapat melakukan 

pencegahan terhadap diare.  
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c. Bagi pemerintah 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk sarana pencegahan diare demi menurunkan tingkat 

kejadian diare pada balita.  

d. Bagi peneliti 

1) Melengkapi pustaka yang ada bagi peneliti sebelumnya. 

2) Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan 

penelitian khususnya hubungan antara pengetahuan ibu tentang 

penatalaksanaan diare dengan kejadian diare. 

 


