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Intisari

Diare didefinisikan secara klinis sebagai bertambahnya  defekasi  (buang air besar) lebih
dari biasanya/lebih dari tiga kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja (menjadi cair)
dengan atau tanpa darah..Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang
berhubungan dengan kasus diare di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Tahun 2012.
Penelitian ini bersifat deskriptif analatik dengan desain cross sectional  yaitu menjelaskan tentang
faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus diare di Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda Aceh
tahun 2012. Populasi sebanyak 173 pasien yang pernah mengalami kasus diare dan sampel
sebanyak 64 responden, tehnik pengambilan sampel dengan random sampling. Penelitian ini
dilakukan pada tanggal 16 Juli sampai  21 Juli 2012 di Puskesmas Ulee Kareng kota Banda Aceh.
Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa
data menggunakan statistik uji chi-square test (α = 0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada
hubungan antara lingkungan dengan kasus diare dengan p = 0,001. Ada hubungan antara perilaku
dengan kasus diare dengan p = 0,036. Ada hubungan  antara makanan dengan kasus diare dengan
p = 0,037. Kesimpulan : menunjukan bahwa terdapat hubungan antara lingkungan, perilaku,
makanan dengan kasus diare.Saran: diharapkan kepada seluruh tenaga kesehatan , agar lebih
meningkatkan  promosi kesehatan tentang  upaya pencegahan kasus diare.
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Abstract

Diarrhea is clinically defined as an increased frequency of bowel
movements (defecation) more  than usual/ more than three times per day,
accompanied by a change in stool consistency (becomes liquid) with or without
blood. This was a descriptive analytical research with cross-sectional design. It
described the factors related to diarrhea cases in Ulee Kareng Sub district of
Banda Aceh in 2012. The population was 173 patients who have experienced
diarrhea case and samples were 64 respondents collected by using random
sampling technique. The research was conducted on July 16 to July 21, 2012 in
Ulee Kareng Sub district of Banda Aceh in 2012. Data were collected by
distributing questionnaire and interviewing the patients. Data were analyzed with
chi-square statistic test (α=0.05). Results there was correlation between
environment and diarrhea cases with p=0.001; there was a correlation between
behavior and diarrhea cases with p=0.036; there was a correlation between food
and diarrhea cases with p= 0.037. Conclusion: there was correlation between
environment, behavior, food and diarrhea cases. Suggestion: it is expected that all
health personnel improve health promotion about the effort of preventing diarrhea
cases.
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PENDAHULUAN

Diare didefinisikan secara
klinis sebagai bertambahnya
defekasi  (buang air besar) lebih dari
biasanya/lebih dari tiga kali sehari,
disertai dengan perubahan konsisten
tinja (menjadi cair) dengan atau
tanpa darah. Secara klinik dibedakan
tiga macam sindroma diare yaitu
diare cair akut, disentri, dan diare
persisten. (WHO, 2000).

Setiap orang dalam hidupnya
tidak mungkin lepas dari masalah
penyakit, apakah penyakit tersebut
ringan atau berat. Dalam keadaan
tersebut pengobatan sangat
dibutuhkan untuk penyembuhan
sebagaimana kondisi semula.
Kebutuhan akan dibutuhkan
pengobatan masyarakat secara proses
alam terjadi pola penggunaan
fasilitas kesehatan di masyarakat.
(Notoatmodjo,1999).

Setiap orang dalam hidupnya
tidak mungkin lepas dari masalah
penyakit, apakah penyakit tersebut
ringan atau berat. Dalam keadaan
tersebut pengobatan sangat
dibutuhkan untuk penyembuhan
sebagaimana kondisi semula.
Kebutuhan akan dibutuhkan
pengobatan masyarakat secara proses
alam terjadi pola penggunaan
fasilitas kesehatan di masyarakat.

Pada dasarnya tujuan hidup
sehat pada masa depan adalah
lingkungan yang bebas polusi,
tersedianya air bersi, sanitasi
lingkungan yang memadai,
perumahan dan pemukiman yang

sehat, perencanaan kawasan yang
berwawasan kesehatan, serta tolong-
menolong dengan memelihara nilai-
nilai budaya bangsa. (Dep.Kes RI,
2000).

