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ABSTRAK 

 

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah kedua dengan sebaran frekuensi 
Kejadian Luar Biasa (KLB) terbesar di Indonesia setelah Sulawesi Tengah. Dalam 
Buletin Diare Kemenkes RI tahun 2011 mengungkapkan angka kesakitan diare di 
Jawa Timur tahun 2009 mencapai 989.869 kasus dengan proporsi balita sebesar 
39,49% (390.858 kasus) dan terus mengalami peningkatan ditahun berikutnya. 
Berdasarkan data awal, di tahun 2014 jumlah kasus Diare yang ditangani di 
Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.051.910 kasus dari total penduduk sebanyak 
38.610.202. Untuk menanggulangi kejadian tersebut, diperlukan sebuah penelitian 
yang menganalisis agar dapat diketahui faktor yang menyebabkan dan 
mempengaruhi kejadian diare tersebut. Analisis regresi linear merupakan metode 
statistik yang paling banyak dipergunakan dalam penelitian kesehatan. Analisis 
Regresi linier dapat  digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang 
diberikan variabel respon terhadap variabel prediktor.  

Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan menggunakan data 
sekunder tahun 2014 yang diperoleh dari Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur yang selanjutnya dilakukan validitas pada tiap pemegang program. Unit 
analisis dari penelitian ini adalah kabupaten/ kota yang ada di provinsi Jawa 
Timur sebanyak 38. Variabel dependen dalam penelitian adalah kejadian Diare 
dan variabel independen penelitian diantaranya rumah tangga berperilaku hidup 
bersih dan sehat (RT ber-PHBS), Rumah Sehat, Sumber Air Minum dan Akses 
Sanitasi Dasar (jamban Sehat). Penelitian ini akan dianalisis menggunakan regresi 
linier berganda dengan batas nilai sig. sebesar 0,05. 

Hasil penelitian dengan model regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
RT ber-PHBS dan akses sanitasi dasar (jamban sehat) merupakan faktor yang 
mempengaruhi kejadian diare dengan hasil nilai sig. < 0,05. Sedangkan variabel 
rumah sehat dan sumber air minum tidak memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kejadian diare (p >0,05). Peningkatan pendidikan kesehatan dan sarana 
sanitasi dasar dapat diupayakan agar perilaku RT ber-PHBS dapat lebih baik dan 
dapat mengubah kebiasaan sanitasi yang dilakukan oleh masyarakat. 
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