
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diare merupakan suatu kondisi dimana seseorang buang air besar 

dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan 

frekuensinya lebih dari tiga kali dalam satu hari (Departemen Kesehatan 

RI, 2011). Menurut WHO (2013) diare merupakan buang air besar (BAB) 

dengan frekuensi lebih sering yaitu lebih dari tiga kali dalam sehari 

dengan bentuk tinja lebih cair dari biasanya. 

Menurut data World Health Organization (WHO), diare merupakan 

penyebab kematian nomor 2 pada balita. Di Eropa, lebih dari 160.000 

anak-anak meninggal sebelum berusia 5 tahun dan lebih dari 4% kasus 

kematian disebabkan oleh diare, diperkirakan 82% kematian akibat 

gastroenteritis rotavirus terjadi pada negara berkembang, terutama di Asia 

dan Afrika, dimana akses kesehatan dan status gizi masih menjadi masalah 

(WHO, 2013).  

Di Sub-Sahara Afrika merupakan wilayah dengan proporsi 

kematian diare terbesar, lebih dari 10% kematian pada anak usia 1-59 

bulan disebabkan oleh diare. Ada beberapa negara yang termasuk dalam 

kematian  antara usia 1-59 bulan yang disebabkan oleh diare pada tahun 

2013 sebesar 14%, di Negara Burundi pada tahun 2010 sebesar 18%, di 

Kamerun pada tahun 2011 sebesar 16%, Cote d Ceko pada tahun 2012 

sebesar 15%, Ethiopia pada tahun 2011 sebesar 16%, Mali pada tahun 
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2013 sebesar 16%, Nigeria pada tahun 2013 sebesar 14%. Sekitar 

sepertiga dari seluruh kematian di seluruh dunia diakibatkan karena diare 

dan pada tahun 2013 sekitar dua pertiga di sub-Sahara Afrika angka 

kematian sebesar 62% (Carvajal, 2016).  

Berdasarkan hasil laporan Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013 

berdasarkan karakteristik penduduk, kelompok umur balita yakni 

kelompok umur yang paling tinggi menderita diare di Indonesia. Diare 

masih merupakan penyebab kematian bayi yang terbanyak yaitu 46% 

dibanding pneumonia 27%, sedangkan untuk golongan usia 1-4 tahun 

penyebab kematian karena diare sebanyak 25,2% dibandingkan 

pneumonia sebanyak 15,5%. Insiden dan prevalen period diare pada 

Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi yaitu sebanyak 6,7% dibandingkan 

dengan Lampung sebanyak 3,7% dan Bangka Belitung 3,4%.  

Penemuan dan penanganan penyakit diare pada Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2016 sebesar 68,9% mengalami peningkatan bila 

dibandingkan pada tahun 2015 yaitu 67,7%. Penyakit diare tertinggi 

terdapat pada Kabupaten Tegal 221,6% , dan Pekalongan 144,4%, Tegal 

123,3%. Sedangkan Kabupaten Boyolali menduduki peringkat ke 33 

sebesar 17,1%. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun 2015 sebanyak 13,6%.  

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali  tahun 

2016  jumlah penderita diare sebanyak 8.182 kasus, untuk diare pada 

balita sebesar 4.259 kasus. Cakupan penemuan diare pada tahun 2016 di 
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Puskesmas Banyudono I sebanyak 712 kasus (17,91%). Jumlah ini cukup 

tinggi dibandingkan dengan Puskesmas Sawit 1 324 kasus (11,4%) dan 

Puskesmas Mojosongo sebanyak 507 kasus (6,28%). Penyakit diare 

tertinggi terdapat pada Puskesmas Sawit 2 sebesar 950 kasus (356%) dan 

peringkat ke 2 pada pada Puskesmas Banyudono 1 sebesar 712 kasus 

(109%). Penyakit diare balita yang mengalami peningkatan setiap 

tahunnya terdapat pada Puskesmas Banyudono 1. Jumlah kasus Diare pada 

balita di Puskesmas Banyudono yang mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2015 diare balita sebesar 77 kasus (3,31%), tahun 

2016 sebesar 105 kasus (4,47%) dan pada tahun 2017 sebesar 116 kasus 

(5%) (Puskesmas Banyudono 1 Kabupaten Boyolali, 2017). 

