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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diare merupakan penyebab kematian kedua pada anak dibawah 5 tahun. 

Secara global setiap tahunnya ada sekitar 2 miliar kasus diare dengan angka 

kematian 1.5 juta pertahun (WHO, 2009).  Diare ditandai dengan buang air besar 

lebih dari 4 kali pada bayi, dan lebih dari 3 kali pada anak, dengan konsistensi 

feses encer (Ngastiyah, 2005). Setiap episodenya diare akan menyebabkan 

kehilangan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh, sehingga diare 

merupakan penyebab utama malnutrisi pada anak (WHO, 2009). Diare termasuk 

penyakit pertama penyebab kematian bayi dan anak balita (anak usia 1 bulan 

sampai < 5 tahun) di Indonesia. Data terakhir dari Departemen Kesehatan 

menunjukan bahwa diare menjadi penyakit pembunuh kedua bayi di bawah lima 

tahun (balita) di Indonesia setelah radang paru atau pneumonia (Adisasmito, 

2007). Data menjelaskan bagaimana pola pengobatan diare oleh keluarga di 

Indonesia yang tidak rasional seperti hanya 51% anak di bawah lima tahun yang 

mengalami diare dibawa ke fasilitas atau tenaga kesehatan, kemudian 36% anak 

yang diberi rehidrasi oral, 14% anak tidak mendapat pengobatan sama sekali 

(SDKI, 2002). 

Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008, penderita 

diare pada tahun tersebut adalah 8.443 orang dengan angka kematian akibat diare 

adalah 2.5%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 1.7% dengan 

jumlah penderita diare adalah 3.661 orang. Tahun 2006, penderita diare di 
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Indonesia adalah 10.280 orang dengan angka kematian 2.5%. Berdasarkan hasil 

Riskesdas yang dilakukan oleh Kemenkes Badan Litbangkes pada tahun 2013, 

insiden penyakit diare di Indonesia adalah 7%. Berdasarkan karakteristik 

penduduk, kelompok umur balita adalah kelompok yang paling tinggi menderita 

diare. Insiden diare balita tertinggi terjadi pada kelompok umur 12 sampai 23 

bulan (7,6%), laki-laki (5,5%), tinggal di daerah pedesaan (5,3%) (Riskesdas, 

2013). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2008, di Jawa Timur terdapat 989.869 

kasus diare dengan proporsi balita sebesar 39,49% (390.858 kasus). Ada 13 

kabupaten atau kota yang melaporkan kasus KLB diare dengan jumlah penderita 

699 dan kematian 14 orang yang terjadi di 28 kecamatan dan 35 desa (Profil Jawa 

Timur, 2008). Surabaya menempati peringkat nomor tiga di Jawa Timur dengan 

kasus diare sebesar 66.841 kasus, setelah Mojokerto (70.195) dan Kota Jember 

(72.390) (Profil Jawa Timur, 2008). Posyandu Ceria I memiliki 52 balita dengan 

kasus diare pada bulan November 2014 sebesar 18 kasus. Posyandu Ceria I berada 

di wilayah kerja Puskesmas Tambak Rejo Surabaya. Puskesmas Tambak Rejo 

merupakan Puskesmas yang berada di wilayah kota Surabaya, dimana kasus diare 

pada balita yang ditemukan cukup tinggi, pada tahun 2012 yaitu sebesar 1.125 

kasus. Sedangkan untuk kasus diare semua umur, terdapat kasus sebesar 3.626 di 

wilayah Puskesmas Tambak Rejo Kecamatan Simokerto (Buletin Penelitian 

Sistem Kesehatan, 2011). 

Secara umum faktor risiko yang menyebabkan terjadinya diare adalah 

faktor lingkungan (tersedianya air bersih, jamban keluarga, pembuangan sampah, 

pembuangan air limbah), perilaku hidup bersih dan sehat, kekebalan tubuh, infeksi 

saluran pencernaan, alergi, malabsorpsi, keracunan, immuno defisiensi serta 
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sebab-sebab lain. Lebih dari itu, terjadinya diare pada balita sangat dipengaruhi 

oleh prilaku ibu atau pengasuh balita, karena balita masih belum bisa menjaga 

dirinya sendiri dan sangat tergantung pada lingkungannya, jadi apabila ibu balita 

