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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

D. LATAR BELAKANG 

 Peningkatan kesehatan lingkungan dimaksudkan untuk perbaikan mutu lingkungan 

hidup yang dapat menjamin kesehatan melalui kegiatan peningkatan sanitasi, dasar kondisi 

fisik dan biologis yang tidak baik termasuk berbagai akibat sampingan pembangunan.

 Sanitasi dasar meliputi penyehatan air bersih, penyehatan pembuangan kotoran, 

penyehatan lingkungan perumahan, penyehatan air buangan / limbah, pengawasan sanitasi 

tempat umum dan penyehatan makanan dan minuman. (Hiswani, 2003) 

Pada umumnya keadaan lingkungan fisik dan biologis pemukiman penduduk di 

Indonesia belum baik, hal ini berakibat masih tingginya angka kesakitan dan kematian 

karena berbagai penyakit. Salah satu penyakit terbanyak yang disebabkan oleh buruknya 

sanitasi di lingkungan masyarakat adalah diare, yaitu buang air besar yang tidak normal 

berbentuk tinja encer dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya. (Hiswani, 2003) 

Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi diare lebih dari 4 kali, sedangkan pada bayi 

berumur lebih dari 1 bulan dan anak, bila frekuensi lebih dari 3 kali per hari. Penyakit 

diare akut 70 – 90% dapat diketahui dengan pasti penyebabnya, baik penyebab langsung 

maupun tidak langsung. (M.H Abdoerrachman dkk, 1985)  

Penyebab tidak langsung dipengaruhi oleh hygiene sanitasi, keadaan gizi, kepadatan 

penduduk, sosial ekonomi, sosial budaya dan faktor lain seperti iklim, sedangkan 

penyebab langsung diare terkait dengan masalah infeksi (bakteri, virus, parasit), gangguan 

malabsorbsi, makanan basi, makanan yang tidak bersih atau beracun, alergi, dan 

imunodefisiensi. (M.H Abdoerrachman dkk, 1985) 

Kebiasaan penduduk desa yang suka membuang kotoran disungai, tidak mencuci 

tangan dengan air sabun sebelum memberi makan pada anak, tidak menjaga kebersihan 

makanan, serta perilaku yang tidak mencerminkan pola hidup sehat dapat menjadi 

menyebabkan timbulnya diare. Pemberian makanan tambahan yang dini pada bayi 

sebelum usia 4 – 6 bulan tak jarang dapat menimbulkan diare. (M.H Abdoerrachman dkk, 

1985) 
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Penyakit diare hingga kini masih merupakan salah satu penyebab utama morbiditas 

dan mortalitas pada anak diseluruh dunia terutama negara – negara berkembang. Di 

Indonesia diperkirakan angka kesakitan antara 150 – 430 perseribu penduduk setahunnya. 

Patogenesa diare akut dimulai dengan masuknya kuman kedalam usus halus kemudian 

bermultiplikasi didalamnya, mengeluarkan toksin sehingga kekurangan cairan. Bila tidak 

dilakukan pertolongan sesegera mungkin dengan cara yang benar, maka dapat 

menyebabkan kematian. Oleh karena itu pertolongan pertama pada diare berupa pemberian 

cairan yang bertujuan untuk menggantikan cairan yang hilang dan untuk memenuhi 

kebutuhan sangat diperlukan. (M.H Abdoerrachman dkk, 1985) 

Berdasarkan data yang kami dapat dari Puskesmas Sukodono, penderita diare pada 

bulan Januari sampai Maret menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Desa Klopo Sepuluh 

termasuk salah satu desa yang cukup tinggi jumlah penderita yang menderita diare, tercatat 

16,11 % yang datang berobat antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2008 karena 

menderita diare. 

Dengan tingginya angka kejadian diare ini kami tertarik untuk mengetahui bagaimana 

gambaran faktor – faktor sanitasi dasar pada penderita diare di Desa Klopo sepuluh, 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan  hal tersebut maka kami 

mengadakan penelitian dengan judul “ Faktor – faktor Sanitasi yang Berpengaruh 

terhadap Timbulnya Penyakit Diare di Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo”. 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian tersebut dapat di rumuskan masalah seperti ini; bagaimana gambaran 

pengaruh faktor – faktor  sanitasi yang terdiri atas faktor penyediaan air bersih, 

ketersediaan jamban keluarga, pengelolaan sampah, sanitasi makanan, fasilitas sanitasi, 

pelayanan kesehatan terhadap kejadian diare di Desa Klopo Sepuluh. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

     1. TUJUAN UMUM 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengaruh 

faktor – faktor sanitasi terhadap timbulnya penyakit diare di Desa Klopo sepuluh, 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. 
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     2. TUJUAN KHUSUS 

 Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh penyediaan air bersih yang terdiri 

atas faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo Sepuluh; 

a. Sumber air bersih 

b. Air minum 

c. Jarak sumur dengan jamban 

2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh ketersediaan jamban keluarga 

yang terdiri atas faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo 

Sepuluh; 

a. Kepemilikan jamban 

b. Buang air besar di jamban 

c. Keadaan jamban 

3. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh pengelolaan sampah yang terdiri 

atas faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo Sepuluh; 

a. Tempat pembuangan sampah 

b. Keadaan tempat sampah 

c. Vektor lalat 

4. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh Sanitasi makanan yang terdiri atas 

faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo Sepuluh; 

a. Cara pengolahan 

b. Cara penyimpanan 

5. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh Fasilitas sanitasi yang terdiri atas 

faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo Sepuluh; 

a. Tempat cuci tangan 

b. Tempat cuci peralatan rumah tangga   

6. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengaruh pelayanan kesehatan yang terdiri 

atas faktor – faktor berikut terhadap terjadinya diare di Desa Klopo Sepuluh; 

a. Frekuensi penyuluhan 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Memberi masukan dalam penyusunan program Puskesmas dalam upaya untuk 

menekan jumlah kasus diare serendah mungkin di Desa Klopo Sepuluh ataupun di 

tempat – tempat lain dengan kondisi yang sama. 

2. Sebagai data dasar bagi peneliti untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya sanitasi dalam hubungannya dengan penyakit diare. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

DIARE 

D. DEFINISI   

Hipocrates mendefinisikan diare sebagai pengeluaran tinja yang tidak normal 

dan cair. Dibagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI / RSCM, diare diartikan sebagai 

buang air besar yang tidak normal atau bentuk tinja yang encer dengan frekuensi 

lebih banyak dari biasanya. Neonatus dikatakan diare bila frekuensi buang air besar 

sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan dan anak, 

bila frekuensinya lebih dari 3 kali. (M.H Abdoerrachman dkk, 1985) 

  

E. PENYEBAB   

Etiologi diare dapat dibagi dalam beberapa faktor, yaitu, (M.H Abdoerrachman 

dkk, 1985. Hendarwanto, 1996) : 

1. Faktor Infeksi 

a. Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan  penyebab 

utama diare pada anak – anak, infeksi enteral ini meliputi infeksi bakteri 

dan infeksi virus. 

b. Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alat pencernaan 

seperti otitis media akut. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak 

dibawah umur 2 tahun.  

2. Faktor Malabsorbsi 

a. Malabsorbsi karbohidrat, pada anak terutama intoleransi laktosa 

b. Malabsorbsi lemak 

c. Malabsorbsi protein  

3. Faktor Makanan 

a.  Makanan basi, beracun dan alergi terhadap makanan 

4. Faktor Psikologis 

Rasa takut dan cemas, bisa menimbulkan diare pada anak yang lebih dewasa, 

namun kasus ini jarang ditemukan.   
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F. PATOFISIOLOGI 

Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare ialah (M.H 

Abdoerrachman dkk, 1985. Hendarwanto, 1996): 

Gangguan Osmotik 

 Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan 

menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi, sehingga terjadi 

pergeseran air dan elektrolit kedalam rongga usus. Cairan yang berlebihan ini akan 

merangsang usus untuk mengeluarkan sehingga timbul diare.       

  Gangguan Sekresi  

Akibat rangsangan tertentu (misal oleh toksin) pada dinding usus akan terjadi 

peningkatan sekresi air dan elektrolit kedalam rongga usus dan selanjutnya diare 

timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus.  

Gangguan Motilitas Usus 

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus menyerap 

makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan 

mengakibatkan bakteri tumbuhan berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan 

diare. 

 Patogenesis Diare Akut : 

1. Masuknya jasad renik yang masih hidup ke dalam usus halus setelah berhasil 

melewati rintangan asam lambung. 

2. Jasad renik tersebut berkembang biak (multiplikasi) di dalam usus halus. 

3. Oleh jasad renik dikeluarkan toksin (toksin diaregenik) 

4. Akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan 

diare. 

  Patogenesis Diare Kronis : 

Lebih komplek dan faktor – faktor yang menimbulkannya ialah infeksi bakteri, 

parasit, malabsorbsi, malnutrisi dan lain – lain.   
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E.  GEJALA KLINIS 

Gejala klinis dewasa dan anak – anak pada prinsipnya hampir sama, berikut 

gejala klinis pada penyakit diare (M.H Abdoerrachman dkk, 1985. Hendarwanto, 

1996: 

1.  Frekuensi buang air besar lebih dari 4 kali 

2.  Nafsu makan berkurang atau tidak ada 

3. Tinja cair dan mungkin disertai lendir atau darah 

4.  Bila penderita kehilangan banyak cairan dan elektrolit maka gejala dehidrasi 

mulai tampak 

5.  Gejala muntah dapat terjadi sebelum dan sesudah diare dan dapat disebabkan 

oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam 

basa elektrolit. 

 

F.  KOMPLIKASI 

Sebagai akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak dapat terjadi 

berbagai macam komplikasi seperti (M.H Abdoerrachman dkk, 1985. Hendarwanto, 

1996): 

1. Kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan terjadinya 

gangguan keseimbangan asam -  basa (asidosis metabolik, hipokalemia dan 

sebagainnya) 

2. Hipokalemia (dengan gejala meterorismus, hipotoni otot, lemah, bradikardi, 

perubahan pada elektrokardiogram) 

3. Hipoglikemia 

4. Intoleransi laktosa sekunder, sebagai akibat defisiensi enzim laktosa karena 

kerusakan vili mukosa usus halus.  