Berdasarkan data tahun 2007
sebanyak 4.121 kasus, tahun 2008
sebanyak 5.750 kasus, tahun 2009
sebanyak 5.875 kasus dan tahun
2010 sebanyak 6.454 kasus. Diare
umumnya lebih sering dialami anak
balita (bayi dibawah 5 tahun).
(Din.Kes Kota Banda Aceh, 2011).

Berdasakan laporan tahunan
rekapitulasi dari seluruh kegiatan
pokok di Puskesmas Ulee Kareng
yang dilaporkan selama tahun
anggaran 2011. Pada tahun 2011
telah berjalan program Jaminan
Kesehatan Aceh (JKA) sehingga
seluruh masyarakat Aceh dapat
berobat secara gratis. Diare
merupakan salah satu 20 penyakit
terbesar di wilayah Puskesmas Ulee
Kareng. Jumlah kasus diare 655
kasus pada tahun 2011. (Puskesmas
Ulee Kareng, 2011).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang
diatas maka peneliti ingin
mengetahui faktor-faktor apa saja
yang berhubungan dengan kasus
diare di Puskesmas Kecamatan Ulee
Kareng Kota Banda Aceh tahun
2012.



Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana faktor-faktor
yang berhubungan dengan kasus
diare di Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh Tahun 2012.

Tujuan Khusus

a. Mengetahui faktor perilaku yang
berhubungan dengan kasus diare
di Kecamatan Ulee Kareng Kota
Banda Aceh.

b. Mengetahui faktor lingkungan
yang berhubungan dengan kasus
diare  di Kecamatan Ulee Kareng.

c. Mengetahui faktor makanan yang
berhubungan dengan kasus diare
di Kecamatan Ulee Kareng.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan pengetahuan
dan pengalaman dalam proses
penelitian tentang faktor-faktor
yang berhubungan dengan kasus
penyakit diare.

2. Sebagai bahan masukan bagi
Puskesmas Ulee Kareng dalam
meningkatkan PHBS kepada
masyarakat, penyuluhan tentang
kesehatan lingkungan dan bahaya
penyakit diare.

3. Sebagai bahan masukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan
manajemen kesehatan dan hasil
penelitian ini dapat dijadikan
referensi bagi peneliti berikutnya.

METODE  PENELITIAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan
oleh Depkes RI (2002),
Notoadmojdo (2010), dan Widoyono
(2002) mengenai diare, maka konsep

pemikiran dapat digambarkan
sebagai berikut :

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat
beberapa variabel yang diteliti, untuk
lebih jelas dapat dilihat dari kerangka
teori tentang faktor-faktor yang
berhubungan dengan kasus diare di
Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda
Aceh berikut ini :

V. Independent V. Dependent

Hipotesis

1. Ada hubungan antara lingkungan
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee kareng Kota Banda Aceh.

2. Ada hubugan antara perilaku
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee kareng kota Banda Aceh.

3. Ada hubungan antara makanan
yang dikonsumsi dengan kasus
diare di Puskesmas Ulee kareng
kota Banda Aceh.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat
deskriptif analitik dengan desain
cross sectional yaitu menjelaskan
tentang faktor-faktor yang
berhubungan dengan kasus diare di
Puskesmas Ulee Kareng tahun 2012.

Lingkungan

Perilaku

Makanan

Kasus

Diare



Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini
adalah pasien yang pernah
mengalami  kasus diare  di
Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda
Aceh. Berdasarkan data awal yang
penulis dapatkan di Puskesmas Ulee
Kareng pada Januari sampai dengan
Mei tahun 2012 jumlah pasien diare
sebanyak 173 kasus.

Sampel

Jumlah sampel sebanyak  64
orang dengan kriteria sampel sebagai
berikut :

1) Bersedia menjadi responden.
2) Bisa membaca dan menulis

Desain penelitian

Penelitian ini bersifat
deskriptif analitik dengan pendekatan
Cross Sectional.

Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di
Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda
Aceh, waktu penelitian dari tanggal
16 sampai dengan 21 Juli tahun
2012.

Pengumpulan Data

Pengolahan Data dan Analisa Data

Data dalam penelitian ini dapat
diolah dengan cara editing, coding,
transfering dan tabulating.

