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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh sub Direktorat diare, Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000-2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 

2000 penyakit Diare 301/1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374/1000 

penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423/1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 

411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga masih sering terjadi, 

dengan angka kejadian yang masih tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB di 69 

Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang. Tahun 2009 

terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 orang, dengan kematian 

100 orang, sedangkan tahun 2010 terjadi KLB diare di 33 kecamatan dengan 

jumlah penderita 4204 dengan kematian 73 orang (Kemenkes, 2011
b
). 

     Penyakit diare termasuk dalam 10 penyakit yang sering menimbulkan 

kejadian luar biasa. Berdasarkan laporan Surveilans Terpadu Penyakit bersumber 

data KLB (STP KLB) tahun 2010, diare menempati urutan ke 6 frekuensi KLB 

terbanyak setelah deman berdarah, Chikungunya, keracunan makanan, Difteri dan 

Campak. Keadaan ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2009, menurut data STP 

KLB 2009, KLB diare penyakit ke 7 terbanyak yang menimbulkan KLB 

(Kemenkes, 2011
b
). 



 

 

 

 

2 

     Salah satu langkah dalam pencapaian target 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 di sarana 

kesehatan. Untuk menurunkan kematian karena diare, perlu tata laksana yang 

cepat dan tepat (Kemenkes, 2011
b
). 

 

Sumber: Subdit Surveilans dan Respon KLB Ditjen PP dan PL,2010 

Gambar 1.1 

 Frekuensi KLB Diare berdasarkan Provinsi Tahun 2010. 

Pada peta di atas ini menggambarkan sebaran frekuensi KLB diare yang 

umumnya lebih banyak di wilayah Sulawesi bagian tengah kemudian Jawa bagian 

timur (Kemenkes, 2011
b
). 

Berdasarkan hasil survei sub Direktorat diare dan Infeksi Saluran Pencernaan 

(ISP), Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

(P2PL) kementerian kesehatan RI, angka kesakitan diare semua umur tahun 2010 
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adalah 411 per 1.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 214 per 

1.000 penduduk. Dan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), diare 

merupakan penyebab kematian nomor empat pada semua umur dalam kelompok 

penyakit menular dan merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi post 

neonatal dan pada anak balita. Di Jawa Timur cakupan pelayanan penderita diare 

tahun 2011 sebesar 69%, sedangkan tahun 2012 sebesar 72,43% (masih di bawah 

target nasional 100%). Dilihat hasil cakupan pelayanan diare di Kabupaten/Kota 

tahun 2012, 10 (sepuluh) Kota/Kabupaten yang termasuk dalam 10 besar adalah 

yakni Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, 

Kabupaten Sampang, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Blitar, 

Kabupaten Gresik dan Kota Madiun (Dinkes Jatim 2013). 

Kriteria KLB diare, sesuai Permenkes RI no.1501/MENKES/PER/X/2010, 

menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang berpengaruh terhadap 

kesehatan lingkungan yang mencakup: air bersih, jamban, pembuangan sampah 

dan air limbah (Kemenkes, 2011
b
).  

   Puskesmas Metatu Benjeng Kabupaten Gresik merupakan Puskesmas induk 

yang ada di Kabupaten Gresik, merupakan salah satu wilayah yang jumlah 

penderita diarenya mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014. Berdasarkan 

data Puskesmas Metatu Benjeng, jumlah penderita diare pada balita di 8 desa 

dalam lingkup wilayah Puskesmas Metatu Benjeng Kabupaten Gresik, tahun 2012 

sebanyak 173 balita, tahun 2013 sebanyak 251 balita, sedangkan pada tahun 2014 

sebanyak 295 balita (Dinkes Kab.Gresik, 2015). 

  Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Diare Pada 
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Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten 

Gresik Tahun 2014. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adakah hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian diare pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tahun 

2014? 

1.3 Tujuan Penelitian   

   1.3.1 Tujuan Umum  

   Untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian 

diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2014. 

  1.3.2 Tujuan Khusus 

      a. Mengetahui hubungan sumber air minum dengan kejadian diare pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2014. 

b. Mengetahui hubungan kualitas fisik air bersih dengan kejadian diare 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2014. 

c. Mengetahui hubungan kepemilikan jamban dengan kejadian diare pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2014. 

d. Mengetahui hubungan jenis lantai rumah dengan kejadian diare pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Metatu Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik tahun 2014. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

  1.4.1 Bagi Peneliti 

   Menambah pengetahuan dan memberi pengalaman langsung dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. 

  1.4.2 Bagi Peneliti Lain 

   Sebagai data dasar bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tentang  hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian penyakit diare. 

   1.4.3 Bagi Masyarakat 

   Menambah pengetahuan tentang hubungan sanitasi lingkungan  

dengan kejadian penyakit diare sehingga masyarakat dapat lebih 

meningkatkan sanitasi lingkungannya. 

  1.4.4 Bagi Instansi Terkait 

   Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan tentang hubungan 

sanitasi lingkungan dengan kejadian penyakit diare sehingga dapat 

meningkatkan penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat luas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