5. Kejang, terutama pada dehidrasi hipertonik  

6. Malnutrisi energi protein, karena selain diare dan muntah penderita juga 

mengalami kelaparan.  
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Tabel 1. Gejala klinis diare pada anak-anak (Subijanto, 2006, p. 65) 

Gejala Klinis Dehidrasi 
Ringan Sedang Berat 

Keadaan Umum     

Kesadaran  Baik  Gelisah  Apatis koma  

Rasa haus  + + + + + + 

Sirkulasi     

Nadi  Normal  Cepat  Cepat sekali  

Respirasi     

Pernapasan  Biasa  Agak cepat  Kussmaul  

   (Cepat dan dalam) 

Kulit     

Ubun – ubun besar  Agak cekung  Cekung  Cekung sekali  

Mata  Agak cekung Cekung Cekung sekali 

Turgor dan tonus  Biasa  Agak kering  Kering sekali 

Diuresis  Normal  Oliguria  Anuria  

Selaput Lendir  Normal Agak kering  Kering / asidosis  

 

G. PENGOBATAN 

Pengobatan diare pada penderita dewasa terdiri atas (M.H Abdoerrachman dkk, 

1985.  Hendarwanto, 1996): 

1. Rehidrasi sebagai prioritas utama pengobatan. 

2. Melaksanakan tata kerja terarah untuk identifikasi penyebab infeksi. 

3. Memberikan terapi simptomatik 

4. Memberikan terapi definitif.  
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Tabel 2. Tata laksana diare pada anak – anak. (Subijanto, 2006) 

Derajat 

Dehidrasi  

Kebutuhan 

Cairan 

Jenis cairan  Cara / lama 

pemberian  

Berak 10% + 30 ml /kg/1jam  Nacl 0,9% IV / jam  

Gagal 

sirkulasi  

(+ 10 

tts/kg/menit) 

Ringer lactat   

(Plan C)    

    

Sedang  + 70 ml / kg/4 

jam  

Nacl 0,9 % IV/3jam atau 

1G/3jam  

 (+ 5 tts / kg / 

mnt) 

Ringer lactat 

atau ½ darrow  

Atau oral 3 jam  

    

Ringan 5% 

(Plan B) 

 

 

+ 50 ml / kg / 3 

jam  

(+3-4 tts/kg/mnt) 

½ darrow atau 

oralit  

IV/3 jam bila oral 

tidak mungkin atau 

IG 

Tanpa 

dehidrasi  

(Plan A) 

+ 10-20 ml / kg 

setiap kali diare  

Oralit atau 

cairan rumah 

tangga   

Oral sampai diare 

berhenti  

    

 

Prinsip utama perawatan diare adalah penggantian cairan serta garam dan mineral 

yang hilang melalui kotoran, muntah dan demamnya. Sedangkan dasar pengobatan 

diare adalah. (M.H Abdoerrachman dkk, 1985. Hendarwanto, 1996): 

1. Pemberian cairan 

 Pemberian cairan bertujuan untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang 

hilang dan untuk memenuhi kebutuhan. Pemberian ini tergantung pada jenis 

cairan, jalan pemberian cairan, jumlah cairan dan jadwal / kecepatan pemberian 

cairan.  

2. Dietetik / pemberian makanan  
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3. Obat – obatan 

4. Mengobati penyakit penyerta   

 

H.  CARA PENCEGAHAN DIARE (M.H Abdoerrachman dkk, 1985) 

1. Pemberian hanya ASI saja pada bayi sampai usia 4 bulan (Pada Balita) 

2. Mencuci tangan dengan sabun setelah berak atau sebelum memberi makan 

anak. Menurut penelitian, umumnya anak yang berusia 5 tahun pernah 

terinfeksi oleh rotavirus walaupun tidak semuanya mengalami diare. Biasanya 

anak-anak ini tertular karena kurangnya kebiasaan hidup sehat seperti kurang 

atau tidak mencuci tangan 

3. Menggunakan jamban dan menjaga kebersihannya, kamar mandi atau jamban 

yang bersih juga dapat membantu mencegah penyebaran kuman. 

4. Menggunakan air matang untuk makanan minuman 

Kuman penyebab diare umumnya spesifik pada suatu daerah tertentu, yang 

bergantung pada tingkat kebersihan lingkungan dan kebiasaan kesehatan 

warganya. Di daerah dimana tingkat kebersihan lingkungannya buruk dan 

warganya tidak memiliki kebiasaan hidup sehat sering ditemui kejadian diare 

terutama karena adanya kontaminasi air atau makanan oleh kuman. 

5. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar  

 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA DIARE 

1. Penyediaan Air  

 Sumber air bersih 

Penyediaan air untuk rumah tangga bisa tergolong  penyediaan air bersih 

dan bisa juga penyediaan air minum.  Rumah tangga yang mencukupi kebutuhan 

airnya dari sumur atau sumber-sumber lainnya termasuk penyediaan air bersih.  

Tetapi untuk perumahan/pemukiman yang kebutuhan airnya dicukupi dari 

Perusahaan Air Minum yang diusahakan oleh baik Pemerintah maupun Badan 

Hukum yang lain, maka termasuk penyediaan air minum, karena kualitas air 

yang didistribusikan telah memenuhi syarat sebagai air minum. M. (Sarudji. D, 

2006) 
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Persyaratan untuk penyediaan air bersih yang mengusahakan dari sumur 

sendiri perlu memperhatikan kualitas air sumurnya dengan selalu 

memperhatikan kontruksi sumur, sumber pencemar dan cara pengolahan 

sebelum dikonsumsi. Sedangkan untuk yang bersumber dari PDAM, perlu 

diperhatikan back siphonage dan cross conection. (Sarudji. D, 2006) 

Dalam dunia kesehatan khususnya kesehatan lingkungan, perhatian air 

dikaitkan sebagai faktor pemindah/penularan penyakit atau sebagai vehicle. 

Dalam hal ini E.G. Wagner menggambarkan bahwa air berperan dalam 

menularkan penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan. Air membawa 

penyebab penyakit dari kotoran (faeces) penderita, kemudian sampai ke tubuh 

orang lain melalui makanan, dan minuman. Air juga berperan untuk membawa 

penyebab penyakit non mikrobial seperti bahan-bahan toksik yang terkandung di 

dalamnya. (Sarudji. D, 2006) 

Penyakit-penyakit yang biasanya ditularkan melalui air adalah Thypus 

abdominalis, Cholera, Dysentri basiler, Diare akut, Poliomyelitis, Dysentri 

amoeba, penyakit- penyakit cacing seperti Ascariasis, Trichiuris, parasit yang 

menggunakan air untuk daur hidupnya seperti Schistosoma mansoni. (Sarudji. 

D, 2006) 

 Air Minum 

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat – syarat kesehatan 

dan dapat diminum. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari 

– hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak lebih dahulu. (Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990). (Sarudji. D, 2006) 

 

Air bersih harus memenuhi beberapa persyaratan, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif (Sarudji. D, 2006). 

1. Persyaratan Kuantitatif: Di Indonesia konsumsi air untuk daerah perkotaan 

sekitar 120 liter/orang/hari dan untuk daerah pedesaan sekitar 60 

liter/orang/hari. (Sarudji. D, 2006). 

2. Persyaratan Kualitatif. (Sarudji. D, 2006)  
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Fisik Kimiawi Bakteriologis 
/Mikrobiologis 

Radioaktivitas 

Jernih, tidak 
berwarna, 
tidak berbau 
dan tidak 
berasa. 

1. Bebas Zat beracun 
(As, No2, Pb) dsb. 

2. Zat – zat yang 
dibutuhkan tubuh 
tetapi dalam kadar 
tertentu 
menimbulkan 
gangguan kesehatan 
(flor dan iod) 

3. Zat – zat tertentu 
dangan batas – batas 
tertentu (Cl-) 

Tidak boleh 
mengandung 
kuman typhus, 
kolera, disentri 
dan telur 
cacing. 

Air minum 
tidak boleh 
mengandung 
zat yang 
menghasilkan 
sinar α > 0,1 
Bq/l 

 Jarak sumur dengan jamban 
Sampai kedalaman 10 feet dari permukaan tanah, dinding sumur di buat 

kedap air, yang berperan sebagai penahan agar air permukaan yang mungkin 
meresap ke dalam sumur telah melewati lapisan tanah sedalam 10 feet, sehingga 
mikroba yang mungkin ada didalamnya telah tersaring dengan baik. (Sarudji. D, 
2006)  

2. Jamban Keluarga  
 Kepemilikan jamban 

Dalam hal pemanfaatan sanitasi, masyarakat umumnya memiliki beberapa 
pilihan akses yang digunakan secara bergantian, sebelum dialirkan ke sungai. 
Khusus bagi masyarakat rural dan peri-urban, meski memiliki toilet di rumah, 
mereka juga masih memanfaatkan “toilet terbuka” seperti sungai atau empang. 
Masyarakat peri-urban menjadikan kepraktisan dan norma umum (semua orang 
melakukannya) sebagai alasan utama untuk menyalurkan kotorannya ke sungai. 
Tidak heran, sungai-sungai di Indonesia bisa disebut sebagai jamban raksasa 
karena masyarakat Indonesia umumnya menggunakan sungai untuk buang air. 
Masyarakat urban di perkotaan yang tinggal di gang-gang sempit atau rumah-
rumah petak di Jakarta umumnya tidak mempunyai lahan besar untuk 
membangun septic tank. Karena itu, mereka biasanya tak memiliki jamban. Jika 
kemudian mereka memiliki sumur, umumnya tidak diberi pembatas semen. Kala 
hujan tiba, kotoran yang ada di tanah terbawa air hujan masuk ke dalam sumur. 
Air yang sudah terkontaminasi inilah yang memudahkan terjadinya diare. 
(Hiswani, 2003) 
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 Buang air besar di jamban 

Tinja dan limbah yang lain adalah limbah yang pasti dihasilkan oleh setiap 

rumah. Oleh karena itu adalah kewajiban setiap rumah tangga untuk mengelola 

tinja ini sebaik-baiknya. Prinsip dasarnya menganggap bahwa tinja adalah 

sumber penyakit terutama penyakit saluran alat cerna. Karenanya harus di 

lokalisasi untuk diolah sehingga setelah dilepas ke lingkungan sudah tidak 

berbahaya lagi. Pengolahan yang umum dan baik adalah dengan memanfaatkan 

fungsi septic tank. (Sarudji. D, 2006) 

 Keadaan jamban 

Dalam membangun tempat pembuangan tinja diperlukan beberapa 

persyaratan sebagai berikut : (Sarudji. D, 2006) 

a. Tidak menimbulkan kontaminasi pada air tanah yang masuk ke dalam 

sumber atau mata air dan sumur. 

b. Tidak menimbulkan kontaminasi pada air permukaan. 

c. Tidak menimbulkan kontaminasi pada tanah permukaan. Persyaratan ini 

untuk mencegah penularan penyakit cacing. 

d. Tinja tidak dapat dijangkau oleh lalat atau binatang-binatang lainnya. 

e. Tidak menimbulkan bau dan terlindung dari pandangan, serta memenuhi 

syarat-syarat estetika yang lain. 

      Pemilihan lokasi bangunan septic tank sesungguhnya tidak menjadi masalah, 

karena bangunan ini kedap air, yang umumnya terbuat dari beton (concrete) 

asalkan dijamin tidak bocor. Tapi yang menjadi masalah adalah letak resapan air 

setelah melalui outlet. Lokasinya harus menjamin tidak mempunyai kontribusi 

terhadap kontaminasi sumber air yang digunakan sebagai sumber air minum. 

Dianjurkan setidak-tidaknya berjarak 5 feet antara resapan dengan sumber air. 

(Sarudji. D, 2006) 
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a. Pengelolaan Sampah 

 Tempat pembuangan sampah 

  Yang dimaksud dengan pembuangan sampah adalah kegiatan menyingkirkan 

sampah dengan metode tertentu dengan tujuan agar sampah tidak lagi 

mengganggu kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat. Ada dua istilah 

yang harus dibedakan dalam lingkup pembuangan sampah solid waste 

(pembuangan sampah saja) dan final disposal (pembuangan akhir). (Sarudji. D, 

2006) 

 Keadaan tempat sampah 

Pembuangan sampah yang berada di tingkat pemukiman yang perlu 

diperhatikan adalah: (Sarudji. D, 2006)  

a.  Penyimpanan setempat (onsite  storage) 

Penyimpanan sampah setempat harus menjamin tidak bersarangnya tikus, lalat 

dan binatang pengganggu lainnya serta tidak menimbulkan bau. Oleh karena 

itu persyaratan kontainer sampah harus mendapatkan perhatian.   

b.  Pengumpulan sampah  

Terjaminnya kebersihan lingkungan pemukiman dari sampah juga 

tergantung pada pengumpulan sampah yang diselenggarakan oleh pihak 

pemerintah atau oleh pengurus  kampung atau pihak pengelola apabila 

dikelola oleh suatu real estate  misalnya.  Keberlanjutan dan keteraturan 

pengambilan sampah ke tempat pengumpulan merupakan jaminan bagi 

kebersihan lingkungan pemukiman.   

