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ABSTRAK

Faktor Risiko dan Strategi Pengendalian Kejadian Diare Pada Anak Balita
Akibat Bencana Gempa Pada Tanggap Darurat di Kecamatan Gangga

Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten yang terkena
dampak gempa bumi paling parah yang melanda Pulau Lombok pada tahun 2018.
Kecamatan Gangga merupakan salah satu kecamatan yang terkena dampak yang
cukup akibat gempa bumi. Salah satu masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat
gempa bumi adalah timbulnya penularan penyakit menular seperti diare.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko dan strategi
pengendalian kejadian diare pada balita akibat bencana gempa pada tanggap darurat
di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan
pendekatan kasus kontrol yang bersifat restrosfektif. Besar sampel pada penelitian
ini sebanyak 178 orang yang terdiri dari 85 orang kasus diare dan 93 orang sebagai
kontrol.

Hasil penelitian ini adalah persediaan air bersih yang tidak cukup sekurang-
kurangnya 29 kali lipat dan paling besar berisiko 449 kali lipat menderita diare
dibandingkan dengan anak balita yang persediaan air bersihnya cukup,status gizi
baik sekurang-kurangnya lebih berisiko sebesar 10 kali lipat dan paling besar
berisiko 905 kali lipat untuk mengalami kejadian diare dibandingkan anak status
gizi lebih, status gizi kurang sekurang-kurangnya 4 kali lipat dan paling besar
berisiko 685 kali lipat untuk mengalami kejadian diare, serta rusaknya sumber air
bersih sekurang-kurangnya 797 kali lipat dan paling besar 13.798 kali lipat
berpotensi mengalami diare daripada anak balita dengan tidak rusak sumber air
bersihnya di daerah tanggap darurat bencana. Rekomendasi yang diusulkan adalah
Pemeriksaan kualitas air secara bakteriologi dan kimia air bersih di tempat
pengungsian sebanyak 2 kali selama pada masa tanggap darurat yang dilaksanakan
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, merebus air sebelum
diminum, menyediakan tenaga konselor gizi dan kesehatan lingkungan di tempat
pengungsian., melakukan pendampingan kepada keluarga yang memiliki bayi atau
anak yang menderita masalah gizi serta membangun sistem untuk droping air bersih
ke tempat pengungsian.

Kata kunci: faktor risiko paska bencana, strategi pengendalian tanggap darurat,
diare pada anak Balita
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