Analisa data dilakukan secara
bertahap dari analisa univariat dan
bivariat.

a. Analisa Univariat
Analisa ini menghasilkan
distribusi dan presentase dari tiap
variabel.

b. Analisa Bivariat
Untuk menguji hipotesa
dilakukan analisa statistik dengan
mengunakan uji data kategori Chi
square Test (X2) pada tingkat
kemaknaannya adalah 95% (P ≤
0,05)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 6.1 Distribusi Responden
Berdasarkan Kasus Daire Di
Puskesmas Ulee Kareng Kota

Banda AcehTahun 2012

No Kasus Diare Jumlah %

1

2

Akut

Tidak Akut

57

7

89

11

Jumlah 64 100

Dari tabel 6.1 diketahui dari
64 orang responden pada umumnya
dengan kategori akut yaitu sebanyak
57 orang (89%).

Tabel 6.2 Distribusi Responden
Berdasarkan Lingkungan Di
Puskesmas Ulee Kareng Kota

Banda AcehTahun 2012

No Lingkungan Jumlah %

1 Sehat 48 75

2 Tidak Sehat 16 25

Jumlah 64 100

Dari tabel diatas dapat
dilihat bahwa dari 64 responden
sebagian besar 48 orang ( 75%)
lingkungannya sehat.



Tabel 6.3 Distribusi Responden
Berdasarkan Perilaku Di

Puskesmas Ulee Kareng Kota
Banda Aceh Tahun 2012

No Perilaku Jumlah %

1 Baik 8 12,5

2 Buruk 56 87,5

Jumlah 64 100

Dari tabel diatas dapat dilihat
bahwa dari 64 responden sebagian
besar 56 orang (87,5%) perilaku
buruk.

Tabel 6.4 Distribusi Responden
Berdasarkan Makanan Di

Puskesmas Ulee Kareng Kota
Banda AcehTahun 2012

No Makanan Jumlah %

1

2

Bersih

Tidak Bersih

39

25

60,9

39,1

Jumlah 64 100

Dari tabel di atas dapat dilihat
bahwa dari 64 responden sebagian
besar 39 orang (60,9 %) makanannya
bersih.

Tabel 6.5
Hubungan Lingkungan Dengan
Kasus Diare Di Puskesmas Ulee

Kareng
Kota Banda Aceh Tahun 2012

N
o

Lingk
ungan

Kasus diare

Jm
lh

%

p-
valu

eAkut Tidak
akut

f % f %

1 Sehat 47 73 1 2 48 75

0,00
1

2 Tidak
sehat

10 16 6 9 16 25

Total 57 89 7 11 64 100

Berdasarkan tabel 6.5 diatas
menunjukkan bahwa dari 48 orang
responden, yang lingkungannya sehat
sebanyak 48 orang (75,0%), dan 47
orang (73%) yang mengalami diare
Akut. Hasil analis data menunjukkan
bahwa ada hubungan antara
lingkungan dengan kasus diare di
Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda
Aceh dengan nilai p yaitu 0,001 <
0,05.



Tabel 6.6
Hubungan Perilaku Dengan Kasus
Diare Di Puskesmas Ulee Kareng

Kota Banda Aceh Tahun 2012

N
o

Perila
ku

Kasus diare

Ju
ml
ah

% p-
v
al
u
e

Akut Tidak
akut

f % f %

1 Buruk 5
2

81 4 6,2
5

56 87,
5

2 Baik 5 8 3 4,6 8 12,
5

0,0
36

Total 5
7

89 7 11 64 100

Berdasarkan tabel 6.6 diatas
menunjukkan bahwa dari 56 orang
responden, yang perilakunya buruk
sebanyak 52 orang (81%), dan  52
orang (81%) yang mengalami diare
akut. Berdasarkan hasil uji Chi-
Square data menunjukkan bahwa ada
hubungan antara perilaku dengan
kasus diare di Puskesmas Ulee
Kareng Kota Banda Aceh dengan
nilai p yaitu 0,036 < 0,05.

Tabel 6.7
Hubungan Makanan Dengan

Kasus Diare Di Puskesmas Ulee
Kareng

Kota Banda Aceh Tahun 2012

N
o

Makan
an

Kasus diare

Juml
ah

%

p-
valu

eAkut Tidak
akut

f % f %

1 Bersih 32 5
0

7 11 39 61

0,03
72 Tidak

Bersih
25 3

9
0 0 25 39

Total 57 8
9

7 11 64 100,
0

Berdasarkan tabel 6.7 di atas
menunjukkan bahwa dari 39 orang
responden, makanannya bersih
sebanyak 32 orang (50%), dan 32
orang (50%) yang mengalami Diare
Akut. Berdasarkan hasil uji Chi-
Square data menunjukkan bahwa ada
hubungan antara perilaku dengan
kasus diare di Puskesmas Ulee
Kareng Kota Banda Aceh dengan
nilai p yaitu 0,037 < 0,05.