Sampah terutama yang mudah membusuk (garbage) merupakan sumber 

makanan lalat dan tikus. Lalat merupakan salah satu vektor penyakit terutama 

penyakit saluran pencernaan seperti Thypus abdominalis, Cholera. Diare dan 

Dysentri. (Hiswani, 2003) 

 Vektor lalat 

Vektor adalah salah satu mata rantai dari penularan penyakit. Lalat 

merupakan salah satu vektor penyakit terutama penyakit saluran pencernaan 

seperti thypus perut, kolera, diare dan disentri. (Sarudji. D, 2006) 
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Sampah yang mudah membusuk merupakan media tempat berkembang biaknya 

lalat. Bahan – bahan organik yang membusuk, baunya merangsang lalat untuk 

datang mengerumuni, karena bahan – bahan yang membusuk tersebut 

merupakan makanan mereka. Adapun komponen – komponen dalam sistem 

pengelolaan sampah yang harus mendapat perhatian agar lalat tidak ada 

kesempatan untuk bersarang dan berkembang biak adalah mulai dari 

penyimpanan sementara, pengumpulan sampah dari penyimpanan setempat ke 

tempat pengumpulan sampah (TPS), transfer dan transport dan tempat 

pembuangan akhir (TPA). (Sarudji. D, 2006) 

 

4. Sanitasi Makanan  

 Cara pengolahan 

Makanan menjadi perhatian yang penting bagi para ahli lingkungan karena  

tubuh selalu membutuhkan bahan-bahan dari luar untuk memenuhi fungsinya 

baik dalam perannya untuk tumbuh, berkembang, reproduksi maupun 

kesejahteraan.  Makanan harus dimasak, disimpan, disajikan menurut selera 

yang beraneka ragam, sehingga ada hubungan yang lebih erat antara bahan 

makanan dengan para penanganan makanan (food handlers).  Ini juga menjadi 

sasaran perhatian bagi para ahli kesehatan lingkungan. Secara umum agar faktor 

makanan ini tidak berbahaya bagi kesehatan, maka perlu tindakan-tindakan 

terhadap makanan (food protection). Makanan yang sehat adalah makanan 

dengan kandungan gizi yang cukup, jumlah atau ukurannya seimbang, bersih 

dan tidak terkontaminasi. (Sarudji. D, 2006) 

Secara garis besar makanan dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dalam 

perannya sebagai berikut : 

a. Kandungan zat-zat (gizi) makanan yang kurang karena rusak, misalnya 

karena pemanasan yang tinggi atau penyimpanan yang terlalu lama.  

b. Makanan berperan sebagai vehicle dari beberapa macam penyakit infeksi. 

c. Makanan mengandung toksin bakteri. 

d. Bahan makanan mengandung racun (poisonous plant and animal)  
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e. Terdapatnya racun kimia yang berasal dari bahan pengawet, bahan aditif 

pewarna atau penyedap, kontaminan, proses-proses pengolahan dan 

pestisida.  

  Setelah makanan mengalami proses pengolahan, makanan yang akan  
disajikan dan mungkin disimpan untuk beberapa waktu sebelum disajikan, 
makanan sebagai vehicle dapat terkontaminasi pada proses penyimpanan 
ataupun penyajian.   Yang besar peranannya dalam kontaminasi ini adalah : 1) 
penanganan makanan (food handlers) dan 2) vektor berbagai macam penyakit 
saluran cerna, seperti lalat, kecoa, dan juga binatang pengerat. (Sarudji. D, 2006) 

Penanganan makanan yang tidak benar juga menjadi penyebab diare. 
Banyak dari mereka yang mencuci sayuran dan buah dengan cara yang tidak 
benar, sehingga berisiko terkontaminasi bakteri kembali. Seharusnya mencuci 
sayuran atau buah menggunakan air mengalir, bukan dengan air dalam 
tampungan. Begitu juga dengan pengolahan makanan yang kurang higienis. 
(Hiswani, 2003) 

 Cara penyimpanan 
 Bahan makanan, selain merupakan sumber gizi bagi manusia, juga 
merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme. Pertumbuhan 
mikroorganisme dalam bahan pangan dapat menyebabkan perubahan yang 
menguntungkan seperti perbaikan bahan pangan secara gizi, daya cerna 
ataupun daya simpannya. (Hiswani, 2003) 

Selain itu pertumbuhan mikroorganisme dalam bahan pangan juga dapat 
mengakibatkan perubahan fisik atau kimia yang tidak diinginkan, sehingga 
bahan pangan tersebut tidak layak dikonsumsi. Kejadian ini biasanya terjadi 
pada pembusukan bahan pangan. (Hiswani, 2003) 

Bahan pangan dapat bertindak sebagai perantara atau substrat untuk 
pertumbuhan mikroorganisme patogenik dan organisme lain penyebab penyakit. 
Penyakit menular yang cukup berbahaya seperti tifus, kolera, disentri, atau 
tbc,mudah tersebar melalui bahan makanan. (Hiswani, 2003) 

Gangguan-gangguan kesehatan, khususnya gangguan perut akibat 
makanan disebabkan, antara lain oleh kebanyakan makan, alergi, kekurangan zat 
gizi, keracunan langsung oleh bahan-bahan kimia, tanaman atau hewan beracun; 
toksintoksin yang dihasilkan bakteri; mengkonsumsi pangan yang mengandung 
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parasit - parasit hewan dan mikroorganisme. Gangguan-gangguan ini sering 
dikelompokkan menjadi satu karena memiliki gejala yang hampir sama atau 
sering tertukar dalam penentuan penyebabnya. (Hiswani, 2003). 

5. Fasilitas Sanitasi 

Fasilitas sanitasi penting peranannya, dalam hubungannya sebagai salah satu 

faktor penyebab diare. Fasilitas makanan yang dimaksud seperti tempat untuk 

mencuci tangan yang kurang, minimnya tempat untuk mencuci peralatan rumah 

tangga, serta pola perilaku sehari-hari masyarakat. 
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BAB III 

OBYEK DAN METODE 

   

K. BENTUK PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang faktor sanitasi yang 

berhubungan dengan kejadian diare di Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo. 

   
L. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini berada Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Mei 2008 –  14 Juni 2008. 

 
M. POPULASI 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Desa 

Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo pada periode bulan Januari – 

Maret 2008 yang berjumlah 1273 KK. 

 
N. SAMPEL 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi, yang 

daripadanya diambil data. Sampel diambil dengan cara simple random sampling. Besar 

sample di tentukan menurut formula sebagai berikut : 

n =  N    x    p.q 

(N-1)D+p.q 

Keterangan : n =   Jumlah sample 

N =  Besar populasi 

p = Proporsi populasi yang kemungkinan terkena diare  = 0,1611 

q = Proporsi populasi yang kemungkinan tidak terkena diare  0,8389 

D = Penyimpangan = B2/4 

B = Penyimpangan yang dikehendaki = 0,05 

 

 

 

n =      1273 X 0,1611. 0,8389 

(1273 – 1)0,000625+ 0,1611. 0,8389 

n = 184 
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O. CARA PENGUMPULAN DATA 

1. Data Primer 

 Dikumpulkan dengan teknik wawancara menggunakan acuan kuesioner dan 

pengamatan langsung. 

2. Data Sekunder 

Meliputi gambaran umum daerah dan data lain yang di perlukan  penelitian didapat 

dari Puskesmas dan kantor Kelurahan Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

P. CARA MENGOLAH DATA 

1. Editing Data 

Meneliti lengkap tidaknya koesioner yang sudah diisi, kejelasan jawabannya, 

kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, serta relevansi jawaban dan 

keseragaman satuan data.  

2. Coding 

Mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya. 

3. Tabulasi Data 

Memasukkan data-data yang terkumpul kedalam tabel sehingga menghasilkan tabel-

tabel distribusi frekuensi secara manual. 

 

G. ANALISIS DATA 

Analisa data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu: analisa data di fokuskan untuk 

mendapatkan gambaran sanitasi dikaitkan dengan kejadian diare di Desa Klopo sepuluh, 

Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. 

 

H. VARIABEL PENELITIAN 

a. Variabel Terikat 

Kejadian diare dari keluarga di Desa Klopo Sepuluh sebagai responden. 

b. Variabel Bebas 

1. Penyediaan Air 

 Sumber air bersih 
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 Air Minum 

 Jarak sumur dengan jamban 

2. Jamban Keluarga  
 Kepemilikan jamban 

 Buang air besar di jamban 

 Keadaan jamban 

3. Pengelolaan Sampah 

 Tempat pembuangan sampah 

 Keadaan tempat sampah 

 Vektor lalat 

4. Sanitasi Makanan  

 Cara pengolahan 

 Cara penyimpanan 

5. Fasilitas Sanitasi 

 Tempat cuci tangan 

 Tempat cuci peralatan rumah tangga 

6. Pelayanan Kesehatan 

 Frekuensi penyuluhan 

 

I. DEFINISI OPERASIONAL  

a. Responden adalah semua Kepala Keluarga (KK) di desa Klopo Sepuluh Kecamatan 

Sukodono.  

b. Penderita diare yang dipakai dalam penelitian ini adalah penderita dewasa dan anak – 

anak yang terjadi dalam 3 bulan terakhir. 

c. Diare ditandai gejala klinis suatu penyakit berupa : buang air besar dengan frekuensi 

yang meningkat dari normal atau lebih dari 3 kali dalam 24 jam, dan konsistensi tinja 

yang cair atau lembek, baik disertai atau tanpa dehidrasi. 

d. Dalam penelitian ini kami menggunakan syarat air bersih yaitu air yang secara fisik 

jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. 
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e. Air minum yang penderita gunakan sudah dimasak sampai matang : Dimasak artinya  

dimasak sampai mendidih dengan tanda adanya gelembung-gelembung udara dan uap 

air pada air yang dimasak. 

f. PDAM pada penelitian kami yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum. 

g. Air Sumur disini adalah air tanah yang diperoleh dari galian pada tanah.  

h. Sumber pencemaran air sumur adalah tempat pembuangan sampah, tempat 

pembuangan limbah atau sumur resapan dari septiktank. 

i. Jamban yang dimaksud disini adalah tempat pembuangan kotoran untuk keluarga 

maupun umum. Jamban yang memenuhi syarat adalah jamban leher angsa.  

j. Septiktank yang dimaksud adalah sebagai tempat penampungan kotoran dari jamban, 

dengan dinding dilapisi atau tanpa dilapisi batu merah atau batu kali. Sumur resapan 

menampung air yang keluar dari septiktank, karena hal ini berpotensi untuk mencemari 

air tanah. 

k. Jamban umum yang kami maksud di penelitian ini adalah pengertian jamban pada 

penjelasan diatas, yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. 

l. Sungai disini adalah suatu saluran air yang mengalir dimana saluran tersebut bermuara 

di laut. 

m. Jamban yang selalu bersih adalah jamban yang selalu dibersihkan dengan alat 

pembersih yang terdiri dari sikat, sapu lidi dan karbol, sehingga jamban tidak berbau. 