atau pengasuh balita tidak bisa mengasuh balita dengan baik dan sehat maka 

kejadian diare pada balita tidak dapat dihindari. Sedangkan Lawrence Green 

berpendapat bahwa faktor-faktor yang membentuk perilaku ibu dalam menangani 

anak yang terkena diare ada 3 faktor: faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya; faktor pendukung (enabling 

factor) yang terwujud dalam lingkungan fisik, fasilitas atau sarana kesehatan, dan 

faktor pendorong (reinforcing faktor) yang terwujud dalam perilaku tenaga 

kesehatan, masyarakat, keluarga dan orang lain (Notoadmojo, 2010). 

Kejadian diare yang menimpa balita lebih berbahaya dibanding pada 

orang dewasa dikarenakan komposisi tubuh balita yang lebih banyak mengandung 

air dibanding dewasa. Jika terjadi diare, balita lebih rentan mengalami dehidrasi 

dan komplikasi lainnya yang dapat merujuk pada malnutrisi ataupun kematian 

(Apriningsih, 2009). Agar balita terhindar dari keadaan dehidrasi seharusnya ibu 

dapat merawat anaknya dengan cepat dan tepat dengan cara memberikan cairan 

rehidrasi oral (oralit) dan pemberian zinc (Subagyo, 2011). Salah satu langkah 

dalam pencapaian target Millenium Development Goals/MDG’s (Goal ke-4) 

adalah menurunkan kematian anak menjadi 2/3 bagian dari tahun 1990 sampai 

pada 2015. Berdasarkan 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 
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di sarana kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana 

yang cepat dan tepat (Kemenkes, 2011). 

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka perlu mengetahui 

permasalahan yang terjadi, sehingga dapat mencari alternatif pemecahan masalah 

yang tepat, dengan demikian angka kematian pada bayi dan balita dapat 

diturunkan sesuai dengan sasaran program penanganan penyakit diare. Sehingga  

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi PerilakuIbu dalam Penanganan Diare pada Anak Usia 0 – 5 tahun 

di Posyandu Ceria I Kelurahan Tambak Rejo Surabaya” dengan meggunakan 

pendekatan teori Lawrence Green. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi Masalah 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku ibu dalam 

penanganan diare pada anak usia 0 – 5tahun di di Posyandu Ceria I Kelurahan 

Tambak Rejo Surabaya? 

Faktor yangmempengaruhi perilaku 
ibu dalam menangani diare: 

1. Faktor pengetahuan 
2. Faktor lingkungan dan 

ketersediaan sumber daya 
kesehatan 

3. Faktor dukungan keluarga 

Penanganan yang salah 

Diare pada balita 

Dehidrasi 

Tahun 2008 angka kematian akibat diare adalah 
2.5 % dari 8.443 kasus yang ada 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perilakuibu dalam 

penanganan diare pada anak usia 0 – 5 tahun di di Posyandu Ceria I Kelurahan 

Tambak Rejo Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi hubungan faktor pengetahuan ibu dengan penanganan diare 

pada anak. 

2. Mengidentifikasi hubungan faktor lingkungan dan sumber daya kesehatan 

dengan penanganan diare pada anak. 

3. Mengidentifikasi hubungan faktor dukungan keluarga ibu dengan penanganan 

diare pada anak. 

4. Menganalisis faktor yang dominan yang mempengaruhi perilaku ibu dalam 

penanganan diare pada anak. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Teoritis 

Sebagai bahan untuk mengetahui dan memperhatikan pendidikan 

kesehatan keluarga tentang penyakit, pencegahan dan penanganan dengan 

benar. 

1.5.2 Praktis 

1. Bagi masyarakat 

1) Dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai penanganan 

penyakit diare pada anak dengan cepat, 
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2) Ibu dapat mengambil keputusan dengan benar ketika anaknya 

terkena penyakit diare. 

2. Bagi instansi kesehatan 

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam 

pelayanan keperawatan mulai dari promotif hingga rehabilitatif, 

2) Dapat menjadi bahan referensi penanganan diare yang dilakukan 

masyarakat bagi instansi dalam mengevaluasi pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

3. Bagi peneliti 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi perilaku ibu dalam menanganani anak diare, 

2) Memberikan gambaran bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penyakit diare. 
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