
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Diare

2.1.1  Definisi

Diarrhea berasal dari bahasa Greek, yaitu Dia berarti melalui dan rhien

berarti mengalir, istilah diarrhea digunakan untuk menyatakan buang

kotoran yang frekuensi dan jumlah cairannya abnormal. Untuk pengertian

diare sendiri adalah penyakit yang ditandai bertambahnya frekuensi

defekasi lebih dari biasanya (> 3 kali/hari) disertai perubahan konsistensi

tinja (menjadi cair), dengan atau tanpa darah atau lendir (Suraatmaja,

2007).

Berdasarkan waktu serangannya terbagi menjadi dua, yaitu diare akut (< 2

minggu) dan diare kronik (≥ 2 minggu) (Widoyono, 2008). Diare akut

adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali perhari,

disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir

dan darah yang berlangsung kurang dari satu minggu. Pada bayi yang

meminum ASI frekuensi buang air besarnya lebih dari 3- 4 kali per hari,

keadaan ini tidak bisa disebut diare tetapi masih bersifat fisiologis. Selama
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berat bayi meningkat normal, hal tersebut tidak tergolong diare, tetapi

merupakan intoleransi laktosa karena saluran cerna belum berkembang

dengan baik (IDAI, 2011).

2.1.2 Klasifikasi

Menurut Suraatmaja (2007), diare dapat diklasifikasikan berdasarkan :

1. Lama waktu diare

a. Diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 15 hari.

Sedangkan menurut World Gastroenterology Organization Global

Guidelines (2005) diare akut didefinisikan sebagai pasase tinja yang

cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal,

berlangsung kurang dari 14 hari. Diare akut biasanya sembuh sendiri,

lamanya sakit kurang dari 14 hari, dan akan mereda tanpa terapi yang

spesifik jika dehidrasi tidak terjadi (Wong, 2009).

b.  Diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 15 hari.

2. Mekanisme patofisiologik

a. Diare sekretorik (secretory diarrhea)

Disebabkan oleh sekresi air dan elektrolit ke dalam usus halus yang

terjadi akibat gangguan absorpsi natrium oleh villus saluran cerna,

sedangkan sekresi klorida tetap berlangsung atau meningkat. Keadaan ini

menyebabkan air dan elektrolit keluar dari tubuh sebagai tinja cair. Diare

sekretorik ditemukan pada diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri
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akibat rangsangan pada mukosa usus oleh toksin, misalnya toksin E. Coli

atau V. Cholera (Kemenkes RI, 2011)

b. Diare Osmotik (osmotic diarrhea)

Mukosa usus halus adalah epitel berpori yang dapat dilalui oleh air dan

elektrolit dengan cepat untuk mempertahankan tekanan osmotik antara

lumen lumen usus dan cairan ekstrasel. Oleh karena itu, bila di lumen

usus terdapat bahan yang secara osmotik aktif dan sulit diserap akan

menyebabkan diare. Bila bahan tersebut adalah larutan isotonik, air atau

bahan yang larut maka akan melewati mukosa usus halus tanpa

diabsorpsi sehingga terjadi diare (Kemenkes RI, 2011)

2.1.3 Etiologi

Menurut World Gastroenterology Organization Global Guidelines (2005),

etiologi diare akut dibagi atas empat penyebab :

1) Bakteri

Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan diare seperti Shigella,

Salmonella, E.Coli, Golongan vibrio, Bacillus Cereus, Clostridium

perfringens, Staphilococ Usaurfus, Camfylobacter dan Aeromonas.

2) Virus

Beberapa virus yang dapat menyebabkan diare yaitu Rotavirus,

Norwalk virus, Adenovirus, Coranovirus dan Astrovirus.

3) Parasit

Mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan diare seperti

Protozoa, Entamoeba Histolytica, Giardia Lamblia, Balantidium Coli,
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Trichuris trichiura, Cryptosporidium parvum, Strongyloides

strercoralis.

4) Non infeksi

Adapun penyebab diare secara non infeksi yaitu malabsorpsi, penyakit

ini menimbulkan diare karena adanya kerusakan di atas vili mukosa

usus, sehingga terjadi gangguan absorpsi elektrolit dan air. gangguan

motilitas juga menyebabkan diare hal ini sering terjadi pada sindrom

kolon iritabel (iritatif). Keracunan makanan, kesulitan makan, dan

imunodefisiensi dapat menyebabkan diare.

2.1.4 Gejala

Diare akut karena infeksi dapat disertai  keadaan muntah – muntah

dan/atau demam, tenesmus, hematochezia, nyeri perut atau kejang perut.