n. Jamban yang tidak bersih adalah jamban yang setelah di pakai ataupun setelah tidak 

dipakai tidak selalu dibersihkan dengan alat pembersih yang terdiri sikat, sapu lidi dan 

karbol, sehingga jamban berbau. 

o. Mencuci tangan dengan sabun yang kami maksud adalah mencuci kedua tangan 

memakai sabun memakai air bersih dengan cara mencuci kedua telapak tangan, 

punggung tangan, jari – jari kedua tangan, sela – sela jari kedua tangan, serta semua 

kuku kedua tangan. 

p. Lingkungan rumah yang bersih pada penelitian kami adalah lingkungan rumah yang 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan tersedianya fasilitas sanitasi contohnya : 

tersedianya air bersih atau air minum, bebas dari vektor maupun binatang pengerat, 

tersedianya jamban sebagai sarana pembuangan tinja, tersedianya tempat pembuangan 

air limbah, fasilitas untuk pengelolaan makanan dan penyimpanan makanan yang 
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terbebas dari pencemaran maupun jangkauan vektor dan binatang pengerat, serta tidak 

ada sampah atau kotoran yang berserakan di sekitar lingkungan rumah. Lingkungan 

rumah yang tidak bersih adalah lingkungan rumah yang menimbulkan gangguan 

kesehatan dan tidak tersedianya fasilitas sanitasi yang cukup. 

q. Tempat sampah adalah suatu wadah yang terbuat dari seng, plastik, semen, atau kayu, 

untuk menyimpan sampah sebelum dikumpulkan ke tempat pembuangan sampah. 

r. Tempat sampah tertutup yang kami maksud adalah  suatu tempat yang terbuat dari 

seng, plastik, semen, kayu, baik di dalam maupun di luar rumah yang dalam keadaan 

tertutup. 

s. Tempat sampah terbuka yang kami maksud adalah  suatu tempat yang terbuat dari 

seng, plastik, semen, kayu, baik di dalam maupun di luar rumah yang dalam keadaan 

terbuka. 

t. Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) yang kami maksud adalah suatu tempat 

yang menampung sampah – sampah yang bersifat sementara yang dimana pada 

akhirnya di bawa ke Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA). 

u. Tempat Pembuangan sampah Akhir (TPA) yang kami maksud adalah suatu tempat 

yang menampung sampah – sampah yang terakhir dan kemudian berakhir dengan daur 

ulang atau dihancurkan sampah – sampah tersebut. 

v. Faktor sanitasi yang kami maksud adalah penyediaan air bersih, kepemilikan jamban, 

pengelolaan sampah, sanitasi makanan, fasilitas sanitasi, pelayanan kesehatan. 

w. Faktor sanitasi dalam peranannya terhadap penularan diare adalah sebagai berikut: 

1. Vektor yaitu: Serangga atau binatang sebagai perantara penularan penyakit.  

2. Vehicle yaitu : Benda – benda yang terkontaminasi yang membantu transportasi 

penyebab penyakit untuk masuk ke dalam tubuh. 

 Responden dinyatakan  

 Sangat paham bila menyebutkan 2 peran tersebut 

 Paham bila menyebutkan 1 peran tersebut 

 Tidak paham bila tidak dapat menyebutkan sama sekali peran tersebut. 
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J. KERANGKA KONSEP PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyediaan Air 
 Sumber air bersih 
 Air minum 
 Jarak sumur dengan jamban 

Jamban Keluarga 
 Kepemilikan jamban 
 Buang air besar di jamban 
 Keadaan jamban 

Sanitasi makanan 
 Cara pengolahan 
 Cara penyimpanan 

Pengelolaan sampah 
 Tempat pembuangan sampah 
 Keadaan tempat sampah 
 Vektor lalat 

Fasilitas sanitasi 
 Tempat cuci tangan 
 Tempat cuci peralatan Rumah 

Tangga 

 
 

Kejadian Diare  
di Desa Klopo Sepuluh, 
Kecamatan Sukodono 

Pelayanan Kesehatan 
 Frekuensi penyuluhan 
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BAB IV 
HASIL DAN ANALISA 

 
 
A.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN: DESA KLOPO SEPULUH 
 

Tabel 1  
Tabel Data Umum Desa Klopo Sepuluh 

a. Identitas  1) Desa  

2) Kecamatan  

3) Kabupaten  

4) Propinsi  

Klopo Sepuluh 

Sukodono 

Sidoarjo  

Jawa Timur  

b. Data 

Geografi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Data 

Demografi 

1) Luas wilayah  

2) Batas-batas desa  

- Utara  

- Selatan  

- Barat 

- Timur  

3) Letak desa terhadap pusat  

    fasilitas / kota :  

- Ibukota Kecamatan  

- Ibukota Kabupaten  

- Ibukota Propinsi  

1) Jumlah Penduduk 

2) Jumlah KK 

3) Jumlah RW 

4) Jumlah RT 

 

214.409 Ha  

 

Desa Masangan Kulon 

Desa Jumput Rejo 

Desa Sukodono 

Desa Masangan Wetan 

 

 

4 km                      

10 km  

25 km                         

4334 orang 

1273 orang 

6 buah 

27 buah 

Sumber : Data Profil Desa Klopo Sepuluh 
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     Tabel 2  
     Tabel Data Khusus Desa Klopo Sepuluh 

a. Perangkat 

Desa  

 

 

1) Kepala Kelurahan  

2) Sekretaris Desa  

3) Kaur Pemerintahan 

4) Kepala Dusun  

 

1           orang  

1           orang  

4           orang  

4           orang 

b. Peranserta 

Masyarakat 

1) Ketua RW  

2) Ketua RT  

3) Kader Posyandu  

4) PPKBD  

5) Sub–PPKBD  

6) Dukun Bayi  

 

6           orang  

27         orang  

  -         orang  

 1          orang  

 1          orang  

 -           orang 

c. Data 

Sumber 

Daya 

1) Sarana Pendidikan  

a) Jumlah TK  

b) Jumlah SD/MI  

c) Jumlah SLTP/MTs  

d) Jumlah SMU/MA 

2) Sarana Ibadah  

a) Jumlah Masjid  

b) Jumlah Mushola   

 

 

3            buah  

3            buah  

 -            buah  

-             buah  

 

2            buah 

24          buah  

d. Jenis 

Pekerjaan  

1) Pegawai Negeri Sipil  

2) TNI  

3) Swasta  

4) Petani  

5) Buruh tani  

6) Pengrajin  

7) Pedagang  

 

-           orang  

-           orang  

1923     orang  

238       orang  

112       orang  

  -          orang  

77         orang 
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e. Tingkat 

Pendidikan 

Penduduk  

1) Tidak tamat SD 

2) Tamat SD  

3) Tamat SLTP  

4) Tamat SMU  

5) Perguruan Tinggi  

 

281       orang  

472       orang  

612       orang  

830       orang  

153       orang 

 

f. Agama  1) Islam  

2) Kristen  

3) Katolik  

4) Hindu  

5) Budha  

 

3953     orang  

 168      orang  

 213     orang  

     -       orang  

     -       orang 

  

g. Potensi 

Prasarana 

Kesehatan 

 

 

1) Puskesmas Pembantu  

2) Poliklinik  

3) Apotik  

4) Posyandu  

 

-            buah  

-            buah  

-            buah  

3            buah  

 

h. Potensi 

Prasarana 

Air Bersih  

1) Jumlah sumur pompa  

2) Jumlah sumur gali  

3) Jumlah hidran umum  

4) Jumlah MCK umum 

5) PAM  

   2           unit  

1042        unit  

   -            unit  

   -            unit  

21            unit 

  

 Potensi 

Pengguna 

Prasarana 

Air Bersih  

1) Pengguna air sumur gali  

2) Pengguna air sungai  

3) Pengguna hidran umum  

4) Pengguna sumur pompa  

5) Pengguna perpipaan  

6) Pengguna PAM  

7) Pengguna MCK umum 

1038        KK 

    -           KK  

    -           KK  

    1           KK  

    -           KK  

    14        KK  

    -           KK 
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 Kualitas 

Air Minum  

1) Mata air  

2) Sumur gali  

3) Sumur pompa  

4) Hidran Umum  

5) PAM  

6) Pipa  

7) Sungai  

- 

Baik 

Baik 

- 

Baik 

 - 

Tercemar 

i. Prasarana 

Drainase  

1) Saluran drainase / saluran pembuang  

    air limbah  

2) Kondisi saluran drainase / saluran  

    pembuang air limbah  

Ada 

Mampet dan 

kurang 

j. Udara  1) Tercemar berat 

2) Tercemar sedang  

3) Tercemar ringan  

4) Sehat  

- 

- 

- 

√ 

 

l. Pertamanan 

dan 

Lingkungan 

Hidup 

(kebersihan)  

1) Lokasi pembuangan sampah sementara  

2) Lokasi pembuangan sampah akhir  

3) Sarana angkutan sampah 

4)  Personil kebersihan 

  

-              buah 

-              buah  

-              unit  

-             orang  

 

m. Perumahan 

dan Jenis 

Komplek 

Pemukiman 

1) Perumahan  

a) Rumah permanen  

b) Rumah semi permanen  

c) Rumah non permanen  

  

 

1118        buah  

  -            buah  

  3            buah  

     

 Sumber : Data Profil Desa Klopo sepuluh 
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Sarana, Transportasi dan Komunikasi  

a.  Sarana  

Desa Klopo Sepuluh termasuk daerah yang tidak rawan banjir, dan tanahnya cukup 

subur. Semua kebutuhan air bersih penduduk dapat terpenuhi dengan cukup baik.  

b.  Transportasi  

Keadaan desa Klopo Sepuluh sebagian besar jalannya sudah beraspal dan bisa dilewati 

semua kendaraan, tetapi ada sebagian jalan yang tidak beraspal. Sebagai sarana 

transportasi umum; sepeda motor, sepeda, becak, mobil, truk, mikrolet.  

c.  Komunikasi  

Desa Klopo Sepuluh sudah terdapat jaringan televisi, radio, dan telepon. Hampir 

sebagian besar masyarakat sudah memanfaatkannya.  

 
B . HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Responden Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Survei 

Tingkat Pendidikan 
Responden 

Jumlah Persentase (%) 

SD 37 20,10 

SMP 48 26,08 

SMA 65 35,33 

Perguruan Tinggi 12 6,53 

Tidak sekolah 22 11,96 

Total  184 100 
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20.10%

26.08%35.33%

6.53%
11.96%

SD
SMP
SMA
PT
Tidak Sekolah

 
Diagram 1 

Proporsi Tingkat Pendidikan Rsponden Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kelompok responden yang berpendidikan SMA ke atas 41,86%, hal ini menunjukan 

bahwa cukup banyak tingkat pendidikan responden sekolah menengah atas dan 

perguruan tinggi, responden yang berpendidikan SMP ke bawah masih tinggi (58,14%). 

Hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman penularan penyakit diare. 

 

Tabel 4 

Tingkat Pendapatan Responden Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Tingkat Pendapatan 
(Rp / bulan) 

Total Persentase (%) 

< 500 ribu 64 34,78 

500 ribu – 750 ribu 84 45,65 

750 ribu-1 juta 26 14,14 

>1 juta 10 5,43 

Total  184 100 

    Sumber : Hasil Survei 

34.78%

45.65%

14.14%
5.43%

<500ribu

500-750ribu

750ribu-1 juta

>1 juta
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Diagram 2 

Proporsi Tingkat pendapatan Responden Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Apabila UMR berkisar antara Rp. 500.000 – 750.000 maka tingkat pendapatan 

responden di bawah UMR masih 35,78% sementara yang diatas UMR hasilnya 19,57%. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap penyediaan sarana dan prasarana sanitasi sehingga 

akan mempengaruhi timbulnya penyakit diare. 