Pembahasan

Hubungan Lingkungan Dengan
Kasus Diare

Berdasarkan tabel 6.5 diatas
menunjukkan bahwa dari 64 orang
responden, yang lingkungannya sehat
sebanyak 48 orang (75,0%), dan 47
orang (73%) yang mengalami diare
Akut. Hasil analis data menunjukkan
bahwa ada hubungan antara
lingkungan dengan kasus diare di



Puskesmas Ulee Kareng Kota Banda
Aceh dengan nilai p yaitu 0,001.

Menurut penelitian Aprilia Ayu
Pamela (2009), kondisi lingkungan di
dalam dan sekitar rumah adalah
keadaan responden yang terdiri dari
semak-semak dan kandang ternak
sebagai tempat istirahat nyamuk,
parit, atau selokan saluran air yang
digunakan untuk pembuangan air
hujan, limbah rumah tangga yang
mengenang yang dapat digunakan
sebagai tempat berkembangnya
nyamuk.

Kesehatan lingkungan ini untuk
menghindari dari lingkungan yang
apabila dipraktekkan dapat mencegah
banyak penyakit infeksi lebih dari
jenis penyakit dan kematian pada
anak balita disebabkan oleh kuman
yang masuk ke dalam mulut melalui
makanan, air dan tangan yang kotor
oleh karenanya kotoran manusia dan
tinja harus dibuang ke jamban
(Dep.kes RI, 2006)

Peneliti berasumsi lingkungan
sehat tidak menutup kemungkinan
bisa terkena diare dan apabila
lingkungan masyarakat tidak sehat
maka sudah tentu semakin
meningkat kasus diare. Meskipun ada
responden dengan lingkungan tidak
sehat tetapi kasus diarenya akut
karena kebiasaan dan mengkonsumsi
makanan yang sehat seperti cara
pengolahan makanan yang bersih dan
terhindar dari binatang seperti lalat,
kecoak, tikus dan lain-lain.
Lingkungan sehat juga bisa
terjadinya diare apabila apabila
seseorang sering melakukan
kegiatannya di luar lingkungan
tempat tinggalnya. Begitu pula
sebaliknya lingkungan tidak sehat

belum tentu seseorang terjadi diare,
apabila dia bisa mengantisipasinya.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
yang telah dilalukan di Puskesmas
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda
Aceh.

Hubungan Perilaku Dengan Kasus
Diare

Berdasarkan tabel 6.6 diatas
menunjukkan bahwa dari 64 orang
responden, yang perilakunya buruk
sebanyak 56 orang (87,5%), dan  52
orang (81%) yang mengalami diare
akut. Hasil analis data menunjukkan
bahwa ada hubungan antara perilaku
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee Kareng kota Banda Aceh
dengan nilai p yaitu 0,036.

Berdasarkan penelitian
Aprilia Ayu Pamela (2009) perilaku
baik dan sehat  adalah mencakup
bagaimana masyarakat menjaga
kesehatan dan terhindar dari berbagai
macam penyakit, dengan perilaku
masyarakat yang tidak membuang
sampah sembarangan dan perilaku
masyarakat dalam menjaga PHBS.

Indikator perilaku adalah
tidak merokok, pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan,imunisasi, penimbangan
balita, gizi keluarga atau sarapan,
kesertaan Askes, mencuci tangan
pakai sabun, menggosok gigi
sebelum tidur, olah raga teratur.
Indikator lingkungan tersebut adalah
ada jamban, ada air bersih, ada
tempat sampah, ada SPAL, ada
ventilasi (Dep.kes RI, 2006)

Hal ini sesuai dengan teori
Dep.kes (2006), yang menyatakan
bahwa perilaku sehat adalah sikap
dan tindakan proaktif untuk



memelihara dan mencegah resiko
terjadinya penyakit, melindungi diri
dari ancaman penyakit serta berperan
aktif dalam gerakan kesehatan
masyarakat dengan demikian upaya
untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap dan tindakan dalam
menciptakan suatu kondisi bagi
kesehatan perorangan, keluarga,
kelompok dan masyarakat secara
berkesinambungan dapat terlaksana.

