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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diare hingga menjadi salah satu penyebab timbulnya kesakitan dan 

kematian yang terjadi hampir di seluruh dunia serta pada semua kelompok 

usia dapat diserang oleh diare, penyakit ini merupakan penyakit ini umumnya 

terjadi pada bayi dan  balita. United Nations Children's Fund (UNICEF) dan 

World Health Organization (WHO) pada 2013 melaporkan diare menjadi 

penyebab kematian nomor dua pada bayi tiga tahun di dunia, nomor tiga pada 

bayi, dan nomor lima pada segala umur. Kejadian diare di Indonesia sekitar 

31.200 anak batita meninggal setiap tahun karena infeksi diare (Nida, 2015).  

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 kejadian dan rasio 

prevalensi diare pada seluruh kelompok umur di Indonesia sebesar 3,5%. 

Insiden diare ditinjau dari kelompok umum di Indonesia tertinggi terjadi pada 

anak umur kurang dari 1 tahun sebesar 5,5% dan pada umur 1-4 tahun 

kejadian diare mencapai 5,1% (Riskesdas, 2013). 

Data Kemenkes RI (2011) menyebutkan bahwa penularan diare 

melalui cara faecal-oral melalui makanan dan minuman yang tercemar kuman 

atau kontak langsung tangan penderita dan bisa terjadi pula secara tidak 

langsung melalui lalat (melalui 5F = faeces, flies, food, fluid, finger), 

sementara faktor risiko terjadinya diare adalah: Faktor perilaku seperti 
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menggunakan botol susu yang tidak  bersih. Baqi (2008) menyebutkan sisa 

susu pada botol dapat menimbulkan tertinggalnya bakteri dari air liur dan susu 

pada mulut balita. Susu yang tersisa pada botol menyebabkan enzim pada air 

liur mencerna pati pada susu dan menyebabkannya berair sehingga bakteri 

dari mulut akan berkembang pada susu. Sisa susu bayi merupakan tempat 

subur tumbuhnya kuman dan menyebabkan diare pada bayi. Faktor perilaku 

yang juga dapat menyebabkan diare adalah tidak menerapkan kebiasaaan cuci 

tangan pakai sabun sebelum memberi ASI/makan, setelah Buang Air Besar 

(BAB), dan setelah membersihkan BAB anak. Proverawati (2010) tentang 

penerapan perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS) dalam tatanan rumah 

tangga. Penerapan PHBS  seperti membersihkan tangan air  bersih dan sabun. 

Data dari Dinas Kabupaten Klaten tahun 2014, jumlah penderita diare 

pada  batita sebanyak 12.788 kasus. Jumlah penderita diare pada batita di 

Kecamatan Delanggu sebanyak 856 kasus yang menempati urutan tertinggi 

kedua dari 34 kecamatan,  uturan tertinggi berada di Kecematan Karanganom 

sebesar 889 kasus. Data tahun  bulan Januari – Mei tahun 2015, Kecamatan 

Delanggu justru mengalami peningkatan tertinggi dan menempati urutan 

dalam kasus diare pada batita yang tercatat 438 kasus di Kabupaten Klaten. 

Kasus di Kecamatan Karanganom justru menurun menjadi 112 kejadian dan 

menempati urutan ke 6 dari 34 Kecamatan.  

Data Puskesmas Delanggu dari  bulan Januari-Mei 2015 jumlah pasien 

diare batita 438 yang terdiri rawat inap sebanyak 126 balita, sementara untuk 
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rawat jalan diketahui 312 orang balita. Namun dari 438 batita yang mengalami 

diare tersebut hanya 250 batita yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas 

Delanggu sedangkan sisanya 188 batita berasal dari wilayah kerja Puskesmas 

lain, misalnya Juwiring dan Pedan. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas 

Delanggu pada tanggal 4 Mei 2015 diperoleh data penggunaan botol susu pada 

batita di Puskesmas Delanggu adalah 40%, yaitu 4 dari 10 anak batita 

menggunakan botol susu. Selanjutnya hasil wawancara kepada 8 orang tua 

batita yang memeriksakan batita diare dengan menggunakan wawancara 

mengenai perilaku seperti menjaga kebersihan botol susu balita, cuci tangan 

baik ibu dan balita, diketahui bahwa 5 ibu yang menggunakan botol susu 

secara berulang, artinya jika batita habis mengkonsumsi susu dalam botol, ibu  

tidak  mencuci dulu atau mengganti botol susu yang bersih. Terdapat 6 ibu 

yang mencuci botol susu setelah anak menggunakan botol susu namun tidak 

direbus. Hanya terdapat 3 ibu yang kadang-kadang mencuci botol dan 

merebus botol hingga air mendidih.  

