
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Penyakit saluran cerna merupakan kontributorutama kematian anak-anak 

diseluruh dunia , menyebabkan satu dari sepuluh kematian anak (Weaver,2016). 

Salah satu penyakit saluran cerna perlu mendapat perhatian karena angka 

morbiditas dan mortalitasnya tinggi adalah diare.Kontrol Nasional Program 

Penyakit Diare (NCDDP), dibentuk untuk mengurangi morbiditas parah 

danmortalitas akibat dehidrasi yang berhubungan dengan diare akutdi antara anak 

di bawah 5 tahun. 

Balita adalah anak yang berumur kurang dari 5 tahun yakni antara 0-59 

bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembanganyang 

sangat pesat. Proses pertumbuhan dan perkembangan akan disertai 

denganperubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak 

dengankualitas tinggi. Balita termasuk kelompok rawan, mereka mudah 

menderitapenyakit seperti diare dan beberapa masalah kelainan gizi. Keadaan 

balitayang rentan tersebut dikarenakan kondisi sistem imun yang masih 

berkembang,masalah kekurangan nutrisi makanan yang dibutuhkan, kondisi 

sosial-ekonomidan peran orangtua terutama ibu yang memiliki unsur terpenting 

dalam penerapanpola asuh balita (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

 Diare dapat diartikan sebagai bagian dari pengeluaran tiga atau lebih 

tinja longgar atau cair perhari. Diare merupakan gejala infeksi di saluran 

pencernaan , yang dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, virus dan parasite 
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organisme. Infeksi menyebar melalui makanan atau air minuman yang 

terkontaminasi atau dari orang ke orang sebagai akibat kebersihan yang buruk 

(WHO, 2010). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan penyakit diare 

adalah penyebab utama kematian pada anak dibawah 5tahun dan bertanggung 

jawab untuk membunuh sekitar 525.000 anak setiap tahunnya. Secara global, ada 

hampir 1,7 miliar kasus penyakit diare pada anak setiap tahun. (WHO, 2017).  

 Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016 kejadian diare yang diperkirakan 

di fasilitas kesehatan di Indonesia sebanyak 6.897.463 pada tahun 2016 meningkat 

dibandingkan tahun 2015 yaitu sebanyak 5.405.235 (Kementerian Kesehatan 

RI,2017). Berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012 dalam pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI (2014) mengenai 

kondisi pencapaian program kesehatan anak Indonesia, angka kematian balita 

menempati 3 posisi terbanyak yakni sebesar 40 kematian/1000 kelahiran 

dibanding angka kematian pada golongan usia neonatal sebesar 19 kematian/1000 

kelahiran hidup dan bayi sebesar 32 kematian /1000 kelahiran hidup. 

Penyakit saluran pencernaan seperti diare di provinsi Bali masih cukup 

tinggi ditemukan. Jumlah target penemuan kasus diare pada tahun 2015 

diperkirakan sekitar 88.870 orang meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 

87.845 orang. Pola 10 besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap dan rawat 

jalan di Rumah Sakit di Provinsi Bali tahun 2016 menunjukkan diare masuk 

dalam 10 kasus terbanyak menempati urutan kedua dengan jumlah kasus 3.061 

pasien rawat inap dan 7.082 pasien rawat jalan. Jumlah penemuan kasus diare 

diperkirakan sekitar 27% dari jumlah penduduk dan angka kesakitan diare 214 per 

1000 penduduk pada tahun 2016(Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2017).  
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Tahun 2016 jumlah penderita diare yang dilayani di sarana kesehatan 

Indonesia sebanyak 3.176.079 orang dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 

menjadi 4.274.790 orang (Kementerian Kesehatan RI,2018). Penderita penyakit 

system pencernaan seperti diare di Provinsi Bali masih cukup tinggi ditemukan. 

Jumlah penemuan penderita diare tahun 2018 diperkirakan sebanyak 48.734 

orang. Tahun 2017 penderita diare yang ditemukan mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya sebanyak 56.729 orang dan tahun 2016 diperkirakan penderita 

diare yang ditemukan sebanyak 54.820 orang.Kota Denpasar menduduki kasus 

penderita diare tertinggi di Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali,2018).Menurut 

data Dinas Kesehatan Kota Denpasar pada tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 

diare pada balita sebanyak  2715 kasus, kasus diare pada balita tertinggi pada 

wilayah kerja Puskesmas 2 Denpasar Barat yaitu angka kejadian diare pada balita 

usia 0-6 bulan  yaitu laki-laki 49 kasus dan perempuan 23 kasus, pada usia 6-12 

bulan yaitu laki-laki 126 kasus dan perempuan 101 kasus,  pada usia 1-4 tahun 

yaitu laki-laki 289 kasus dan perempuan 195 kasus. (Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali,2019).  

