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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

 

A. Kerangka Konsep 

2. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : diteliti 

 : tidak diteliti  

Gambar 2 

Kerangka Konsep 

KEJADIAN DIARE 

 

 

HOST 

(Penjamu/Manusia) 
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Enviroment  

(Lingkungan Sanitasi Rumah) 

 

 

1. Sarana air bersih 

2. Jamban kelurga 

3. Sarana pembuangan air 

limbah 

4. Tempat pembuangan 

sampah 

 

 

AGENT 

(Bakteri) 
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Secara epidemiologi kejadian diare dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu agent, host dan 

lingkungan (sanitasi rumah).Faktor lingkungan (sanitasi rumah) terdiri dari tersedianya 

sarana air bersih, tersedianya tempat pembuangan sampah sementara, tersedianya jamban 

keluarga, tersedianya system pembuangan air limbah (SPAL). 

 

A. Variabel dan definisi operasional 

1. Variabel 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi muncul faktor yang 

lain. Yang termasuk dalam variabel ini adalah sanitasi rumah  

b. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah gejala atau faktor unsur yang muncul atau ada dipengaruhi 

oleh variabel bebas.Yang termasuk dalam variabel ini adalah kejadian diare. 

c. Variabel penggangu 

Variabel pengganggu adalah variabel yang langsung atau tidak langsung akan 

mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini variabel pengganggu tidak diteliti pengaruhnya 

.Adapun yang termasuk dalam variabel pengganggu adalah jenis sarana sanitas (Tingkat sosial, 

ekonomi masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat, dan prilaku masyarakat).Untuk lebih 

jelasnya, hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

   : tidak diteliti 

: diteliti 

 

 

Gambar 3 

Hubungan antar variabel 

 

 

Variabel Bebas 

 
Sanitasi rumah 

1. Sarana air bersih 

bersih 

2. Jamban keluarga  

3. Sarana pembuangan 

air limbah  

4. Tempat pembuangan 

sampah 

 

5. Tempat pembuangan 

sampah 

 

Kejadian Diare 

1. Tingkat social 

2. Ekonomi masyarakat 

3. Tingkat pengetahuan 

masyarakat 

4. Perilaku masyarakat 

Variabel Terikat 

 

Variabel Pengganggu 
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2. Definisi Operasional 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur 

Hasil 

Pengukura

n 

Skala 

Uku

r 

1 2 3 4 5 6 

1 Kejadian diare 

(dalam 1 

bulan) 

Gangguan/penyakit 

perut yang 

ditandai dengan 

mencret lebih 

dari 3 kali 

dalam sehari 

disertai dengan 

adanya 

perubahan 

bentuk dan 

konsistensinya 

tinja 

Ditanyakan 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

dengan alat 

bantu 

berupa 

kuisioner 

Tidak diare  

Diare  

nomina

l 

2 Sarana Air 

Bersih 

Sarana untuk 

mendapatkan 

air bersih yang 

digunakan 

responden 

untuk keperluan 

sehari-hari 

seperti : 

perpipaan, 

SGL, PMA. 

Ditanyakan 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

dengan alat 

bantu 

berupa 

kuisioner 

a. Memenuhi 

persyaratan 

: skor 3-4 

b. Tidak 

memenuhi 

persyaratan 

: 0-2 

 

 

Ordinal 
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3 Jamban 

Keluarga 

Bangunan yang 

dilengkapi 

penampungan 

tinja yang 

digunakan 

untuk buang air 

besar 

Ditanyakan 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

disertai 

pengamata

n dengan 

alat bantu 

berupa 

kuisioner 

a. Memenuhi 

persyaratan 

: skor 3-4 

b. Tidak 

memenuhi 

persyaratan 

: skor 0-2 

 

Ordinal  

4 Sarana 

Pembuanga

n Air 

Limbah 

(SPAL) 

Sarana 

pembuangan air 

limbah yang 

dipakai untuk 

mengalirkan air 

limbah dari 

SAB, dapur, 

kamar mandi, 

dan tempat 

lainnya. 

Ditanyakan 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

dengan alat 

bantu 

berupa 

kuisioner 

a. Memenuhi 

persyaratan 

: skor 3-4 

b. Tidak 

memenuhi 

persyaratan 

: skor 0-2 

Ordinal  

5 Tempat 

pembuanga

n sampah 

sementara 

Tempat responden 

membuang 

sampah sehari-

hari seperti 

tempat sampah, 

dibuatkan 

lubang, atau 

dibuang begitu 

saja di halaman 

Ditanyakan 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

dengan alat 

bantu 

berupa 

kuisioner 

a. Memenuhi 

persyaratan 

: skor 2-3 

b. Tidak 

memenuhi 

persyaratan 

: skor 0-1 

 

Ordinal 

6 Sanitasi rumah Keadaan rumah Ditanyakan a. Rumah Ordinal 
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yang memenuhi 

persayaratan 

sesuai dengan 

form kesehatan 

rumah sehat 

yang akan 

dikategorikan 

dalam rumah 

sehat dan 

rumah tidak 

sehat 

secara 

langsung 

kepada 

responden 

dengan alat 

bantu 

berupa 

kuisioner 

sehat : 

1068-1200 

b. Rumah 

tidak sehat 

: <1068 

 

B. Hipotesis 

Adapun hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan antara sanitasi rumah dengan kejadian 

diare di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Tahun 2018. 
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