Diare yang berlangsung beberapa waktu tanpa penanggulangan medis

yang adekuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan di

badan yang mengakibatkan renjatan hipovolemik atau karena gangguan

biokimiawi berupa asidosis metabolik yang lanjut. Karena kehilangan

cairan seseorang merasa haus, berat badan berkurang, mata menjadi

cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun serta

suara menjadi serak. Keluhan dan gejala ini disebabkan deplesi air yang

isotonik. Selain itu, gejala bisa berupa tinja bayi encer, berlendir atau

berdarah, warna tinja kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu,

dan lecet pada anus (IDAI, 2011).
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2.1.5 Faktor Risiko

Faktor risiko terjadinya diare yaitu :

1. Faktor perilaku

Faktor perilaku yang dapat menyebabkan diare antara lain:

a. Tidak memberikan Air Susu Ibu eksklusif, memberikan

makanan pendamping/MP ASI terlalu dini akan mempercepat

bayi kontak terhadap kuman.

b. Menggunakan botol susu tebukti meningkatkan risiko tekena

penyakit diare karena sangat sulit untuk membersihkan botol

susu

c. Tidak menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum

memberi ASI/makan, setelah Buang Air Besar (BAB), dan

setelah membersihkan BAB anak.

d. Penyimpanan makanan yang tidak higienis. (Marjuki, 2008).

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan diare antara lain :

a. Ketersediaan air bersih yang tidak memadai

Sarana air bersih adalah bangunan beserta peralatan dan

perlengkapannya yang menyediakan dan mendistribusikan air

tersebut kepada masyarakat. Sarana air bersih harus memenuhi

persyaratan kesehatan, agar tidak mengalami pencemaran

sehingga dapat diperoleh kualitas air yang baik sesuai dengan

standar kesehatan (Marjuki, 2008).
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b. Ketersediaan jamban

Penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam

penularan risiko terhadap penyakit diare. Jamban atau tempat

pembuangan kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang

tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari

dalam tubuh (Notoatmodjo, 2007).

c. Pembuangan air limbah

Air limbah atau air kotoran adalah air yang tidak bersih dan

mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan

kehidupan manusia. Saluran pembuangan air limbah adalah

suatu bangunan yang digunakan untuk membuang air dari kamar

mandi, tempat cuci, dapur, dan lain-lain bukan dari jamban

(Notoatmodjo, 2007).

d. Pembuangan sampah

Sampah erat kaitanya dengan kesehatan masyarakat karena dari

sampah tersebut akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab

penyakit dan juga binatang serangga sebagai

pemindah/penyebar penyakit (vektor). Oleh karena itu sampah

harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin, tidak

mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat

(Notoadmodjo, 2007).

Di samping faktor risiko tersebut ada beberapa faktor dari penderita

yang dapat meningkatkan kecenderungan untuk diare  antara lain:

kurang gizi/malnutrisi terutama anak gizi buruk, penyakit
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imunodefisiensi atau imunosupresi dan penderita campak, selain

faktor penderita perananan orang tua dalam pencegahan dan

perawatan anak dengan diare sangatlah penting. Faktor yang

mempengaruhinya yaitu umur ibu, pendidikan, dan pengetahuan ibu

mengenai hidup sehat  dan pencegahan terhadap penyakit. Rendahnya

pendidikan ibu dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pencegahan

diare dan perawatan anak dengan diare merupakan penyebab anak

terlambat ditangani dan terlambat mendapatkan pertolongan sehingga

berisiko mengalami dehidrasi (Kemenkes RI, 2011).

2.1.6 Penularan

Penularan penyakit diare disebabkan oleh infeksi dari agen penyebab

dimana akan terjadi bila memakan makanan/air minum yang

terkontaminasi tinja/muntahan penderita diare. Akan tetapi, penularan

penyakit diare adalah kontak dengan tinja yang terinfeksi secara langsung,

seperti:

a. Makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi, baik yang sudah

dicemari oleh serangga atau terkontaminasi oleh tangan yang kotor.

b. Bermain dengan mainan yang terkontaminasi, apalagi pada bayi

sering memasukan tangan/mainan apapun ke dalam mulut. Hal ini

dikarenakan virus ini dapat bertahan di permukaan udara sampai

beberapa hari.

c. Penggunaan sumber air yang sudah tercemar dan tidak memasak air

dengan benar.
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d. Pencucian dan pemakaian botol susu yang tidak bersih.

Tidak mencuci tangan dengan bersih setelah selesai buang air besar

atau membersihkan tinja anak yang terinfeksi, sehingga

mengkontaminasi perabotan dan alat-alat yang dipegang (WHO,

2006).