1. Penyediaan Air Bersih 

a. Gambaran penyediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari (untuk minum dan 
memasak). 
 

Tabel 5 

Penyediaan air bersih untuk keperluaan sehari-hari (untuk minum dan memasak) 
masyarakat Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Penyediaan Air Bersih Jumlah Persentase (%) 
PDAM 83 45,11 

Air Sumur  101 54,89 

Total  184 100 

Sumber : Hasil Survei 

45.11%

54.89%

PDAM Air Sumur

 
Diagram 3 

Proporsi penyediaan air bersih untuk keperluan sehari-hari (untuk minum dan 
memasak) responden Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo. 
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Sebagian besar responden (54,89%) menggunakan air sumur sebagai sumber air 

minum yang berarti harus di olah lebih dulu (di rebus sampai mendidih) sebelum di 

manfaatkan sebagai  air minum, sementara PDAM baru menjangakau 45,11% 

responden. Dimana air sumur memiliki kualitas air yang lebih rendah di bandingkan 

dengan air PDAM, karena air sumur memiliki kemungkinan untuk tercemar lebih besar 

di bandingkan dengan air PDAM sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap timbulnya 

penyakit diare. 

b.  Kebiasaan masyarakat untuk selalu memasak air bersih sampai mendidih sebelum  di 
minum. 

 
Tabel 6 

Kebiasaan responden untuk selalu memasak air bersih sampai mendidih sebelum 
di minum di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Memasak Air bersih sampai 
mendidih sebelum di minum 

Jumlah Persentase (%) 

Memasak air 150 81,52 

Tidak memasak air 34 18,47 

Total  184 100 

Sumber : Hasil Survei 

18.47%

81.52%

Memasak air 
Tidak memasak air

 
Diagram 4 

Proporsi kebiasaan responden untuk selalu memasak air bersih sampai mendidih 
sebelum di minum di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo. 
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Ternyata masih ada responden yang tidak memasak air bersih untuk menjadi air 

minum (18,47%), dimana air bersih yang tidak di masak sebelum di minum memiliki 

kualitas air yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal tersebut dapat 

mempengaruhi penularan penyakit diare. 

 

c. Gambaran jarak sumur dengan sumber pencemaran. 
 

Tabel 7 
 

Jarak sumur dengan sumber pencemaran di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Jarak Sumur dengan 
Sumber pencemaran 

Jumlah Persentase (%) 

< 10 meter 72 39,13 

≥ 10 meter 112 60,87 

Total  184 100 

Sumber : Hasil Survei 

39.13%

60.87%

<10
meter

>10
meter

 
Diagram 5 

Proporsi jarak sumur dengan sumber pencemaran di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 

 
Masih cukup banyak (39,13%) responden yang memiliki sumur yang belum 

memenuhi syarat ditinjau dari kemungkinan terjadinya diare. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemungkinan air sumur terkontaminasi sehingga akan berpengaruh terhadap 

timbulnya penyakit diare. 
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2. Jamban Keluarga 

a. Gambaran Kepemilikan Jamban. 

Tabel 8 

Kepemilikan Jamban pada kepala keluarga di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kepemilikan jamban Total Persentase (%) 

Punya Jamban 65 35,33 

Tidak Punya Jamban 119 64,67 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

35.33%

64.67%

Punya Jamban Tidak Punya Jamban

 
Diagram 6 

Proporsi Kepemilikan Jamban pada kepala keluarga di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata sebagian besar responden 64,67% tidak memiliki jamban sendiri. Sehingga 

tinja tidak di kelola dengan baik, dimana tinja merupakan sumber penyakit terutama 

penyakit diare. 
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b. Gambaran Kebiasaan masyarakat untuk selalu menggunakan jamban untuk buang air 
besar. 

 
Tabel 9 

Kebiasaan masyarakat untuk selalu menggunakan jamban untuk buang air besar 
di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kebiasaan masyarakat untuk 
selalu menggunakan jamban 

untuk buang air besar 

Total Persentase (%) 

Menggunakan  58 86,57 

Tidak menggunakan 7 13,43 

Total 65 100 

Sumber : Hasil Survei 

86.57%

13.43%
Menggunakan Tidak menggunakan

 
 

Diagram 7 

Proporsi Kebiasaan responden untuk selalu menggunakan jamban untuk buang air 
besar di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Sekalipun responden memiliki jamban, ternyata sebagian dari mereka (13,43 %)   

tidak mempergunakannya. Sehingga tinja tidak di kelola dengan baik, dimana tinja 

merupakan sumber penyakit terutama penyakit diare. 
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c. Gambaran Kebiasaan Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban. 

Tabel 10 

Kebiasaan Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kebiasaan Buang Air 
Besar jika tidak 

mempunyai jamban 

Total Persentase (%) 

Jamban Umum 45 37,82 

Sungai 74 62,18 

Total 119 100 

Sumber : Hasil Survei 

37.82%

62.18%

Jamban Umum Sungai

 
Diagram 8 

Proporsi Kebiasaan Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Berdasarkan dari responden yang tidak memiliki jamban sebesar 62,18% diantaranya 

membuang kotoran disungai. Hal ini akan berdampak pencemaran sungai yang akan 

berpengaruh terhadap penularan penyakit diare. 
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d.Gambaran Keadaan Jamban. 

Tabel 11 

Keadaan Jamban Keluarga di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo 
 

Keadaan Jamban Total Persentase (%) 

Bersih dan Tidak berbau 58 94,11 

Tidak bersih dan Berbau 7 5,88 

Total 65 100 

Sumber : Hasil Survei 

94.11%

5.88%
Bersih dan Tidak Berbau Tidak Bersih dan Berbau

 
Diagram 9 
Proporsi Keadaan Jamban Keluarga di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Umumnya responden yang memiliki jamban dijaga kebersihanya sehingga bersih dan 

tidak berbau (94,11%). Tetapi masih ada responden yang memiliki jamban tidak bersih 

dan berbau (5,88%), dimana hal ini dapat mempermudah timbulnya vektor sehingga 

dapat berpengaruh terhadap penularan penyakit diare. 
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e.Gambaran Kebiasaan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah Buang Air Besar. 

Tabel 12 

Kebiasaan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah Buang Air Besar di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.  
 

Selalu mencuci tangan 
dengan sabun setelah 

Buang Air Besar 

Total Persentase (%) 

Mencuci  169 91,85 

Tidak mencuci 15 8,15 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

91.85%

8.15%
Mencuci Tidak Mencuci

 
Diagram 10 

Proporsi Kebiasaan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah Buang Air Besar 
di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata masih terdapat responden yang tidak mencuci tangan dengan sabun (8,15 

%). Sehingga kemungkinan terdapat kuman penyebab diare yang dapat mempengaruhi 

timbulnya penyakit diare. 
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3 . Pengelolaan Sampah 

a. Gambaran Lingkungan rumah 

Tabel 13 

Lingkungan rumah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo. 
 

Lingkungan rumah Total Persentase (%) 

Bersih 161 87,50 

Tidak Bersih 23 12,50 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

87.50%

12.50%
Bersih Tidak Bersih

 
Diagram 11 

Proporsi Lingkungan rumah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata sebagian dari responden masih memiliki lingkungan rumah yang tidak 

bersih sebesar 12,50%. Sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat sanitasi, hal ini 

berpengaruh terhadap timbulnya penyakit diare. 
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b. Gambaran Kepemilikan tempat sampah 

Tabel 14 

Kepemilikan tempat sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kepemilikan tempat sampah Total Persentase (%) 

Punya tempat sampah 135 73,37 

Tidak Punya tempat sampah. 49 26,63 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

73.37%

26.63%

Punya Tidak Punya

 
Diagram 12 

Proporsi Kepemilikan tempat sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Sebagian besar responden tidak memiliki tempat sampah dirumah (73,37 %). Hal ini 

berhubungan dengan timbulnya vektor lalat yang berpengaruh terhadap penularan 

penyakit diare. 

 



 
 

xlvi

c. Gambaran Kebiasaan membuang sampah jika tidak memiliki tempat sampah 

Tabel 15 

Kebiasaan membuang sampah jika tidak memiliki tempat sampah di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 
 

Kebiasaan membuang 
sampah jika tidak 

memiliki tempat sampah 

Total Persentase (%) 

Sungai. 34 69,39 

Lain-lain 15 30,61 

Total 49 100 

Sumber : Hasil Survei 

69.39%

30.61%

Sungai Lain-lain

 
Diagram 13 

Proporsi Kebiasaan membuang sampah jika tidak memiliki tempat sampah di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata dari responden yang tidak memiliki tempat sampah, memiliki kebiasan 

membuang sampah disungai sebesar (69,39%). Sehingga akan mencemari sungai dan 

menimbulkan vektor lalat, hal ini akan berpengaruh terhadap penularan penyakit diare. 
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d. Gambaran Keadaan Tempat Sampah 

 Tabel 16 

Keadaan Tempat Sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Keadaan Tempat Sampah Total Persentase (%) 

Tertutup 25 18,52 

Tidak Tertutup 110 81,48 

Total 135 100 

Sumber : Hasil Survei 

81.48%

18.52%

Tertutup Tidak Tertutup

 
Diagram 14 

Proporsi Keadaan Tempat Sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata masih banyak responden yang tidak menutup tempat sampah sebesar 

81,48%. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan memudahkan vektor lalat untuk 

menjadi rantai penularan penyakit diare. 

 
e. Gambaran Vektor Lalat 

Tabel 17 

Vektor Lalat di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Vektor Lalat Total Persentase (%) 

Ada 39 21,20 

Tidak Ada 145 78,80 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 
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21.20%

78.80%

Ada Tidak Ada

 
Diagram 15 

Proporsi Vektor Lalat di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo. 
 

Ternyata pada sebagian responden masih terdapat vektor lalat pada lingkungan 

rumahnya  sebesar (21,20%). Hal ini akan memudahkan penularan penyakit diare. 

 

4.  Sanitasi Makanan 

a.  Gambaran Kebiasaan menyajikan makanan di meja dengan tudung saji 

Tabel 18 

Kebiasaan menyajikan makanan di meja dengan tudung saji di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kebiasaan menyajikan makanan di 
meja dengan tudung saji 

Total Persentase (%) 

Ditutup  162 88,04 

Tidak ditutup 22 11,96 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

88.04%

11.96%
Ditutup Tidak ditutup
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Diagram 16 

Proporsi Kebiasaan menyajikan makanan di meja dengan tudung saji di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata sebagian besar respoden sudah mengetahui cara menyajikan makanan 

dengan benar sebesar (88, 04%). Tetapi masih ada yang menyajikan makanan di meja 

yang tidak menutupnya dengan tudung saji, sehingga hal ini akan memudahkan vektor 

lalat untuk hinggap di makanan tersebut sehingga akan memudahkan penularan 

penyakit diare. 

 

b.  Gambaran kebiasaan membeli makanan dan memasak sendiri 

Tabel 19 

kebiasaan membeli makanan dan memasak sendiri di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kebiasaan membeli makanan 
dan memasak sendiri 

Total Persentase (%) 

Masak Sendiri 173 94,02 

Membeli Diluar 11 5,98 

Total 184 100 

Sumber : Hasil survei 

94.02%

5.98%
Masak Sendiri Membeli diluar

 
 

Diagram 17 

Proporsi Gambaran kebiasaan membeli makanan dan memasak sendiri di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 



 
 

l

Ternyata responden lebih banyak yang memasak sendiri dirumah sebesar 

(94,02%). Hal tersebut dapat mempengaruhi timbulnya penyakit diare dilihat dari cara 

pengolahan dan penyajian makanan yang tidak benar sehingga beresiko 

terkontaminasi bakteri. 