Banyak faktor yang secara langsung maupun tidak langsung juga 

dapat menjadi faktor pendorong terjadinya diare, yaitu terdiri dari faktor 

agent, penjamu, lingkungan, dan perilaku. Faktor penjamu yang 

menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap diare, diantaranya tidak 

memberikan ASI selama 2 tahun, kurang gizi, penyakit campak, dan 

imunodefisiensi. Faktor lingkungan yang paling dominan yaitu sarana 

penyediaan air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan 

berinteraksi bersama dengan perilaku manusia yang salah satunya yaitu 

kebiasaan cuci tangan pakai sabun. Apabila faktor lingkungan tidak sehat 

karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia 

yang tidak sehat pula, maka penularan diare dengan mudah dapat terjadi 

(Depkes, 2011). 
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Salah satu faktor terjadinya diare pada balita yaitu faktor 

pengetahuan. Pengetahuan tentang diare pada ibu balita menunjukkan 

kemampuan ibu balita untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan 

dengan diare yang meliputi pengertian, gejala dan tanda tanda diare, cara 

penularan diare, penyebab diare, pengobatan diare dan pencegahan 

penyakit diare. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  Khasanah (2016) 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang diare 

dengan perilaku pencegahan diare pada ibu balita dengan nilai (p=0,005). 

Tetapi berbeda dengan hasil penelitian Rane (2018) yang menyimpulkan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu mengenai penyakit 

diare dengan kejadian diare akut pada balita dengan nilai (p=0,749).  

ASI mempunyai khasiat preventif secara imonologik dengan 

adanya antibodi dan zat-zat lain yang dikandungnya. ASI turut 

memberikan perlindungan terhadap penyakit diare. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Tamimi, dkk (2016) menunjukan adanya hubungan 

pemberian ASI Eksklusif dengan kejadian diare pada bayi dengan nilai 

p=0,014. Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Akbar (2017)  bahwa tidak ada hubungan bermakna antara pola pemberian 

ASI Eksklusif dengan kejadian diare pada balita  dengan nilai p=0,127. 

Survei pendahuluan yang diperoleh melalui proses wawancara 10 

Ibu di Wilayah kerja Puskesmas Banyudono menunjukkan bahwa hanya 4 

(40%) ibu yang mengetahui tentang pengetahuan diare meliputi 

pengertian, penyebab, dampak dan cara pencegahan diare. Sedangkan 6 
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(60%) ibu lainnya hanya tahu tentang diare saja, akan tetapi tidak 

mengetahui penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Praktik 

pemberian ASI Eksklusif juga hanya dilakukan oleh 2 orang (20%). 

Sedangkan 8 (80%) orang tidak memberikan ASI Ekslusif. Ibu yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif tersebut telah memberikan minuman (air putih, 

susu formula) dan makanan (pisang, madu, nasi yang dilembutkan) pada 

anak sebelum berumur 6 bulan. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di wilayah kerja puskesmas 

Banyudono 1, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dan Pemberian ASI Eksklusif dengan 

kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono 1”.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dan Pemberian ASI 

Eksklusif Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banyudono 1 Kabupaten Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan Pengetahuan Ibu dan Pemberian 

ASI Eksklusif dengan  kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banyudono I Kabupaten Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian 

diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I 

Kabupaten Boyolali 

b. Untuk menganalisis hubungan pemberian ASI Eksklusif dengan 

kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono 

I Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Banyudono 1 

Dapat memberikan masukan kepada Puskesmas Banyudono I 

untuk lebih meningkatkan promosi kesehatan mengenai kejadian diare 

yang terjadi pada bayi dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

pengambilan keputusan dan skebijakan dan program pencegahan dan 

penanggulangan penyakit Diare khususnya pada balita di wilayah 

kerja Puskesmas Banyudono 1 di masa yang akan dating. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan untuk masyarakat 

khususnya para ibu  agar meningkatkan pengetahuan mengenai 

penyakit diare dan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk 

pencegahan terhadap kejadian diare. 
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3. Bagi Instansi Kesehatan  

Memberikan masukan untuk program kesehatan dalam pencegahan 

penyakit Diare pada bayi sehingga dapat ditangani dengan tepat dan 

cepat. 

4. Bagi Peneliti laim 

Menambah minat dan menjadi informasi tambahan bagi mahasiswa 

yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan 

bahan referensi untuk pustaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


