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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori  

1. Diare 

a. Pengertian diare  

Penyakit diare merupakan penyakit yang sering terjadi pada 

anak dibawah lima tahun (balita) dengan disertai muntah dan 

buang air besar encer, penyakit diare pada anak apabila tidak 

ditangani dengan pertolongan yang cepat dan tepat dapat 

mengakibatkan dehidrasi (Depkes RI, 2004). Diare merupakan 

salah satu penyakit sistem pencernaan yang sering dijumpai di 

masyarakat yaitu penyakit yang ditandai dengan buang air besar 

encer lebih dari tiga kali dalam sehari (WHO, 2009).   

b. Etiologi diare  

Menurut Warman (2008) diare disebabkan oleh:  

1) Faktor infeksi  

Jenis-jenis bakteri dan virus yang umumnya menyerang dan 

mengakibatkan infeksi adalah bakteri E.coli, Salmonela, 

Vibrio cholerae (kolera) Shigella,Yersinia enterocolitica, 

virus Enterovirus echovirus, human Retrovirua seperti 

Agent, Rotavirus, dan parasit oleh cacing (Askaris), Giardia 

calmbia, Crytosporidium, jamur (Candidiasis).  
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2) Faktor makanan  

     Makanan yang menyebabkan diare adalah makanan yang 

tercemar, basi, beracun, terlalu banyak lemak, mentah 

(sayuran), dan kurang matang. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Astuti, dkk (2011) perilaku ibu masih banyak 

yang merugikan kesehatan salah satunya kurang 

memperhatikan kebersihan makanan seperti pengelolaan 

makanan terhadap fasilitas pencucian, penyimpanan 

makanan, penyimpanan bahan mentah dan perlindungan 

bahan makanan terhadap debu. 

3) Faktor lingkungan  

     Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus, dkk 

(2009) diare dapat disebabkan dari faktor lingkungan 

diantaranya adalah kurang air bersih dengan sanitasi yang 

jelek penyakit mudah menular, penggunaan sarana air yang 

sudah tercemar, pembuangan tinja dan tidak mencuci tangan 

dengan bersih setelah buang air besar, kondisi lingkungan 

sekitar yang kotor dan tidak terjaga kebersihannya  

c. Tanda dan gejala diare  

 Tanda dan gejala awal diare ditandai dengan anak menjadi 

cengeng, gelisah, suhu badan meningkat, nafsu makan menurun, 

kemudian timbul diare. Gejala muntah dapat terjadi sebelum 

atau sesudah diare. Apabila penderita telah banyak mengalami 
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kehilangan air dan elektrolit, maka terjadilah gejala dehidrasi 

(Sodikin, 2011). 

2. Dehidrasi  

a. Pengertian dehidrasi  

Menurut Mentes dan Kang (2013) dehidrasi adalah suatu 

keadaan penurunan total air di dalam tubuh karena hilangnya 

cairan secara patologis, asupan air tidak adekuat, atau 

kombinasi keduanya. Dehidrasi terjadi karena pengeluaran air 

lebih banyak daripada jumlah yang masuk, dan kehilangan 

cairan ini juga disertai dengan hilangnya elektrolit. Dehidrasi 

adalah suatu gangguan dalam keseimbangan air yang 

disebabkan pengeluaran dalam tubuh melebihi pemasukan 

dalam tubuh sehingga jumlah air pada tubuh berkurang 

(Prescilla, 2009).  

b. Klasifikasi derajat dehidrasi  

 Menurut Lekasana (2015) derajat dehidrasi berdasarkan 

persentase kehilangan air dari berat badan :  

1) Dehidrasi Ringan : kehilangan air 5% dari berat badan 

2) Dehidrasi Sedang : kehilangan air 10% dari berat badan 

3) Dehidrasi Berat : kehilangan air 15% dari berat badan 

c. Tanda dan gejala dehidrasi  

 Menurut Sodikin (2011) tanda dan gejala dehidrasi adalah 

berat badan menurun, ubun-ubun dan mata cekung pada bayi, 
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tonus otot berkurang, turgor kulit jelek (elastisitas kulit 

menurun), membran mukosa kering. Gejala klinis 

menyesuaikan dengan derajat atau banyaknya kehilangan 

cairan yang hilang.  