 

5.  Fasilitas Sanitasi 

a. Gambaran kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan 

Tabel 20 

Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Kebiasaan mencuci tangan 
dengan sabun sebelum makan 

Total Persentase (%) 

Mencuci  138 75 

Tidak mencuci 46 25 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

75.00%

25.00%

Mencuci Tidak mencuci

 
 

Diagram 18 

Proporsi Gambaran kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Tetapi masih ada responden yang tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan 

(25%), dimana hal tersebut kemungkinan mengandung kuman penyebab diare, Sehingga 

akan memudahkan terjadinya penyakit diare. 
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6 . Pelayanan Kesehatan. 

a.  Proporsi tentang pernah atau tidak mendapatkan penyuluhan dari tenaga kesehatan 
mengenai faktor-faktor penyebab diare. 

 
Tabel 21 

Penyuluhan dari tenaga kesehatan mengenai faktor-faktor penyebab diare di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Mendapatkan penyuluhan dari 
tenaga kesehatan mengenai 

faktor-faktor penyebab diare 

Total Persentase (%) 

Pernah 118 64,24 

Tidak pernah 66 35,76 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

64.24%

35.76%

Pernah Tidak pernah

 
Diagram 19 

Proporsi penyuluhan dari tenaga kesehatan mengenai faktor-faktor penyebab 
diare di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata sebagian responden tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang  faktor 

– faktor penyebab diare (35,76%). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman tentang penyebab diare. 
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b. Gambaran frekuensi mendapatkan penyuluhan tentang faktor-faktor sanitasi dasar 
dalam setahun. 

 
Tabel 22 

Frekuensi mendapatkan penyuluhan tentang faktor-faktor sanitasi dasar dalam 
setahun di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Frekuensi mendapatkan 
penyuluhan tentang faktor-faktor 

sanitasi dasar dalam setahun 

Total Persentase (%) 

1x dalam setahun 33 17,93 

2x dalam setahun 26 14,14 

3x dalam setahun 12 6,52 

Tidak pernah 113 61,41 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

17.93%

14.14%

6.52%
61.41%

1x dalam setahun 2x dalam setahun
3x dalam setahun Tidak Pernah

 
Diagram 20 

Proporsi frekuensi mendapatkan penyuluhan tentang faktor-faktor sanitasi 
dasar dalam setahun di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo. 
 

Ternyata masih banyak responden yang tidak pernah mendapatkan penyuluhan 

tentang faktor – faktor sanitasi sebesar (61,41%). Hal ini akan berpengaruh tehadap 

tingkat pemahaman tentang faktor-faktor sanitasi. 
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Tabel 23 

Kejadian diare dalam 3 bulan terakhir pada keluarga di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

kejadian diare dalam 3 bulan 
terakhir pada keluarga 

Total Persentase (%) 

Diare  76 41,30 

Tidak diare 108 58,70 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

41.30%

58.70%

Diare Tidak diare

 
Diagram 21 

Proporsi kejadian diare dalam 3 bulan terakhir pada keluarga di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata dalam 3 bulan terakhir masih cukup banyak responden yang pernah 

terkena diare sebesar (41,80%). 

 

Tabel 24 

pemahaman tentang penyebab diare di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Pemahaman tentang 
penyebab diare 

Total Persentase (%) 

Paham 120 65,22 

Tidak Paham 64 34,78 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 
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65.22%

34.78%

Paham Tidak Paham

 
Diagram IV.22 

Proporsi pemahaman tentang penyebab diare di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Tenyata masih ada responden yang tidak paham tentang penyebab diare (34,78%). 

Hal tersebut berpengaruh terhadap timbulnya penyakit diare. 

 

Tabel 25 

pengetahuan tentang faktor sanitasi di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Pengetahuan tentang faktor 
sanitasi 

Total Persentase (%) 

Tahu 69 37,50 

Tidak Tahu 115 62,50 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

37.50%

62.50%

Tahu Tidak tahu

 
Diagram 23 

Proporsi pengetahuan tentang faktor sanitasi di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
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Ternyata pengetahuan tentang faktor sanitasi masih rendah (62,50%). Dimana hal 

tersebut berpengaruh terhadap penularan penyakit diare. 

Tabel 26 

Pemahaman tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit diare di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Pemahaman tentang hubungan 
faktor sanitasi dengan penyakit 

diare 

Total Persentase (%) 

Sangat Paham 10 5,43 

Kurang Paham 24 13,05 

Tidak Paham 150 81,52 

Total 184 100 

Sumber : Hasil Survei 

 
5.43%

13.05%

81.52%

Sangat paham

Kurang paham

Tidak paham

 
Diagram 24 

Proporsi pemahaman tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit diare di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
 

Ternyata responden yang tidak paham tentang hubungan faktor sanitasi dengan 

penyakit diare masih banyak (81,52%). Sehingga berpengaruh terhadap timbulnya 

penyakit diare. 
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D. DESKRPSI PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SANITASI TERHADAP 

KEJADIAN DIARE 

1 .  Penyediaan Air Bersih 

a. Gambaran pengaruh penyediaan air bersih terhadap angka kejadian diare. 

Tabel 27 

Kejadian Diare Menurut Jenis Air di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo 
 

Penyediaan Air Bersih Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

PDAM 40,96% 59,04% 100% 
Air Sumur  41,58% 58,42% 100%  

Sumber : Hasil Survei 
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Diagram 25 

Gambaran Kejadian Diare Menurut Jenis Air di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang menggunakan air bersih  dan air sumur 

ternyata kecenderungan kejadian diare pada kelompok yang menggunakan air sumur 

(41,58%) lebih besar dari pada kelompok yang menggunakan air PDAM (40,96%). 

b. Gambaran Pengaruh kebiasaan masyarakat untuk selalu memasak air bersih sampai 
mendidih sebelum diminum terhadap kejadian diare. 
 
Tabel 28 

 Kejadian Diare Menurut Kualitas Air yang Diminum oleh responden di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
 

Kualitas Air Minum Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Dimasak 38% 62% 100% 
Tidak  dimasak 55,89% 44,11% 100% 

Sumber : Hasil Survei 
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Diagram 26 

Gambaran kejadian diare menurut kualitas air yang diminum oleh responden di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  

 
     Berdasarkan proporsi dari kelompok yang memasak air sebelum di minum dan yang 

tidak dimasak  ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok 

yang tidak memasak air sebelum diminum (55,89%) dari pada kelompok yang memasak 

air sebelum diminum (38%).   

c. Gambaran pengaruh jarak sumur dengan sumber pencemaran terhadap kejadian diare. 
 

Tabel 29 

 Kejadian diare menurut jarak sumur dengan sumber pencemaran di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
 

Jarak Sumur dengan 
Sumber pencemaran 

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

< 10 meter 51,39% 48,61% 100% 
≥ 10 meter 35,71% 64,29% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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 Diagram 27 

Gambaran kejadian diare menurut jarak sumur dengan sumber pencemaran di 
Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
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Berdasarkan proporsi dari kelompok dengan jarak sumur dengan sumber pencemaran 

< 10 meter dan ≥ 10 meter dengan sumber pencemaran ternyata ada kecenderungan 

kejadian diare lebih besar pada kelompok yang jarak sumur dengan sumber pencemaran 

< 10 meter (51,39%) daripada kelompok yang jarak sumur dengan sumber pencemaran ≥ 

10 meter (35,71 %). 

 

2 .  Jamban Keluarga 

 a.  Gambaran pengaruh kepemilikan jamban terhadap kejadian diare  

   Tabel 30 

Kejadian diare menurut kepemilikan jamban di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
 

Kepemilikan jamban Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Punya Jamban 33,85% 66,15% 100% 
Tidak Punya Jamban 45,38% 54,62% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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  Diagram 28 

Gambaran kejadian diare menurut kepemilikan jamban di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  

 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang  memiliki jamban dan yang tidak memiliki 

jamban ternyata  ada kecenderungan kelompok yang tidak punya jamban  memiliki 

angka kejadian diare lebih besar (45,38%) daripada yang memiliki jamban (33,85%). 
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 b.  Gambaran pengaruh kebiasaan masyarakat untuk selalu menggunakan jamban untuk 
buang air besar. 

 

  Tabel 31 

Kejadian diare menurut pemanfaatan jamban di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo  

 
Pemanfaatan jamban Kejadian Diare Jumlah 

Diare Tidak diare 
Memanfaatkan 32,76% 67,24% 100% 
Tidak  memanfaatkan 42,86% 57,14% 100% 

    Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 29 

 Gambaran kejadian diare menurut pemanfaatan jamban di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  

 
  Berdasarkan proporsi dari kelompok yang memanfaatkan jamban dan tidak 

memanfaatkan jamban ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada 

kelompok yang tidak menggunakan jamban (42,86%) daripada kelompok yang 

menggunakan jamban (32,76%). 

c. Gambaran pengaruh tempat Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban terhadap 
kejadian diare. 

 
   Tabel 32 

Kejadian diare menurut tempat Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban 
di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo  
 

Tempat Buang Air Besar jika 
tidak mempunyai jamban 

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Jamban Umum 42,22% 57,78% 100% 
Sungai 43,24% 56,76% 100% 

   Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 30 

Kejadian diare menurut tempat Buang Air Besar jika tidak mempunyai jamban 
di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

  Berdasarkan proporsi kelompok yang buang air besar di sungai dan buang air besar 

di jamban umum ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada 

kelompok yang Buang Air Besar di sungai (43,24%) daripada kelompok yang Buang 

Air Besar di jamban umum(42,22%). 

d. Gambaran pengaruh Keadaan Jamban terhadap kejadian diare. 

   Tabel 33 

Kejadian diare menurut keadaan jamban di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

Keadaan Jamban  Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Bersih 31,03% 68,97% 100% 
Tidak bersih  57,14% 42,86% 100% 

 Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 31 

Gambaran Kejadian diare menurut keadaan jamban di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
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 Berdasarkan proporsi dari kelompok dengan keadaan jamban yang bersih dan tidak 

bersih ternyata terdapat kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok yang 

keadaan jambannya tidak bersih (57,14%) daripada keadaan jamban yang bersih 

(31,03%). 

 

3 . Pengelolaan Sampah 

 a.  Gambaran pengaruh kepemilikan tempat sampah terhadap kejadian diare. 

   Tabel 34 

Kejadian diare menurut kepemilikan tempat sampah di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

 

Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 32 

Gambaran kejadian diare menurut kepemilikan tempat sampah di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

 Berdasarkan proporsi kelompok dan tidak memiliki tempat sampah ternyata ada 

kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok yang tidak punya tempat 

sampah (51,02%) daripada kelompok yang mempunyai tempat sampah (37,78%) 

 

Kepemilikan tempat sampah Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Punya tempat sampah 37,78% 62,22% 100% 
Tidak Punya tempat sampah. 51,02% 48,98% 100% 
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b. Gambaran pengaruh tempat membuang sampah jika tidak memiliki tempat sampah 
terhadap kejadian diare. 

