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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti Indonesia karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen 

Kesehatan, terlihat kecenderungan kenaikan insidens dari tahun 2000 s/d 2010. 

Pada tahun 2000 Insidens Rate penyakit Diare semua umur yaitu 301/1000 

penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 

423/1000 penduduk, dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk (Kemenkes RI, 

2010). 

Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan 

konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih 

sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari. Secara klinis penyebab diare 

dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar yaitu infeksi (disebabkan oleh 

bakteri, virus atau infestasi parasit), malabsorpsi, alergi, keracunan, 

imunodefisiensi dan sebab-sebab lainnya. Penyebab yang sering ditemukan di 

lapangan ataupun secara klinis adalah diare yang disebabkan infeksi dan 

keracunan (Depkes RI, 2011). 

Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi diare di Indonesia 

berdasarkan diagnosis dari tenaga kesehatan yaitu 6,8% dan mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 yaitu 4,5 %. Berdasarkan diagnosis dari tenaga
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kesehatan, prevalensi diare pada balita di Indonesia yaitu 11 % dan mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 yaitu 2,4 %.  

Dehidrasi merupakan salah satu dampak dari penyakit diare yang dapat 

menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran derajat 

dehidrasi dan gangguan fungsi ginjal pada diare akut, semakin berat derajat 

dehidrasi maka semakin tinggi risiko terjadi gangguan fungsi ginjal. Pada diare, 

dehidrasi menyebabkan penurunan volume ekstraselular yang menyebabkan 

perfusi jaringan berkurang. Peningkatan kecepatan nadi terjadi sebagai 

kompensasi karena jantung berusaha untuk meningkatkan keluaran (output) dalam 

menghadapi volume pukulan (stroke volume) yang berkurang. Perfusi jaringan 

yang berkurang juga menghambat fungsi ginjal sehingga menyebabkan asidosis 

dan uremia (pada diare asidosis diperberat dengan kehilangan bikarbonat). 

Penyampaian oksigen pada jaringan menyebabkan pula asidosis laktat. Apabila 

terdapat pengurangan dalam pemasukan kalori yang menyertainya atau 

ketidakmampuan untuk menstabilisasi kalori yang masuk, dapat timbul 

ketoasidosis (Yusuf, dkk, 2011). 

 Program pengendalian penyakit diare bertujuan untuk menurunkan angka 

kesakitan dan kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor 

terkait. Untuk mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut 

dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program yaitu cakupan pelayanan 

diare balita.  
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Cakupan pelayanan penderita diare semua kelompok umur di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2018 berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia yaitu 

76,86%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 

sebesar 57,1%. Sedangkan, cakupan pelayanan penderita diare balita di Provinsi 

Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 38,83%. Angka tersebut meningkat di tahun 

2018 menjadi 59,41%. 

Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), Studi Mortalitas dan 

Riset Kesehatan Dasar dari tahun ke tahun diketahui bahwa diare masih menjadi 

penyebab utama kematian balita di Indonesia. Penyebab utama kematian akibat 

diare adalah tata laksana yang tidak tepat baik di rumah maupun di sarana 

kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat 

dan tepat (Kemenkes RI, 2011b) .  

Penanganan diare di Indonesia dilakukan dengan upaya rehidrasi atau 

penggantian cairan yang hilang akibat dehidrasi karena diare. Rehidrasi dapat 

dilakukan dengan pemberian oralit dan zinc. Perbaikan status dehidrasi sangat 

penting untuk menghindari kematian, dengan mengganti cairan dan garam yang 

hilang, sampai perjalanan alamiah penyakit berhenti dengan sendirinya. Pada 

kasus-kasus yang lebih parah, muntah-muntah yang sering akan menghambat 

terapi rehidrasi secara oral. Anak yang tidak dapat minum membutuhkan terapi 

intravena segera, jika pemberian cairan melalui nasogastrik juga tidak dapat 

dilakukan (Kemenkes RI, 2011b).   
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Proporsi penggunaan oralit untuk penanganan diare pada balita di 

Indonesia yaitu 34,8%. Persentase penggunaan oralit di Jawa Timur dalam 6 tahun 

terakhir mengalami peningkatan namun demikian angka penggunaan infus juga 

tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat serta tenaga medis 

mengenai penggunaan infus pada pasien diare dimana penggunaan infus 

seharusnya hanya untuk pasien dengan dehidrasi berat, sedangkan untuk pasien 

diare tanpa dehidrasi atau dehidrasi ringan maupun sedang cukup dilakukan 

rehidrasi secara oral (Dinas Kesehatan Jawa Timur, 2017). 

Penanganan diare di Puskesmas masih banyak yang belum sesuai dengan 

standar. Hasil pengamatan Ditjen PP dan PL di 40 puskesmas di 10 provinsi tahun 

2012, menunjukkan bahwa penggunaan oralit sebesar 86,5%, penggunaan tablet 

zinc 22%, penggunaan antibiotik tidak rasional 81,8%, dan penggunaan anti diare 

8,8%. Hasil pengamatan pada tahun 2014, pelaksanaan pojok oralit belum sesuai 

dengan yang diharapkan, dan jumlah pojok oralit yang tersedia di puskesmas 

masih rendah (Kemenkes RI, 2015). 