Peneliti berasumsi adanya
responden dengan perilaku baik
tetapi masih terkena diare disebabkan
karena perilaku responden dalam
pengolahan makanan tidak benar
seperti jika mengkonsumsi buah-
buahan tetapi tidak dicuci terlebih
dahulu, oleh karena itu bisa
menyebabkan diare. Begitu pula bila
responden yang perilaku buruk tetapi
ada yang tidak terkena diare tidak
akut karena cara pengolahan
makanan yang sesuai seperti
memasak sayur sebelum dimasak
sayurannya dicuci dulu. Maka belum
tentu semakin buruk perilaku
masyarakat semakin meningkat kasus
diare dan apabila baik perilaku
masyarakat semakin menurun kasus
diare.

Hubungan Makanan Dengan
Kasus Diare

Berdasarkan tabel 6.7 di atas
menunjukkan bahwa dari 64 orang
responden, makanannya bersih
sebanyak 39 orang (61%), dan 32
orang (50%) yang mengalami Diare
Akut. Hasil analis data menunjukkan
bahwa ada hubungan antara perilaku
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee Kareng kota Banda Aceh
dengan nilai p yaitu 0,037.

Penyakit diare sebagian besar
75 % disebabkan oleh kuman seperti
virus dan bakteri. Melalui air yang
merupakan media penularan utama.
Diare dapat terjadi bila seseorang
menggunakan air minum yang sudah
tercemar, baik tercemar dari
sumbernya, tercemar selama
perjalanan sampai ke rumah-rumah
atau tercemar pada saat disimpan di
rumah. Pencemaran dirumah terjadi
bila tempat penyimpanan tidak
tertutup atau apabila tangan tercemar
menyentuh air pada saat mengambil
air ataupun makanan dari tempatnya.
(Widoyono, 2004)

Peneliti berasumsi adanya
responden yang makanannya bersih
tetapi bisa terkena diare tidak akut
karena cara pengolahan makanan
yang tidak bersih dan tidak
memperhatikan makanan yang
mereka makan seperti selesai
memasak maka makanan tersebut
tidak di tutup sehinga lalat hinggap
di makanan tersebut dan air yang di
konsumsi ternyata tidak terlalu
mendidih. Makanan bersih  tidak
menutup kemungkinan juga bisa
terkena diare, karena makanan bersih
belum tentu makanan tersebut sehat
dan bisa dikonsumsi. Hal ini sesuai
dengan teori Wijdaja (2002), yang
menyatakan makanan yang juga bisa
menyebabkan diare adalah makanan
yang tercemar, basi, beracun, terlalu
banyak lemak mentah (sayuran) dan
kurang matang. Tetapi faktor
psikologis juga dapat menimbulkan
diare disebabkan oleh rasa takut,
cemas dan tegang.



PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan  penelitian  yang
telah  dilakukan  dari  tanggal 16 s/d
21 Juli 2012  di Puskesmas  Ulee
Kareng Kota Banda Aceh  dapat
disimpulkan  hasil penelitian
sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara lingkungan
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee Kareng kota Banda Aceh
tahun 2012

2. Ada hubungan antara perilaku
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee Kareng kota Banda Aceh
tahun 2012

3. Ada hubungan  antara makanan
dengan kasus diare di Puskesmas
Ulee Kareng kota Banda Aceh
tahun 2012

Saran

1. Kepada  Peneliti
Mendapatkan tambahan
pengetahuan dan pengalaman
dalam proses penelitian tentang
faktor-faktor yang berhubungan
dengan kasus penyakit diare.

2. Kepada Puskesmas
Peneliti bisa memberikan
masukan bagi Puskesmas Ulee
Kareng dalam meningkatkan
PHBS kepada masyarakat,
penyuluhan tentang kesehatan
lingkungan dan bahaya penyakit
diare.

3. Kepada Prodi Ilmu Kesehatan
Masyarakat STIKes U’budiyah
Banda Aceh Peneliti bisa
memberikan masukan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan
manajemen kesehatan dan hasil
penelitian ini dapat dijadikan
referensi bagi peneliti berikutnya.
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