Seperti gambar yang ada di bawah ini:

Gambar 2.1 Proses Penularan Penyakit Diare
(WHO, 2006)

2.1.7 Diagnosis

1. Anamnesis

Pasien dengan diare akut datang dengan berbagai gejala klinik

tergantung penyebab penyakit dasarnya. Keluhan diarenya

berlangsung kurang dari 15 hari. Diare karena penyakit usus halus

biasanya berjumlah banyak, diare air, dan sering berhubungan dengan

malabsorpsi dan dehidrasi sering didapatkan. Diare karena kelainan
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kolon seringkali berhubungan dengan tinja berjumlah kecil tapi sering,

bercampur darah dan ada sensasi ingin ke belakang (IDAI, 2011).

Pasien dengan diare akut infektif datang dengan keluhan khas, yaitu

mual, muntah, nyeri abdomen, demam, dan tinja yang sering,

malabsorptif, atau berdarah tergantung bakteri patogen ileokolon lebih

mengarah ke invasif. Muntah yang mulai beberapa jam dari masuknya

makanan mengarahkan kita pada keracunan makanan karena toksin

yang dihasilkan (IDAI, 2011).

2. Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik perlu diperiksa berat badan, suhu tubuh,

frekuensi denyut jantung dan pernapasan serta tekanan darah.

Selanjutnya perlu dicari tanda-tanda tambahan lainnya seperti ubun-

ubun besar cekung atau tidak, mata cekung atau tidak, ada tidaknya air

mata, bibir, mukosa mulut dan lidah kering atau basah (Juffrie, 2010).

Pernapasan yang cepat dan dalam indikasi adanya asidosis metabolik.

Bising usus yang lemah atau tidak ada bila terdapat hipokalemia.

Pemeriksaan ekstremitas perlu karena perfusi dan capillary refill time

dapat menentukan derajat dehidrasi yang terjadi (Juffrie, 2010).

3. Laboratorium

Pemeriksaan labortorium lengkap pada diare akut umumnya tidak

diperlukan. Pada keadaan tertentu mungkin diperlukan, misalnya
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penyebab dasarnya tidak diketahui atau ada sebab-sebab lain selain

diare akut atau pada penderita dengan dehidrasi berat (Juffrie, 2010).

2.1.8 Penatalaksaaan

Menurut Kemenkes RI (2011), prinsip tatalaksana diare pada balita adalah

Lima Langkah Tuntaskan Diare (LINTAS DIARE). Rehidrasi bukan satu-

satunya cara untuk mengatasi diare tetapi memperbaiki kondisi usus serta

mempercepat penyembuhan/menghentikan diare dan mencegah anak

kekuragan gizi akibat diare juga menjadi cara untuk mengobati diare.

Adapun program LINTAS DIARE yaitu :

1. Rehidrasi menggunakan oralit osmolaritas rendah

2. Zinc diberikan selama 10 hari berturut-turut untuk memperpanjang

episode diare

3. Teruskan pemberian ASI dan makanan

4. Antibiotik selektif

5. Nasihat kepada orang tua/pengasuh

2.2 Sanitasi Lingkungan

2.2.1 Definisi

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada

pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi

derajat kesehatan manusia (Chandra, 2006). Sanitasi menurut  WHO

(2006) adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan
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fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang

mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan

kelangsungan hidup. Jadi dari pengertian di atas bisa disimpukan bahwa

sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan

kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Sanitasi lingkungan pada hakikatnya adalah kondisi atau keadaan

lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap status

kesehatan yang optimum pula (Chandra, 2006).

2.2.2 Sanitasi Lingkungan Terhadap Diare Pada Balita

Sanitasi lingkungan yang buruk merupakan faktor yang penting terhadap

terjadinya diare dimana interaksi antara penyakit, manusia, dan faktor-

faktor lingkungan yang mengakibatkan penyakit perlu diperhatikan

dalam penanggulangan diare. Peranan faktor lingkungan, enterobakteri,

parasit usus, virus, jamur dan beberapa zat kimia telah secara klasik

dibuktikan pada berbagai penyelidikan epidemiologis sebagai penyebab

penyakit diare (Suharyono, 2008).