3. Faktor risiko terjadinya dehidrasi  

Menurut Leksana (2015) ada 3 faktor risiko terjadinya 

dehidrasi dengan diare yaitu, penanganan diare di rumah yang 

tidak tepat, muntah yang berlebih saat diare, dan demam. Menurut 

Muttaqin & Sari (2011) secara umum diare disebabkan oleh infeksi 

dengan melakukan invasi pada mukosa, memproduksi enterotoksin 

dan atau memproduksi sitotoksin. Mekanisme ini mengakibatkan 

peningkatan sekresi cairan dan atau menurunkan absorbsi cairan 

sehingga akan terjadi dehidrasi dan hilangnya nutrisi dan elektrolit. 

Infeksi yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya demam dan 

muntah berlebih. Demam merupakan respon sistemik dari invasi 

agent infeksi penyebab diare, timbulnya demam menyebabkan 

anak tidak nafsu makan dan minum sehingga pemasukan nutrisi 

dan cairan ke dalam tubuh kurang. Muntah merupakan bagian dari 

respon inflamasi khususnya diare neurotoksin yang diperoleh dari 

agent infeksi. Apabila mengalami muntah yang berlebih dan 

penanganan dirumah yang tidak tepat maka akan menyebabkan 

pengeluaran cairan dalam tubuh semakin banyak sehingga dapat 
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menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi akan menjadi semakin berat 

apabila pemasukan cairan kedalam tubuh kurang.  

Dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh memicu 

gangguan kesehatan. Mulai dari gangguan ringan seperti mudah 

mengantuk, hingga penyakit berat seperti penurunan fungsi ginjal 

(Noorastuti dan Nugraheni, 2010). Pada dehidrasi berat terjadi 

defisit cairan sama dengan atau lebih dari 10% berat badan (WHO, 

2009).  

4. Penanganan faktor risiko dehidrasi  

a. Penanganan diare di rumah yang tepat  

 Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2008) 

penanganan diare di rumah yang tepat adalah dengan 

memberikan cairan yang lebih banyak dari biasanya:  

1) Jika masih menyusui maka teruskan dalam pemberian ASI. 

2) Berikan oralit sampai diare berhenti, jika terjadi muntah 

tunggu 10 menit lalu lanjutkan sedikit demi sedikit. Usia < 

1 tahun berikan 50-100 ml setiap kali berak, > 1 tahun 

berikan 100-200ml setiap kali berak.  

3)  Berikan cairan rumah tangga seperti kuah sayur atau air 

matang sebagai tambahan.  

b. Muntah yang berlebih  

 Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2008) 

penanganan dehidrasi dengan muntah yang berlebih yaitu 
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dengan cara pemberian cairan tambahan seperti oralit dan zinc. 

Rincian pemberian oralit dan zinc adalah sebagai berikut :  

1) Dehidrasi ringan dan sedang 

 Jumlah oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 

75ml x berat badan anak, jika berat badan tidak diketahui 

dapat menggunakan usia. Usia <1 tahun 300ml, 1-4 tahun 

600ml, >5 tahun 1200ml, untuk bayi <6 bulan yang tidak 

mendapat asi berikan juga 100-200ml air masak selama 

masa ini, untuk usia >6 bulan tunda pemberian makan 

selama 3 jam kecuali asi dan oralit. Beri obat zinc selama 

10 hari berturut-turut, usia <6 bulan ½ tablet per hari, >6 

bulan 1 tablet per hari.  