 

   Tabel 35 

Kejadian diare menurut tempat membuang sampah jika tidak memiliki tempat 
sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Tempat membuang sampah  Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Sungai 47,06% 52,94% 100% 
Lain-lain 53,33% 46,67% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 33 

Gambaran kejadian diare menurut tempat membuang sampah jika tidak 
memiliki tempat sampah di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo 
 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang membuang sampah di sungai dan tempat 

lain (di belakang rumah, depan rumah) ternyata kejadian diare di lebih besar pada 

kelompok yang membuang sampah di tempat lain (53,33%) daripada kelompok yang 

membuang sampah di sungai (47,06%). 

 d. Gambaran pengaruh hubungan Keadaan Tempat Sampah terhadap kejadian diare. 

   Tabel 36 

Kejadian diare menurut keadaan tempat Sampah di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Keadaan Tempat 
Sampah  

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Tertutup 28% 72% 100% 
Tidak Tertutup 38,18% 61,82% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 34 

Gambaran kejadian diare menurut keadaan tempat Sampah di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok dengan keadaan tempat sampah tertutup dan 

tidak tertutup ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok 

dengan keadaan tempat sampah tidak tertutup (38,18%) daripada kelompok dengan 

keadaan tempat sampah yang tertutup (28%). 

 

e. Gambaran pengaruh vektor lalat terhadap kejadian diare. 

   Tabel 37 

Kejadian diare menurut vektor lalat di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan 
Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Vektor Lalat  Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Ada 61,54% 38,46% 100% 
Tidak ada 35,86% 64,14% 100% 

 Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 35 

Gambaran kejadian diare menurut vektor lalat di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 
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 Berdasarkan proporsi kelompok dengan vektor lalat banyak dan tidak banyak 

ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok banyak vektor 

lalat (61,54%)dari pada kelompok tidak banyak lalat (35,86%). 

 

4 . Sanitasi Makanan 

 a. Gambaran pengaruh kebiasaan menyajikan makanan di meja dengan tudung saji 
terhadap kejadian diare. 

 
   Tabel 38 

Kejadian diare menurut cara menyajikan makanan di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 

Cara menyajikan Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Ditutup 38,27% 61,73% 100% 
Tidak ditutup 63,64% 36,36% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 36 

Gambaran kejadian diare menurut cara menyajikan makanan di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 
 
 Berdasarkan proporsi kelompok yang cara menyajikan makanan ditutup dan tidak 

ditutup ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok yang 

cara menyajikan tidak ditutup (63,64%) daripada kelompok yang cara menyajikan 

makanan ditutup (38,27%). 
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 b.  Gambaran pengaruh kebiasaan membeli makanan dan memasak sendiri terhadap 
kejadian diare. 

 
   Tabel 39 

  Kejadian diare menurut cara mendapatkan makanan di Desa Klopo Sepuluh 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

Cara mendapatkan 
makanan 

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Masak Sendiri 41,62% 58,38% 100% 
Membeli Diluar 36,36% 63,64% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 37 

Gambaran kejadian diare menurut cara mendapatkan makanan di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 
 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang mendapatkan makanan dengan memasak 

sendiri dan membeli di luar ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar 

pada kelompok masak sendiri (41,62%) daripada kelompok yang membeli di luar 

(36,36%). 

5 . Fasilitas Sanitasi 

  Gambaran pengaruh mencuci tangan dengan sabun sebelum makan terhadap kejadian 
diare. 

 
   Tabel 40 

  Kejadian diare menurut kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum 
makan  di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 
Kebiasaan sebelum makan Kejadian Diare Jumlah 

Diare Tidak diare 
Mencuci tangan 35,51% 64,49% 100% 
Tidak mencuci tangan 58,70% 41,30% 100% 

   Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 38 

  Gambaran kejadian diare menurut kebiasaan mencuci tangan dengan sabun 
sebelum makan di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo 

 

   Berdasarkan proporsi dari kelompok yang mencuci tangan dan tidak mencuci 

tangan sebelum makan ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada 

kelompok tidak mencuci tangan (58,70%) daripada kelompok yang mencuci tangan 

(35,51%). 

 

6 . Pelayanan Kesehatan 

 a. Gambaran pengaruh pemahaman tentang penyebab diare terhadap kejadian diare. 
   Tabel 41 

  Kejadian diare menurut pemahaman tentang penyebab diare di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

Pemahaman tentang 
penyebab diare 

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare  

Paham  35% 65% 100% 
Tidak Paham 53,13% 46,87% 100% 

   Sumber : Hasil Survei 
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 Diagram 39 

  Gambaran kejadian diare menurut pemahaman tentang penyebab diare di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang paham dan tidak paham  tentang 

penyebab diare ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada kelompok 

yang tidak paham (53,13%) daripada kelompok yang paham tentang penyebab diare 

(35%). 

b.Gambaran pengaruh tentang pernah atau tidak mendapatkan penyuluhan dari tenaga 
kesehatan mengenai faktor-faktor penyebab diare terhadap kejadian diare. 

 
   Tabel 42 

  Kejadian diare menurut tentang pernah atau tidak mendapatkan penyuluhan 
dari tenaga kesehatan di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten 
Sidoarjo 

 
Penyuluhan dari tenaga 

kesehatan 

Kejadian Diare Jumlah 

Diare Tidak diare 

Pernah 37,29% 62,71% 100% 

Tidak Pernah 48,48% 51,52% 100% 

   Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 40 

  Gambaran kejadian diare menurut tentang pernah atau tidak mendapatkan 
penyuluhan dari tenaga kesehatan di Desa Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono 
Kabupaten Sidoarjo 
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  Berdasarkan proporsi dari kelompok yang pernah dan  tidak pernah mendapatkan 

penyuluhan ternyata ada kecenderungan kejadian diare lebih besar  pada kelompok 

yang tidak pernah mendapatkan penyuluhan (48,48%)  daripada kelompok yang 

pernah mendapatkan penyuluhan (37,29%). 

c. Gambaran pengaruh pengetahuan tentang faktor sanitasi terhadap kejadian diare 
 

   Tabel 43 

  Kejadian diare menurut pengetahuan tentang faktor sanitasi di Desa Klopo 
Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 

Pengetahuan tentang 
faktor sanitasi 

Kejadian Diare Jumlah 
Diare Tidak diare 

Tahu 30,43% 69,57% 100% 
Tidak Tahu 47,83% 52,17% 100% 

    Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 41 

  Gambaran kejadian diare menurut pengetahuan tentang faktor sanitasi di Desa 
Klopo Sepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

 
 Berdasarkan proporsi dari kelompok yang tahu dan tidak tahu tentang faktor 

sanitasi ternyata  analisa tidak ada kecenderungan kejadian diare lebih besar pada 

kelompok yang tidak tahu (47,83%) daripada kelompok yang tahu tentang faktor 

sanitasi (30,43%). 
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 d. Gambaran pengaruh pemahaman tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit 
diare terhadap kejadian diare. 

    
 
   Tabel 44 

  Kejadian diare menurut pemahaman tentang hubungan faktor sanitasi dengan 
penyakit diare terhadap kejadian diare 

 
Pemahaman tentang 

hubungan faktor sanitasi 
dengan penyakit diare 

Kejadian Diare Jumlah 

Diare Tidak diare 
Sangat Paham 20% 80% 100% 
Kurang Paham 33,33% 66,67% 100% 
Tidak Paham 40% 60% 100% 

  Sumber : Hasil Survei 
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   Diagram 42 

  Gambaran kejadian diare menurut pemahaman tentang hubungan faktor 

sanitasi dengan penyakit diare terhadap kejadian diare 

 Berdasarkan proporsi kelompok yang sangat paham, kurang paham dan tidak 

paham tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit diare ternyata ada 

kecenderungan kelompok kejadian diare lebih besar pada kelompok yang tidak paham 

(40%), daripada kelompok yang kurang paham (33,33%) dan kelompok yang sangat 

paham (20%) tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit diare. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

G. PENGARUH PENYEDIAAN AIR BERSIH TERHADAP KEJADIAN DIARE 

Dari hasil analisis dengan membandingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel 

ternyata kelompok pengguna air PDAM kejadian diarenya lebih kecil di bandingkan 

pengguna air sumur (tabel 27), sedangkan pada responden dengan kebiasaan memasak air 

sebelum diminum angka kejadian diarenya lebih rendah dibandingkan yang tidak 

memasak air sebelum diminum (tabel 28) sementara bagi kelompok yang sumber airnya 

berasal dari sumur kelompok responden yang jarak sumurnya kurang dari 10 meter dari 

sumber pencemaran memiliki angka kejadian diare lebih tinggi (tabel 29). 

Hal ini menunjukkan bahwa semua persyaratan sanitasi sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam tinjauan pustaka apabila dipenuhi akan dapat menekan kejadian diare. 

Adanya kenyataan bahwa tingkat pendidikan responden yang umumnya masih rendah 

(SMP ke bawah) 58,14% (tabel 3) maka tingkat pemahaman mengenai persyaratan – 

persyaratan sanitasi masih perlu di tingkatkan. Apalagi masih dijumpai responden yang 

tidak memasak air sebelum diminum masih 44,11% (tabel 28) dan jarak sumur dengan 

sumber pencemaran kurang dari 10 meter masih 51,39% (tabel 29). 

 Penyuluhan perlu dilakukan secara persuasif, tidak terlalu formal dilakukan dalam 

setiap ada kesempatan dengan materi terutama persyaratan – persyaratan sanitasi yang 

berkaitan dengan penyakit diare. 

 

H. PENGARUH KETERSEDIAAN JAMBAN KELUARGA TERHADAP 

TERJADINYA DIARE 

Dari hasil analisis dengan membandingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel 

ternyata kelompok yang tidak memiliki jamban kejadian diarenya lebih besar 

dibandingkan yang memiliki jamban (tabel 30) sedangkan pada responden yang 

memanfaatkan jamban angka kejadian diarenya lebih tinggi dibandingkan dengan 

responden yang tidak memanfaatkan (tabel 31) sementara bagi kelompok yang tidak 

memiliki jamban, kebiasaan untuk buang air besar di sungai angka kejadian diare lebih 
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besar (tabel 32) dan bagi kelompok yang memiliki jamban dengan keadaan bersih 

memiliki angka kejadian diare lebih rendah (tabel 33). 

Hal ini menunjukkan bahwa semua persyaratan sanitasi dan kesadaran masyarakat 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka apabila dipenuhi akan dapat 

menekan kejadian diare. 

Adanya kenyataan bahwa tingkat pendapatan responden yang umumnya masih rendah 

dilihat dari tingkat pendapatan responden dibawah UMR masih 34,78% (tabel 4). 

Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang masih rendah (SMP ke bawah) 58,14% 

(tabel 3) maka tingkat pemahaman mengenai persyaratan – persyaratan sanitasi masih 

perlu di tingkatkan Apalagi masih dijumpai responden yang buang air besar di sungai 

62,18% (tabel 10) dan keadaan jamban yang tidak bersih  masih 57,14% (tabel 33). 

Penyuluhan perlu dilakukan secara persuasif, tidak terlalu formal dilakukan dalam setiap 

ada kesempatan dengan materi terutama persyaratan – persyaratan sanitasi yang berkaitan 

dengan penyakit diare dan juga bisa dianjurkan untuk membuat arisan jamban. 

 

I. PENGARUH PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KEJADIAN DIARE 

Dari hasil analisis dengan membadingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel ternyata 

kelompok yang tidak memiliki tempat sampah kejadian diare lebih besar dibandingkan 

kelompok yang memilik tempat sampah (tabel 34) sedangkan pada kelompok yang tidak 

memiliki tempat sampah memiliki kebiasaan membuang sampah di tempat lain (belakang 

rumah, depan rumah) kejadian diare lebih besar dibandingkan kelompok yang membuang 

sampah di sungai (tabel 35) sementara pada kelompok yang memiliki tempat sampah 

dengan keadaan tidak tertutup kejadian diare lebih besar di bandingkan dengan tempat 

sampah yang tertutup (tabel 36)dan pada kelompok dengan vektor lalat yang banyak 

kejadian diare lebih besar dibandingkan dengan yang vektor lalatnya tidak banyak (tabel 

37). 