Sedangkan menurut Anne (2008) lingkungan yang tidak bersih bisa

menjadi pemicu munculnya bakteri-bakteri penyebab diare dalam tubuh

manusia. Sistem penyebaran diare pada manusia diantaranya melalui air

yang digunakan untuk keperluan sehari-hari bila memiliki kebersihan

yang minim, bisa membawa bakteri masuk dan menginfeksi dalam perut

selanjutnya tanah yang kotor dapat menghantarkan bakteri E. Coli
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menuju perut, sehingga selalu membiasakan mencuci bahan makanan

yang akan dimasak dengan bersih sebelum dikonsumsi. Berikut yang bisa

ikut membantu penyebaran diare pada manusia adalah tangan manusia itu

sendiri. Tangan yang kotor berisiko mengandung banyak kuman dan

bakteri. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar

dan melakukan beragam aktivitas. Kemudian serangga yang

menyebabkan penyakit diare sangat menyukai tempat-tempat yang

memang kotor. Mereka akan tumbuh dan berkembang biak di sana.

Pada tahun 2015, MDG mencanangkan 69% penduduk Indonesia dapat

mengakses air minum yang layak dan 72,5% memperoleh layanan

sanitasi yang memadai. Faktanya, hanya 18% penduduk yang memiliki

akses ke sumber air minum dan sekitar 45% mengakses sarana sanitasi

yang memadai. Kemudian untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang

baik yaitu diantaranya dengan mengembangkan kebiasaan atau perilaku

hidup sehat, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin,

membersihkan kamar mandi dan toilet, menguras, menutup dan

menimbun, tidak membiarkan adanya air yang tergenang, membersihkan

saluran pembuangan air, dan menggunakan air yang bersih (Arifin,

2009).
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2.2.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup sanitasi lingkungan diantaranya :

1. Ketersediaan air bersih

Air bersih digunakan untuk kebutuhan manusia secara komplek antara

lain untuk minum, memasak, mandi, mencuci (bermacam-macam

cucian) dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut

yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu

air harus mempunyai persyaratan khusus agar air tersebut tidak

menimbulkan penyakit bagi manusia. Syarat-syarat ketersediaan air

yang sehat yaitu meliputi syarat fisik yaitu bening (tidak berwarna),

tidak berasa, tidak berbau, kemudian syarat bakteriologis yaitu bebas

dari segala bakteri, dan syarat kimia yaitu harus mengandung zat-zat

terentu dalam jumlah yang tertentu pula (Notoatmodjo, 2007).

Kemudian syarat ketersediaan sumber air yang sehat adalah jarak

antara sumber air bersih dan septik tank > 11 meter. Hal ini untuk

menjaga kebersihan air dan pencemaran yang dapat mempengaruhi

kesehatan (Chandra, 2006).

Menurut Notoatmodjo (2007), Sumber-sumber air yang dapat

digunakan sebagai kebutuhan manusia sehari-hari meliputi air hujan

yaitu dengan cara ditampung kemudian dapat dikonsumsi jika

ditambahkan kalsium, air sungai dan danau disebut juga air

permukaan jika dikonsumsi harus diolah terlebih dahulu, kemudian

mata air yaitu berasal dari air tanah yang muncul secara alamiah, jika

digunakan air minum harus direbus dahulu, selanjutnya air sumur
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dangkal merupakan sumber air yang keluar dari lapisan air di dalam

tanah yang dangkal yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 15 meter

dari permukaan tanah. Selanjutnya air sumur dalam yang berasal dari

lapisan air kedua di dalam tanah, oleh karena itu air sumur dalam

sudah cukup sehat untuk dijadikan air minum yang langsung (tanpa

melaluhi proses pengolahan).

2. Pembuangan Tinja

Dilihat dari segi kesehatan masyarakat, masalah pembuangan tinja

merupakan masalah yang pokok untuk sedini mungkin diatasi. Untuk

mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja

terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus

dikelola dengan baik, yaitu pembuangan kotoran harus di suatu tempat

tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat untuk

daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu

tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban sehingga letak

jamban tidak datar dengan permukaan tanah, tidak mengotori air

bersih di sekitarnya, tidak terjangkau oleh serangga terutama lalat dan

kecoa dan binatang lainnya, tidak menimbulkan bau dan bersih,

mudah digunakan dan dipelihara, murah dan dapat diterima oleh

pemakainya (Notoatmodjo, 2007).

3. Pembuangan Sampah

Sampah terkait erat dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah

akan hidup berbagai mikroorganisme penyebab penyakit (bacteri

pathogen), dan binatang serangga sebagai pemindah atau penyebar
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penyakit (vektor). Sehingga sampah harus dikelola dengan baik agar

tidak menggangu atau mengancam kesehatan masyarakat. Dalam

pengelolaan sampah yaitu meliputi pengumpulan dan pengangkutan

sampah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing rumah

tangga atau instansi yang menghasilkan sampah, maka masyarakat

harus membangun dan mangadakan tempat khusus untuk

mengumpulkan sampah dan kemudian dari masing-masing tempat

pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke tempat

penampungan sementara (TPS) selanjutnya ke tempat penampungan

akhir (TPA). Kemudian adanya pemusnahan dan pengolahan sampah

terutama untuk sampah padat dilakukan melalui berbagai cara yaitu

pemusnahan sampah dengan di tanam atau menimbun dalam tanah,

memusnahkan sampah dengan membakar didalam tungku

pembakaran, dan pengolahan sampah dengan dijadikan pupuk kompos

(Notoatmodjo, 2007).