2) dehidrasi berat  

 Beri cairan intravena segera ringer laktat atau NaCl 

0,9%. Usia <1 tahun 30ml/BB 1 jam pertama kemudian 

50ml/BB per 5 jam, >1 tahun 30ml/BB 30 menit pertama, 

kemudian 50ml/BB 2 ½ jam.nilai kembali tiap 15-30 menit 

serta diberikan oralit 5ml/kg/jam jika bisa minum biasanya 

3-4 jam untuk bayi dan 1-2 jam untuk anak serta berikan 

obat zinc selama 10 hari berturut-turut.  

c. Demam  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh lubis dan lubis 

(2011) mengatakan bahwa penanganan demam pada balita 
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adalah dengan memberikan antipiretik paracetamol dan 

ibuprofen. Ibuprofen memiliki risiko yang terkecil terhadap 

efek samping gastrointestinal. Untuk parasetamol oral, dosis 

standar 10–15 mg/kg per dosis (maksimum, 1 gr per dosis) 

diberikan 4–6 kali per hari. Dosis terapeutik maksimum 60 

mg/kg per hari pada anak usia <3 bulan dan 80 mg/kg per hari 

pada anak usia >3 bulan (maksimum, 3 gr/hari), dan dosis 

toksik ialah >150 mg/kg pada pemberian tunggal. Untuk 

ibuprofen oral, dosis standar 10 mg/kg per dosis (maksimum, 

800 mg per dosis) diberikan 3 atau 4 kali sehari. Dosis 

terapeutik maksimum 30 mg/kg per hari (maksimum, 1,2 

gr/hari), dan dosis toksik >100 mg/kg per hari. Pada jam ke-4 

dan ke-6 setelah pemberian antipiretik penurunan demam 

terjadi 15%.   

5. Pengetahuan  

a. Pengertian pengetahuan  

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil 

tahu  seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya 

(mata, hidung,  telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, 

pada waktu penginderaan  sampai menghasilkan pengetahuan 

tersebut sangat dipengaruhi intensitas  perhatian dan persepsi 

terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan  seseorang 
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diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera  

penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2005).  

b. Tingkat pengetahuan  

Menurut Notoadmojo (2007) pengetahuan dibagi menjadi 6 

tingkatan yaitu :  

1) Tahu  

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) 

memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati 

sesuatu. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkatan 

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 

mengukur bahwa seseorang tahu apa yang dioekajari antara 

lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan, dan sebagainya.  

2) Memahami  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

untuk mejelaskan secara benar tentang objek yang 

diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap suatu objek 

atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap 

objek yang dipelajari.   
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3) Aplikasi  

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi sebenarnya. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai 

aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus metode, 

prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang 

lain.  

4) Analisis 

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk 

menjabarkan dan memisahkan, dan mencari hubungan 

antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu 

masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa 

pengetahuan seseorang telah sapai pada tingkat analisis 

adalah apabila orang tersebut telah membedakan atau 

mengelompokan terhadap pengetahuan atas objek tersebut.  

5) Sintesis  

Sintesis menunujukan kepada suatu kemmapuan 

seseorang untuk merangkum atau meletakan dalam satu 

hubungan yang logis dalam komponen-komponen 

pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintesis adalah 

suatu kemmapuan untuk menyusun suatu pengetahuan dari 

pengetahuan-pengetahuan yang telah ada.  
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6) Evaluasi  

Evaluasi ini berhubungan dengan kemampuan 

seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek 

tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada 

suatu kriteria yang telah ditentukan sendiri.   

c. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Menurut Budiman & Riyanto (2013) ada enam faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan :  

1) Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan 

di luar sekolah (baik formal maupun nonformal), 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah sebuah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok dan juga usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan memengaruhi 

proses belajar, makin tinggi pendidikan seeorang, makin 

mudah orang tersebut untuk menerima informasi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya 

(2012) tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan ibu balita dalam berperilaku dan berupaya 

secara aktif guna mencegah terjadinya diare pada balita.  
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2) Informasi  

 Informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, 

namun ada pula yang menekankan informasi sebagai 

transfer pengetahuan. Informasi adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, 

mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi 

dengan tujuan tertentu (Undang-Undang Teknologi 

Informasi). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya 

(2012) terdapat hubungan antara informasi dengan tingkat 

pengetahuan. Informasi yang mudah diperoleh dapat 

membantu ibu dalam berperilaku dalam upaya pencegahan 

dan kemampuan dalam perawatan balita dengan diare. 