Diare merupakan penyebab utama dari malnutrisi, akibatnya anak 

mengalami kekurangan gizi (Fida;Maya, 2012). Jika diare berlangsung lama 

dehidrasi cenderung terjadi , dehidrasi berat bisa menyebabkan kejang, kerusakan 

otak dan kematian. Diare dengan dehidrasi harus segera ditangani , jika tidak 

segera ditangani akan menyebabkan terjadinya asidosis metabolic gangguan 

sirkulasi darah dan pasien jatuh dalam keadaan syok  bahkan kematian 

(Ngastyah,2014).  
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Upaya pemerintah dalam pengendalian diare dengan strategi tatalaksana 

melalui lima langkah tuntaskan diare (LINTAS DIARE) sesuai standar di sarana 

kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2011).  Penanggulangan diare 

dititikberatkan pada penanganan penderita untuk mencegah kematian dan promosi 

kesehatan tentang personal hygiene sanitasi dan makanan untuk mencegah 

penyebarluasan kasus (KLB). Upaya yang dilakukan oleh jajaran kesehatan baik 

oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan 

kesehatan pada masyarakat dan peningkatan sanitasi lingkungan. (Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar, 2017).  

Kejadian diare disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keadaan 

lingkungan, gizi, dan perilaku masyarakat. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi diare adalah factor air yang digunakan sehari-hari misalnya air 

PDAM atau sumur. Factor gizi yang mempengaruhi diare adalah pemenuhan 4 

sehat 5 sempurna yang dapat meningkatkan system imun tubuh agar tetap sehat. 

Dan faktor perilaku yang mempengaruhi terjadinya diare yaitu praktek 

penanganan diare di keluarga baik yang dilakukan oleh ayah, ibu, maupun 

anggota keluarga yang lainnya seperti kebiasaan mencuci tangan yg baik dan 

benar, tidak menkonsumsi makanan yang tidak sehat dan menggunakan jamban 

yang layak untuk mencegah diare itu terjadi.(Fatmawati;Arbianingsih;Musdalifah, 

2015).  

Peran seorang ibu sangat besar dalam proses kehidupan awal seorang 

anak. Ibu adalah salah satu dari kedudukan sosial yang mempunyai banyak peran, 
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peran sebagai seorang istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan 

sebagai seorang yang melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Ibu juga 

berfungsi sebagai benteng keluarga yang menguatkan anggota keluarganya. Ibu 

sebagai seorang yang sangat penting dalam rumah tangga. Ibuyang merawat anak-

anaknya, menyediakan makanan untuk anggota keluarganyadan terkadang bekerja 

untuk menambah pendapatan keluarga (Setiawati, 2009).Peran motivasi, efikasi 

diri, dan kepercayaan diri merupakan bagianpenting yang membentuk perilaku 

seseorang, terutama dalam upaya untukmemelihara kesehatan. Efikasi diri adalah 

keyakinan terhadap kemampuanseseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan 

yang diperlukan gunamenghadapi tuntutan situasi yang sedang terjadi. Keyakinan 

akan seluruhkemampuan ini meliputi kepercayaan diri, kemampuan menyesuaikan 

diri, kapasitas kognitif, kecerdasan dan kapasitas bertindak pada situasi yang 

penuhtekanan. Efikasi diri akan berkembang berangsur-angsur secara terus 

menerusseiring meningkatnya kemampuan dan bertambahnya pengalaman-

pengalamanyang berkaitan. Efikasi diri juga melatarbelakangi seseorang untuk 

melakukansuatu tindakan atau mengontrol kondiri tertentu. Perempuan dengan 

efikasi diritinggi, hasil yang ditimbulkan dari perilaku kesehatan dan motivasi 

mereka jugatinggi untuk melakukan suatu tindakan (Bandura, 1994 cit Priyoto, 

2014 ). 