1.2 Identifikasi Masalah  

Diare merupakan penyakit endemis di Kabupaten Jombang. Diare juga 

masuk dalam 10 besar penyakit terbanyak di Kabupaten Jombang. Berdasarkan 

Profil Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun 2018, diperkirakan jumlah 

penderita diare sebanyak 33.983 kasus. Jumlah penderita diare yang ditemukan 

dan ditangani di Kabupaten Jombang tahun 2018 adalah 34.243 kasus, sehingga 

cakupan kasus diare yang ditemukan dan ditangani sebesar 100,8% dari target 
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perkiraan. Namun, total kasus diare tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 

18,6 % dari tahun 2017 yang memiliki jumlah 28.869 kasus. 

Angka kesakitan (morbiditas) diare pada semua usia pada tahun 2018 di 

Kabupaten Jombang adalah 272 per 1.000 penduduk, meningkat dibandingkan 

tahun 2017 dengan angka morbiditas mencapai 230 per 1.000 penduduk. Pada 

tahun 2018 kasus KLB Diare terjadi di Desa Asem Gede di wilayah kerja 

Puskesmas Keboan dengan jumlah 200 kasus (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jombang, 2018). 

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Jombang, menunjukkan data pada periode Januari hingga 

Juni 2018, jumlah kasus diare balita yaitu 3338 kasus dengan klasifikasi diare 

pada balita tanpa dehidrasi berjumlah 2866 kasus, diare dengan dehidrasi 

ringan/sedang berjumlah 331 kasus, dan diare dehidrasi berat berjumlah 141 

kasus.  

Penanganan pertama diare secara tepat menjadi kunci dalam mencegah 

keparahan dehidrasi pada balita. Penanganan pertama yang dapat dilakukan di 

rumah menggunakan pedoman Lima Langkah Tuntaskan Diare (LINTAS Diare) 

yang meliputi beri cairan lebih banyak dari biasanya yaitu oralit, beri obat zinc, 

beri anak makanan untuk mencegah kurang gizi, antibiotik hanya diberikan sesuai 

indikasi, dan beri nasihat atau arahan pada ibu/pengasuh.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penanganan pertama balita diare 

oleh ibu balita masih kurang baik seperti yang dijelaskan dalam penelitian 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                      HUBUNGAN ANTARA PENANGANAN ...                  INDRIA DWI S.



6 

 
 

Marissa, 2015, bahwa penolongan pertama saat terjadi diare sangat lambat dan 

balita tidak langsung dibawa ke pelayanan kesehatan maupun diberi oralit, 

sehingga balita mengalami dehidrasi. Penelitian Ma’rifah di Puskesmas 

Banguntapan I Bantul Tahun 2017 juga menunjukkan 64,7 % balita yang 

mengalami dehidrasi diberikan rehidrasi oral secara tidak baik.   

Tata laksana yang tepat seharusnya tidak menyebabkan dehidrasi pada 

balita. Namun, masih ditemukan kasus dehidrasi ringan/sedang dan berat pada 

balita diare di Kabupaten Jombang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

peneliti mengambil judul “Hubungan Penanganan Pertama Diare dengan Derajat 

Dehidrasi Diare pada Balita di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang.” 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu adakah hubungan antara penanganan pertama diare dengan derajat dehidrasi 

diare pada balita di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mempelajari hubungan antara penanganan pertama diare dengan derajat 

dehidrasi diare pada balita di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi penanganan pertama diare balita yang dilakukan oleh 

ibu balita di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 
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2. Menghitung proporsi balita dengan derajat dehidrasi diare di 

Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 

3. Mendeskripsikan keterkaitan antara penanganan pertama diare pada 

balita dan derajat dehidrasi diare berdasarkan usia balita di Puskesmas 

Cukir Kabupaten Jombang. 

4. Mendeskripsikan keterkaitan antara penanganan pertama diare pada 

balita dan derajat dehidrasi diare berdasarkan pengetahuan ibu balita di 

Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 

5. Mendeskripsikan keterkaitan antara penanganan pertama diare pada 

balita dan derajat dehidrasi diare berdasarkan status bekerja ibu balita 

di Puskesmas Cukir Kabupaten Jombang. 

6. Menganalisis hubungan antara penanganan pertama diare dengan 

derajat dehidrasi diare pada balita di Puskesmas Cukir Kabupaten 

Jombang. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Menambah pengetahuan dan informasi peneliti mengenai diare, derajat 

dehidrasi diare, dan hubungan penanganan pertama diare dengan 

derajat dehidrasi diare pada balita di rumah. 

2. Instansi 

Menjadi sumber acuan untuk membuat kebijakan mengenai tatalaksana 

penanganan diare melalui penanganan pertama yang tepat pada balita. 
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3. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tatalaksana 

penanganan pertama diare pada balita di rumah melalui informasi yang 

diberikan peneliti dalam bentuk leaflet. 
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