Perilaku cuci tangan diketahui bahwa ibu  jarang melakukan cuci 

tangan saat akan menyuapi anak makan, ibu juga sering tidak mencucikan 

tangan anaknya, demikian juga anaknya jarang dididik untuk cuci tangan baik 

sebelum dan sesudah makan, terlebih dengan menggunakan sabun. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 



 4

penelitian mengenai hubungan  perawatan botol susu dan perilaku cuci tangan 

dengan kejadian diare pada batita di Wilayah Kerja Puskesmas Delanggu. 

 

B. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah  apakah terdapat hubungan  perawatan botol susu dan perilaku  cuci 

tangan di  tatanan  keluarga dengan kejadian diare pada batita di Wilayah 

Kerja Puskesmas Delanggu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan  perawatan botol susu dan perilaku cuci 

tangan dan sehat di  tatanan  keluarga dengan kejadian diare pada batita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Delanggu. 

2. Tujuan khusus   

a. Mengetahui cara dan perilaku perawatan botol susu pada ibu 

b. Mengetahui kebisaan cuci tangan ibu dan batita  

c. Mengetahui hubungan perawatan botol susu dan perilaku cuci tangan 

tatanan  keluarga dengan kejadian diare pada batita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Delanggu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan  peneliti berkaitan 

perilaku perawatan botol susu, perilaku cuci tangan dengan kejadian diare 

pada balita. 

2. Bagi orang responden  

Diahrapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pengetahuan dan  

untuk melakukan perawatan botol susu, kebersihan tangan berupa  cuci 

tangan, untuk memperkecil risiko kejadian diare 

3. Bagi  Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan informasi tambahan mengenai 

perawatan botol susu, kebiasaan  cuci tangan pada masyarakat untuk 

mencegah terjadinya diare. 

4. Bagi orang tua balita 

Diharapkan orang tua dapat memberikan dan memperhatikan 

kebersihan botol susu, selalu melalukan kebersihan tangan secara baik 

agar terhindar dari kejadian diare. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi data dasar acuan 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lain, misalnya tentang 

faktor sosial ekonomi, dan status gizi batita  terhadap kejadian diare. 
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E. Keaslian Penelitian 

1. Ginting (2011) Hubungan Antara Kejadian Diare pada batita dengan Sikap 

dan Pengetahuan Ibu Tentang PHBS Di Puskesmas Siantan Hulu 

Pontianak Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah analitik 

korelasional dengan desain cross sectional. Sampel penelitian adalah  136 

ibu yang membawa balitanya ke Puskesmas Siantan Hulu Pontianak untuk 

berobat. Teknik sampling menggunakan total sampel. Instrumen penelitian 

menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji Chi Square. 

Hasil penelitian adalah sebanyak 40 batita (29,41%) dan adanya hubungan 

yang bermakna antara kejadian diare pada batita dengan sikap dan 

pengetahuan ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan p < 0,005. 

2. Anisiati (2006) Hubungan Kondisi Sanitasi Sumur Gali dan Personal  

hygiene dengan Kejadian Diare di Wilayah Kerja Puskesmas Magelang 

Selatan Kota Magelang. Jenis penelitian observational dengan pendekatan 

cross sectional. Metode yang digunakan adalah wawancara kepada 

responden menggunakan kuesioner dan check list sebagai alat pengumpul 

data. Sampel penelitian adalah total populasi yaitu semua kepala keluarga 

pemilik sumur gali sebanyak 169 kepala keluarga di wilayah kerja 

Puskesmas Magelang selatan. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji Chi square dengan     p = 0,05. Kesimpulan yang didapat 

dari penelitian ini bahwa ada hubungan antara kondisi sanitasi sumur gali 
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(p = 0,030) dan Personal  hygiene (p= 0,006) dengan kejadian diare di 

wilayah kerja Puskesmas Magelang Selatan Kota  Magelang. 

3. Kusumaningrum A (2015) Pengaruh PHBS Tatanan Rumah Tangga 

Terhadap Diare batita di Kelurahan Gandus Palembang. Desain penelitian 

adalah desain penelitian survey analitik dengan pendekatan cross 

sectional.. Sampel 91 batita dengan tekhnik sampling accidental sampling. 

analisa dengan menggunakan Chi-Square. Hasil penelitian  menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara penggunaan air bersih, penggunaan 

jamban sehat, kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare pada batita 

di kelurahan Gandus Palembang tahun 2011. Tidak terdapat hubungan 

pemberian ASI eksklusif dengan kejadian diare pada batita di kelurahan 

Gandus Palembang. 

 