Pengetahuan dan faktor-faktor yang membentuk perilaku, khususnya 

efikasi diri ibu dalam penatalaksanaan diare pada anak merupakan hal yang perlu 

digali lebih dalam berkaitan dengan program penyuluhan maupun 

pelayanankesehatan yang telah diberikan. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan 

di Puskesmas 2 Denpasar Barat terdapat 10 responden dengan 7 ibu tingkat efikasi 
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diri terhadap pencegahan diare dinyatakan rendah dan 3 orang ibu dengan tingkat 

efikasi diri terhadap diare dinyatakan tinggi. Hasil ini merekomendasikan bahwa 

efikasi diri ibu perlu digali lebih dalam dan ditingkatkan oleh tenaga kesehatan di 

tingkat masyarakat . 

Green (1980) mencoba menganalisis perilaku dari tingkat kesehatan. 

Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok yakni 

faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor diluar perilaku (non behaviour 

causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor 

yaitu pertama adalah faktor predisposisi (predisposing factors) yang terwujud 

dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya, 

kedua adalah faktor pendukung (enabling factors) yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-

sarana kesehatan, dan sebagainya,  dan ketiga adalah faktor pendorong 

(renforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan 

atau petugas lain, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang atau masyarakat tentang kesehatan 

ditentukan oleh pengetahuan, sikap, efikasi diri/keyakinan diri, tradisi, dan 

sebagainya dari orang atau masyarakat yang bersangkutan (Notoatmojo, 2007). 

Efikasi diri ialah keyakinan tentang kemampuan untuk melakukan suatu tindakan 

yang diharapkan, efikasi diri juga yang melatarbelakangi seseorang untuk 

melakukan suatu tindakan atau mengontrol kondisi tertentu, efikasi diri akan 

mempengaruhi pola pikir dan dapat mengubah pola sikap seseorang sehingga 

dapat melakukan suatu tindakan (Bandura, 1997).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Mo dkk mengatakan bahwa efikasi diri 

merupakan faktor yang penting dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

perilaku skrining kesehatan penyakit kanker (Mo dkk, 2014). Penelitian yang lain 

dilakukan oleh Tang dkk tentang perilkau pencegahan penyakit SARS (severe 

acute respiratory syndrome) di Hongkong menyatakan bahwa Efikasi diri atau 

keyakinan diri yang tinggi akan membuat perilaku pencegahan penyakit SARS 

menjadi lebih baik (Tang dkk, 2003). 

Berdasarkan uaraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

apakah ada hubungan efikasi diri dengan perilaku pencegahan diare pada Ibu 

Balita di Puskesmas 2 Denpasar Barat tahun 2019.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu 

“Apakah ada hubungan keyakinan diri dengan perilaku pencegahan diare pada Ibu 

Balita di Puskesmas 2 Denpasar Barat” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan keyakinan diri dengan perilaku pencegahan diare 

pada Ibu Balita di Puskesmas 2 Denpasar Barat  

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik ibu balita diare berdasarkan usia, pendidikan, dan 

pekerjaan di Puskesmas 2 Denpasar Barat 

b. Mengidentifikasi keyakinan diri pada ibu balita di Puskesmas 2 Denpasar 

Barat 
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c. Mengidentifikasi perilaku pencegahan diare pada ibu balita di Puskesmas 2 

Denpasar Barat 

d. Menganalisis hubungan keyakinan diri dengan perilaku pencegahan diare pada 

Ibu Balita di Puskesmas 2 Denpasar Barat 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dibidang 

keperawatan dalam pengembangan perilaku kesehatan dalam mencegah terjadinya 

diare pada balita. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai hubungan keyakinan diri 

dengan perilaku pencegahan diare pada ibu balita dengan berlandaskan kelemahan 

dari penelitian ini dan dapat mengembangkan dengan faktor yang mempengaruhi 

perilaku lainnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada pemegang program anak agar 

mempertimbangkan pemberian edukasi mengenai perilaku pencegahan diare yang 

dipengaruhi oleh keyakinan diri dimasukkan kedalam program UPT Kesmas. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan pada mahasiswa untuk 

dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus meningkatkan perilaku 

pencegahan diare pada ibu balita. 

c. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan perilaku pencegahan diare pada ibu balita.  

 


