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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diare adalah gangguan buang air besar/BAB ditandai dengan BAB lebih dari

3 kali sehari dengan konsistensi tinja cair, dapat disertai dengan darah dan

atau lendir(Suraatmaja, 2007). Penyakit diare menjadi penyebab kematian

nomor 4 (13,2%) pada semua umur dalam kelompok penyakit menular

(Riskesdas, 2013). Proporsi diare sebagai penyebab kematian nomor 1 pada

bayi postneonatal (31,4%) dan pada balita (25,2%) (Riskesdas, 2007).

Sebanyak 6 juta balita meninggal setiap tahun karena diare, sebagian

kematian tersebut terjadi di negara berkembang (Kemenkes, 2011). Penyakit

diare tidak hanya terdapat di negara-negara berkembang atau terbelakang

saja, akan tetapi juga dijumpai di negara industri bahkan di negara yang sudah

maju sekalipun, hanya saja di negara maju kejadian diare karena infeksi jauh

lebih kecil. Diare di negara berkembang banyak disebabkan oleh infeksi

mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya

secara fekal-oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur, 76%

kematian diare terjadi pada balita, 15,5% kematian bayi dan 26,4% kematian
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pada balita disebabkan karena penyakit diare murni. Penyakit diare pun dapat

terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang, dan erat

hubungannya dengan kemiskinan serta lingkungan yang tidak higienis

(Sudaryat, 2010).

Peningkatan angka kesakitan terhadap diare di Indonesia yaitu sekitar 200-

400 kejadian di antara 1000 penduduk setiap tahunnya, sebagian besar (70-

80%) dari penderita ini adalah anak di bawah lima tahun (balita). Sebagian

dari penderita (1- 2%) akan jatuh ke dalam dehidrasi dan kalau tidak segera

ditolong 50-60% di antaranya dapat meninggal (Sudaryat, 2010).

Salah satu program pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah

adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan salah

satu diantaranya adalah penyakit diare. Pemerintah juga telah menetapkan

suatu kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian

dan penanggulangan terjadinya Kejadian Luar Biasa pada diare yaitu

melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar dan

mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program (Kemenkes RI,

2011)

Beberapa  faktor yang dapat menyebabkan penyakit diare yaitu pengetahuan

ibu, pemberian ASI eksklusif, status imunisasi balita, hygiene perorangan ibu

dan sanitasi lingkungan (Amin et.al., 2012). Sanitasi lingkungan adalah suatu

usaha untuk memperbaiki atau mengoptimalkan lingkungan hidup manusia

agar menjadi media yang baik untuk terwujudnya kesehatan yang optimal

bagi manusia yang hidup di lingkungan tersebut (Notoatmodjo, 2007). Faktor
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lingkungan merupakan faktor yang paling penting, sehingga untuk

penanggulangan diare diperlukan upaya perbaikan sanitasi lingkungan (Zubir

et.al., 2006). Masalah-masalah kesehatan lingkungan antara lain pada sanitasi

(jamban), penyediaan air bersih, pembuangan sampah dan pembuangan air

limbah (Notoatmodjo, 2007).

Angka kesakitan (Insidens Rate) diare untuk semua kelompok umur di

Provinsi Lampung dari tahun 2005 – 2012 cenderung meningkat, yaitu dari

9,8 per 1000 penduduk menjadi 18,24 per 1000 penduduk tahun 2012. Angka

ini bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, angka ini masih jauh dibawah

angka nasional: 374 per 1.000 penduduk. Walaupun angka kesakitan

meningkat namun angka kematian atau CFR diare masih dibawah 1% (Profil

Kesehatan Provinsi Lampung, 2012). Hal ini berbanding lurus dengan

Puskesmas Kedaton yang tidak mengalami KLB diare dan kematian pada

balita akibat diare, namun angka kesakitan diare yang terus mengalami

peningkatan di Puskesmas Kedaton.

Di Bandar Lampung kejadian diare pada balita tahun 2014 dari bulan januari

hingga juni mencapai 2810 kasus, sedangkan pada tahun  2015 dari bulan

januari hingga juni angka kejadian diare mencapai 2998. Hal ini

menunjukkan bahwa angka kejadia diare mengalami peningkatan. Puskesmas

Kedaton merupakan Puskesmas yang memiliki angka kejadian diare pada

balita tertinggi di Bandar Lampung, dengan angka kejadian pada balita tahun

2014 dari bulan Januari hingga bulan Juni adalah 242 kasus. Sedangkan kasus
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diare untuk balita di Puskesmas Kedaton dari bulan Januari hingga bulan Juni

tahun 2015 sebanyak 399 kasus (Dinkes Kota Bandar Lampung, 2015).

Berdasarkan kasus tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai sanitasi lingkungan yang buruk sebagai faktor risiko kejadian diare

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota

Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Diare masih merupakan masalah kesehatan utama pada balita, khusunya di

negara berkembang seperti Indonesia. Banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kejadiannya, dimana salah satunya adalah faktor lingkungan.

Faktor lingkungan yang berperan penting salah satunya adalah sanitasi

lingkungan. Keadaan sanitasi lingkungan yang buruk merupakan salah satu

potensi penularan penyakit diare. Tidak terkecuali di Puskesmas Kedaton yang

memiliki kasus diare tertinggi tahun 2015 di Kota Bandar Lampung. Maka

dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini

adalah “Apakah sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor risiko

kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan

Kedaton Kota Bandar Lampung” .
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1.Tujuan Umum

Mengetahui besar risiko sanitasi lingkungan yang buruk sebagai faktor

risiko kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton

Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

1.3.2.Tujuan Khusus

a. Mengetahui besar risiko ketersediaan sarana air bersih yang tidak

memenuhi syarat kesehatan terhadap kejadian diare pada balita di

wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar

Lampung.

b. Mengetahui besar risiko pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat

kesehatan terhadap kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

c. Mengetahui besar risiko pembuangan sampah yang tidak memenuhi

syarat kesehatan terhadap kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

d. Mengetahui besar risiko pembuangan air limbah yang tidak memenuhi

syarat kesehatan terhadap kejadian diare pada balita di wilayah kerja

Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dalam melaksanakan penelitian di masyarakat

umum dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai besar

risiko antara sanitasi lingkungan yang buruk terhadap kejadian diare

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton

Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua

mengenai sanitasi lingkungan yang dapat mempengaruhi kejadian diare

pada balita. Sehingga masyarakat, terutama orang tua dapat melakukan

tindakan pencegahan dan adanya upaya perlindungan dari serangan

penyakit diare.

1.4.3 Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan penanganan terhadap

penyakit diare pada balita, khususnya mengenai besar risiko sanitasi

lingkungan yang buuruk terhadap kejadian diare pada balita di wilayah

kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
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1.4.4 Bagi Peneliti Lain

Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti

pada bidang kajian sejenis sehingga hasilnya nanti diharapkan dapat

memperbaharui dan menyempurnakan penelitian ini.