 Hal ini menunjukan bahwa rantai penularan penyakit diare sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam tinjauan pustaka apabila dipahami dapat menekan angka kejadian diare. 

Adanya kenyataan bahwa tingkat pendidikan responden yang umumnya masih rendah 

(SMP ke bawah) 58,14% (tabel 3) maka tingkat pemahaman mengenai rantai penularan 

penyakit diare masih perlu di tingkatkan. Apalagi masih di jumpai responden dengan 
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keadaan tempat sampah yang tidak tertutup 38,18 (tabel 36) dan banyaknya vektor lalat 

61,54% (tabel 37). Penyuluhan perlu dilakukan secara persuasif dengan materi terutama 

tentang rantai penularan penyakit diare. 

 

J. PENGARUH SANITASI MAKANAN TERHADAP KEJADIAN DIARE 

Dari hasil analisis dengan membadingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel 

ternyata kelompok yang memiliki kebiasaan menyajikan makanan tanpa tudung saji  

kejadian diare lebih besar daripada kelompok yang memiliki kebiasaan menyajikan 

makanan di meja dengan tudung saji (tabel 38), sedangkan kebiasaan memasak sendiri 

kejadian diare lebih besar dibandingkan dengan membeli diluar (tabel 39).  

Hal ini menunjukan bahwa semua persyaratan sanitasi makanan sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam tinjaun pustaka apabila dipenuhi akan dapat menekan terjadinya 

diare. 

 Adanya kenyataan bahwa tingkat pendapatan responden yang umumnya masih rendah 

dilihat dari tingkat pendapatan responden dibawah UMR masih 34,78% (tabel 4). 

Ditambah lagi dengan tingkat pendidikan yang masih rendah (SMP ke bawah) 58,14% 

(tabel 3) maka tingkat pemahaman mengenai persyaratan makanan  masih perlu 

ditingkatkan. Apalagi masih dijumapai responden yang menyajikan makanan tidak ditutup 

63,64% (tabel 38). 

  Penyuluahan perlu dilakuan secara persuasif tidak terlalu formal di lakukan dalam 

setiap ada kesempatan dengan materi terutama persyaratan – persyaratan sanitasi makanan 

yang berkaitan dengan penyakit diare.  

 

K. PENGARUH FASILITAS SANITASI TERHADAP KEJADIAN DIARE 

  Dari hasil analisis dengan membandingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel 

ternyata kelompok tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan (tabel  40) kejadian 

diare lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki kebiasaan mencuci tangan dengan 

sabun sebelum makan. 

  Hal ini menunjukan bahwa ketidaktersediaan fasilitas sanitasi dapat mempermudah 

terjadinya penyakit diare apabila dapat di pahami akan dapat menekan terjadinya diare. 
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  Adanya kenyataan bahwa tingkat pendapatan responden yang umumnya masih rendah 

dilihat dari tingkat pendapatan responden dibawah UMR masih 34,78% (tabel 4) yang 

mempengaruhi ketersediaan fasilitas sanitasi terutama tempat untuk mencuci tangan.    

Penyuluhan perlu dilakuan secara persuasif tidak terlalu formal di lakukan dalam setiap 

ada kesempatan dengan materi terutama fasilitas sanitasi yang berkaitan dengan penyakit 

diare 

 

L. PENGARUH PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP KEJADIAN DIARE 

   Dari hasil analisis dengan membadingkan proporsi – proporsi setiap sub variabel 

ternyata kelompok yang paham tentang penyebab diare kejadian dairenya rendah di 

bandingkan dengan kelompok yang paham (tabel 41), sedangkan kelompok yang pernah 

mendapat penyuluhan mengenai penyabab diare kejadian diarenya lebih rendah di 

bandingkan dengan kelompok yang tidak pernah medapat penyuluhan (tabel 42). Pada 

kelompok yang tidak tahu tentang faktor sanitasi kejadian diare lebih besar dibnadingkan 

kelompok yang tahu (tabel 43) sedangkan kelompok yang tidak paham tentang hubungan 

faktor sanitasi dengan penyakit diare kejadian diare lebih besar di bandingkan dengan yang 

kurang paham dan sangat paham (tabel 44) 

  Hal ini menunjukan bahwa semua tentang penyakit diare, sanitasi dan hubungan antara 

keduanya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka sapabila dipahami 

dapat menekan terjadinya diare. 

  Adanya kenyataan bahwa tingkat pendidikan responden yang umumnya masih rendah 

(SMP ke bawah) 58,14% (tabel 3) maka tingkat pemahaman mengenai penyakit diare dan 

sanitasi perlu ditingkatkan. 

 Penyuluhan perlu dilakuan secara persuasif tidak terlalu formal di lakukan dalam 

setiap ada kesempatan dengan materi terutama faktor sanitasi yang berkaitan dengan 

penyakit diare. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

lxxiv

BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. KESIMPULAN 

1. Deskripsi Pengaruh Sumber Air terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok pemakai air PDAM memiliki proporsi kejadian diare lebih rendah di 

bandingkan pemakai air dari sumur gali  (tabel 27) 

b. Kelompok dengan kebiasaan memasak air sebelum diminum memiliki proporsi 

kejadian diare lebih rendah dibandingkan yang tidak memasak air sebelum 

diminum (tabel 28) 

c. Kelompok yang sumber airnya berasal dari sumur yang jarak sumurnya kurang dari 

10 meter dari sumber pencemaran memiliki proporsi kejadian diare lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang jarak sumurnya lebih dari 10 meter (tabel 29) 

2. Deskripsi Pengaruh Jamban keluarga  terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok yang tidak memiliki jamban memiliki proporsi kejadian diare lebih 

besar dibandingkan yang memiliki jamban. (tabel 30 ) 

b. Kelompok yang memanfaatkan jamban memiliki proporsi kejadian diare lebih 

rendah dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkan (tabel 31) 

c. Kelompok yang tidak memiliki jamban, kebiasaan untuk buang air besar di sungai 

memiliki proporsi kejadian diare lebih besar dibandingkan yang buang air besar di 

jamban umum (tabel 32) 

d. Kelompok yang memiliki jamban dengan keadaan bersih memiliki proporsi 

kejadian diare lebih rendah dibandingkan yang tidak bersih (tabel 33) 

3. Deskripsi Pengelolaan Sampah  terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok yang tidak memiliki tempat sampah memiliki proporsi kejadian diare 

lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki tempat sampah (tabel 34). 
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b. Kelompok yang tidak memiliki tempat sampah memiliki kebiasaan membuang 

sampah di tempat lain (belakang rumah, depan rumah) memiliki proporsi kejadian 

diare lebih besar dibandingkan kelompok yang membuang sampah di sungai (tabel 

35). 

c. Kelompok yang memiliki tempat sampah dengan keadaan tidak tertutup memiliki 

proporsi kejadian diare lebih besar di bandingkan dengan tempat sampah yang 

tertutup (tabel 36) 

d. Kelompok dengan vektor lalat yang banyak memiliki proporsi kejadian diare lebih 

besar dibandingkan dengan yang vektor lalatnya tidak banyak (tabel 37) 

4. Deskripsi Sanitasi Makanan  terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok yang memiliki kebiasaan menyajikan makanan tanpa tudung saji  

memiliki proporsi kejadian diare lebih besar daripada kelompok yang memiliki 

kebiasaan menyajikan makanan di meja dengan tudung saji (tabel 38). 

b. Kelompok yang memiliki kebiasaan memasak sendiri memiliki proporsi kejadian 

diare lebih besar dibandingkan dengan membeli diluar (tabel 39). 

5. Deskripsi Fasilitas Kesehatan terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok tidak mencuci tangan dengan sabun sebelum makan memiliki proporsi 

kejadian diare lebih besar dibandingkan kelompok yang memiliki kebiasaan 

mencuci tangan dengan sabun sebelum makan (tabel 40). 

6. Deskripsi Pelayanan Kesehatan terhadap Kejadian Diare 

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kelompok yang paham tentang penyebab diare memiliki proporsi kejadian diare 

lebih rendah di bandingkan dengan kelompok yang paham (tabel 41). 

b. Kelompok yang pernah mendapat penyuluhan mengenai penyebab diare memiliki 

proporsi kejadian diare lebih rendah di bandingkan dengan kelompok yang tidak 

pernah mendapat penyuluhan (tabel 42). 

c. Kelompok yang tidak tahu tentang faktor sanitasi memiliki proporsi kejadian diare 

lebih besar dibandingkan kelompok yang tahu (tabel 43). 
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d. Kelompok yang tidak paham tentang hubungan faktor sanitasi dengan penyakit 

diare memiliki proporsi kejadian diare lebih besar dibandingkan dengan yang 

kurang paham dan sangat paham (tabel 44). 

 

D. SARAN 

1. Penyuluhan dengan materi terutama persyaratan – persyaratan sanitasi yang berkaitan 

dengan penyakit diare terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan masih rendah di 

Desa Klopo Sepuluh dengan metode informal, seperti pada pengajian, arisan. Serta 

memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, 

kader-kader, bidan desa, dan tenaga kesehatan. 

2. Penyuluhan tentang pentingnya jamban dengan metode informal seperti arisan jamban 

terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan tingkat 

pendapatan dibawah UMR di Desa Klopo Sepuluh. 

3. Penyuluhan dengan materi terutama tentang rantai penularan penyakit diare terhadap 

masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah di Desa Klopo Sepuluh 

dengan metode formal seperti pertemuan rutin kader dengan perangkat desa, kader 

dengan masyarakat. Dan metode informal seperti pada pengajian, arisan, kerja bakti. 

Serta memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh 

masyarakat, kader-kader, bidan desa, dan tenaga kesehatan. 

4. Penyuluhan dengan materi terutama persyaratan – persyaratan sanitasi makanan yang 

berkaitan dengan penyakit diare  terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 

masih rendah di Desa Klopo Sepuluh dengan metode formal seperti penyuluhan pada 

sekolah-sekolah, tempat penjualan makanan. Dan metode informal seperti pengajian, 

arisan. Serta memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh 

masyarakat, kader-kader, bidan desa, dan tenaga kesehatan. 

5. Penyuluhan dengan materi terutama fasilitas sanitasi yang berkaitan dengan penyakit 

diare terhadap masyarakat tingkat pendapatan dibawah UMR di Desa Klopo Sepuluh 

dengan menggunakan penyebaran selebaran, memperbanyak papan informasi di desa. 

Serta memberikan keteladanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh 

masyarakat, kader-kader, bidan desa, dan tenaga kesehatan. 
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6. Penyuluhan dengan materi terutama faktor sanitasi yang berkaitan dengan penyakit 

diare terhadap masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah di Desa 

Klopo Sepuluh dengan metode formal melalui sekolah-sekolah, instansi-instansi, 

kader-kader. Dan metode informal seperti pada pengajian, arisan. Serta memberikan 

keteladanan kepada masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, kader-kader, 

bidan desa, dan tenaga kesehatan. 

7. Peningkatan pembinaan pada tempat penjualan makanan serta pelatihan pada 

penjamah makanan. 
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