Syarat pembuangan sampah yang baik yaitu tersedianya tempat sampah

yang dilengkapi tutup (sangat dianjurkan agar tutup sampah ini dapat

dibuka atau ditutup tanpa mengotori tangan), tempat sampah terbuat dari

bahan yang kuat agar tidak mudah bocor, untuk mencegah berseraknya

sampah, tempat sampah tahan karat dan bagian dalam rata, tempat

sampah mudah dibuka dan dikosongkan isinya serta mudah dibersihkan,

ukuran tempat sampah sedemikian rupa, sehingga mudah diangkat oleh

satu orang, tempat sampah dikosongkan setiap 1x24 jam atau 2/3 bagian

telah terisi penuh, jumlah dan volume sampah disesuaikan dengan
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sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan, tersedia pada setiap

tempat/ruang yang memproduksi sampah, memakai kantong plastik

khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat

membusuk, tersedianya tempat pembuangan sampah sementara yang

mudah dikosongkan, tidak terbuat dari beton permanen, terletak di lokasi

yang terjangkau kendaraan pengangkut sampah dan harus dikosongkan

sekurang-kurangnya 3x24 jam (Chandra, 2006) .

4. Pembuangan Air Limbah

Air limbah atau air buangan merupakan air yang tersisa dari kegiatan

manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan yang lainnya,

dibuang dalam bentuk yang sudah kotor (tercemar) dan pada

umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat

membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu kesehatan

hidup (Notoatmodjo, 2007). Syarat pembuangan air limbah yang baik

yaitu tidak mengontaminasi terhadap sumber-sumber air, tidak

mengakibatkan pencemaran air permukaan, tidak menimbulkan

pencemaran air untuk perikanan, air sungai atau tempat-tempat rekreasi

serta untuk keperluan sehari-hari, tidak dihinggapi oleh lalat, serangga

dan tikus dan tidak menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai bibit

penyakit dan vektor, tidak terbuka dan harus tertutup jika tidak diolah

dan tidak dapat dicapai oleh anak-anak, tidak menimbulkan bau atau

aroma tidak sedap (Chandra, 2006).
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2.2.4 Menciptakan Sanitasi Lingkungan yang Baik

Pengaruh buruk dari lingkungan sebenarnya dapat dicegah dengan

mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat dan bersih serta

menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Kebiasan hidup sehat

dilakukan dalam berbagai cara seperti mencuci tangan sebelum dan

sesudah makan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan

rumah dan halaman secara rutin, membersihkan kamar mandi dan bak

mandi secara rutin. Gambaran tentang aktivitas-aktivitas untuk

menciptakan sanitasi lingkungan yang baik adalah Mengembangkan

kebiasaan atau perilaku hidup sehat, membersihkan ruangan dan

halaman rumah secara rutin, membersihkan kamar mandi dan toilet,

menguras, menutup dan menimbun (3M), tidak membiarkan adanya

air yang tergenang, membersihkan saluran pembuangan air, dan

menggunakan air yang bersih (Dinkes Kab. Tanggerang, 2008)
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2.3 Kerangka Teori

Berdasarkan teori dan penelitian mengenai kejadian diare oleh WHO

(2005) dan Kemenkes RI (2011), mengenai sanitasi lingkungan oleh

Suharyono (2008) dan Notoatmodjo (2007) maka diperoleh kerangka teori

sebagai berikut:

Kuman

Makanan

Perilaku

Gambar 2.2 Kerangka Teori
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2.4 Kerangka Konsep

Gambar 2.3 Kerangka Konsep

2.5 Hipotesis Penelitian

1. Pembuangan sampah yang buruk merupakan faktor risiko kejadian

diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan

Kedaton Kota Bandar Lampung.

2. Pembuangan air limbah yang buruk merupakan faktor risiko kejadian

diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan

Kedaton Kota Bandar Lampung.

3. Pembuangan tinja yang buruk merupakan faktor risiko kejadian diare

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan Kedaton

Kota Bandar Lampung.
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4. Ketersediaan air bersih yang buruk merupakan faktor risiko kejadian

diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kedaton Kecamatan

Kedaton Kota Bandar Lampung.