3) Sosial, budaya, dan ekonomi. 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang 

tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau 

buruk. Dengan demikian, seseorang akan bertambah 

pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status 

ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya 

suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu 

sehingga status sosial ekonomi ini akan memengaruhi 

pengetahuan seseorang. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya 

(2012) ada pengaruh antara faktor ekonomi terhadap 

tingkat pengetahuan ibu. Ekonomi yang buruk sangat 

berpengaruh terhadap penyebab kejadian diare.  

4) Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun 

sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya 

pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam 

lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi 

timbal balik ataupun tidak, yang akan direspons sebagai 

pengetahuan oleh setiap individu. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumawati (2012) terdapat pengaruh faktor lingkungan 

dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang. 

Seseorang yang berada di lingkungan yang didukung 

dengan akses informasi maka banyak mendapatkan 

pengetahuan yang banyak dibandingkan dengan seseorang 

yang berada di lingkungan dengan akses informasi yang 

tertutup. 

5) Pengalaman  

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah 

dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan 
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lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik 

seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika 

penglaman tersebut menyenangkan maka secara psikologis 

akan timbul pesan yang membekas dalam emosi sehingga 

menimbulkan sikap positif. 

Menurut penelitian yang dilkukan oleh Wijaya 

(2012)  ada pengaruh antara pengalaman dengan 

pengetahuan. Pengalaman seorang ibu yang pernah 

mengalami anak dengan diare maka pemahaman ibu 

tentang penanganan dan pencegahan diare semakin tinggi 

dan dapat mengatasinya sesuai dengan pengalaman yang 

pernah dialami.  

6) Umur  

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi 

perubahan pada aspek psikis dan psikologis. Pertumbuhan 

fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu 

perubahan ukuran, prubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri 

lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat 

pematangan fungsi organ. Pada aspek psikis dan mental 

taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Motto, dkk  

(2013) terdapat pengaruh antara umur dengan tingkat 

pengetahuan seorang ibu. Semakin cukup umur seorang ibu 
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maka akan mempengaruhi proses berfikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperoleh akan semakin baik. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pengalaman dan kemampuan 

mental masing-masing individu.    

6. Pengaruh pengetahuan ibu terhadap faktor risiko dehidrasi dengan 

diare 

Menurut Adisasmito (2007) rendahnya pengetahuan ibu 

mempengaruhi pola hidup sehat. Pola hidup merupakan faktor 

risiko yang bisa menyebabkan penyakit diare pada bayi dan balita. 

Pengetahuan seorang ibu yang cukup dapat menerapkan perilaku 

hidup sehat, mengetahui pencegahan dan dapat menangani setiap 

risiko yang dapat menimbulkan diare, begitu pula sebaliknya 

pengetahuan ibu yang rendah tidak dapat menerapkan hidup sehat, 

dan tidak mengetahui pencegahan dan tidak dapat menangani 

setiap faktor risiko yang dapat menimbulkan diare (Wijaya, 2012). 
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B. Kerangka konsep 

             

 

      

                                                                                  

 

                                                                        

 

  

 

Keterangan :                           = diteiliti  

                     

 

Gambar 2.1 kerangka konsep penelitian 

Sumber : Budiman (2013), Notoadmojo (2007), Adisasmito (2007), 

Wijaya (2012), DepKes RI (2008), Kusumawati (2012). 
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