
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang penting karena merupakan penyumbang utama ketiga 

angka kesakitan dan kematian anak di berbagai negara termasuk 

Indonesia. Diperkirakan 1,3 miliar serangan diare dan 3,2 juta kematian 

per tahun pada balita disebabkan oleh diare. Setiap anak mengalami 

episode serangan diare rata-rata 3,3 kali setiap tahun. Lebih kurang 80% 

kematian terjadi pada anak berusia kurang dari dua tahun (Widoyono, 

2011). Diare menjadi penyebab kematian terbanyak nomor dua pada anak 

berusia dibawah lima tahun dengan 1,5 juta anak meninggal tiap tahunnya 

(WHO, 2009).  

Menurut data United Nation Children’s (UNICEF) tahun 2013 

diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita. Sebanyak 1,7 

miliar kasus diare terjadi setiap tahunnya dan menyebabkan sekitar 

760.000 anak meninggal dunia setiap tahunnya. Menurut WHO (2013), 

diare bukan hanya menjadi masalah di negara berkembang, diare juga 

masih merupakan masalah utama di negara maju. Di Eropa, lebih dari 

160.000 anak-anak meninggal sebelum berusia 5 tahun dan lebih dari 4% 

kasus kematian disebabkan oleh diare. 

Penyakit diare di kota Yogyakarta juga masih merupakan masalah 

kesehatan utama. Pasien diare yang datang berobat ke puskesmas pada 

tahun 2007 menempati urutan kedua setelah infeksi saluran pernapasan 



atas (ISPA) dengan jumlah kasus sejumlah 7769 kasus, sedangkan tahun 

2008 meningkat menjadi 9.640 kasus dan tahun 2009 bertambah kembali 

menjadi 10.995 kasus. Kasus diare yang berobat ke rumah sakit di kota 

Yogyakarta pada tahun 2009 adalah 8.835 kasus meningkat dari tahun 

2008 dan 2007 yang masing-masing 8.819 kasus dan 2.993 kasus (Dinkes 

Yogyakarta, 2010). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan kejadian diare dari tahun 2007 – 2009 di kota 

Yogyakarta. 

Diare adalah suatu keadaan yang ditandai dengan bertambahnya 

frekuensi defekasi lebih dari tiga kali sehari yang disertai dengan 

perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair (Suraatmaja, 2010). Saat 

anak mengalami diare anak menjadi cengeng dan gelisah, gangguan gizi 

akibat asupan makanan berkurang, muntah-muntah, hipoglikemi, dehidrasi 

menyebabkan gangguan keseimbangan metabolisme karena asupan cairan 

tidak seimbang dengan pengeluaran melalui muntah dan diare (Widjaja, 

2010). Menurut Prasetyo (2010), manifestasi terbanyak pada diare adalah 

72,7% dehidrasi dan 50% muntah. 

Menurut Gustam (2011) prevalensi kasus dehidrasi pada balita 

lebih tinggi daripada anak-anak (≥5 tahun). Rentang usia balita adalah 0-5 

tahun (Depkes RI, 2009). Rentang usia balita menurut Manajemen 

Terpadu Balita Balita Sakit (MTBS) tahun 2008 adalah 2 bulan sampai 5 

tahun. Dehidrasi pada balita sebesar 48% dan pada anak-anak sebesar 

44,5%. Prevalensi dehidrasi juga tinggi pada balita, yaitu 70,1% 

(Tawaniate, 2012). 



Dehidrasi adalah suatu gangguan dalam keseimbangan air yang 

disebabkan pengeluaran melebihi pemasukan sehingga jumlah air pada 

tubuh berkurang. Meskipun yang hilang adalah cairan tubuh, tetapi 

dehidrasi juga akan disertai dengan gangguan keseimbangan elektrolit 

yang dapat terjadi karena kekurangan air, kekurangan natrium, dan juga 

kekurangan air dan natrium secara bersama-sama (Prescilla, 2009). 

Dehidrasi yang disebabkan diare merupakan penyebab kematian utama 

pada bayi dan balita (Huang et al, 2009). Selama episode diare, air dan 

elektrolit (natrium, klorida, kalium, dan bikarbonat) hilang melalui tinja 

cair, keringat, urin, dan pernapasan (Huang et al, 2009) 

Dehidrasi terjadi jika kehilangan air dan elektrolit tidak diganti 

melalui larutan Oral Rehydration Salts (ORS) atau melalui infus (WHO, 

2009). Dehidrasi akan memicu gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan 

tersebut dimulai dari gangguan ringan seperti mudah mengantuk, hingga 

penyakit berat seperti penurunan fungsi ginjal (Noorastuti, Nugraheni, 

2010). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada 

tanggal 12 Desember 2015 di ruang IGD RS PKU Muhammadiyah I 

didapatkan bahwa tiga orang perawat di ruang IGD dapat membedakan 

tanda dan gejala tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan 

dehidrasi berat. Dari hasil wawancara dengan salah satu perawat di ruang 

IGD bahwa untuk pelatihan terkait dehidrasi masih jarang dilakukan 

sehingga perlu untuk melakukan deteksi dini dehidrasi. 



Penelitian yang dilakukan Poerwati (2012) di Rumah Sakit Umum 

Daerah Pasar Rebo Jakarta ditemukan bahwa 30,5% pasien dengan diare 

mengalami dehidrasi ringan, 87,3% pasien dengan diare mengalami 

dehidrasi sedang, dan 11,7% pasien dengan diare mengalami dehidrasi 

berat. Berdasarkan hasil penelitian Poerwantoro (1999) tentang pola tata 

laksana diare dibeberapa Rumah Sakit di Jakarta, didapatkan 47,3% pasien 

yang mengalami dehidrasi ringan, 78% pasien yang mengalami dehidrasi 

sedang dan 13% pasien mengalami dehidrasi berat. Hasil penelitian yang 

dilakukan Kartika (2012) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, 

didapatkan 16,7% pasien yang mengalami dehidrasi ringan, 52,1% pasien 

mengalami dehidrasi sedang dan 31,3% pasien mengalami dehidrasi berat. 

Dehidrasi juga dijelaskan dalam Al-quran surah Al-baqarah ayat 

168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

bagimu” (QS. Al-baqarah : 168). 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang skrining kejadian dehidrasi pada balita dengan diare. 

B. Rumusan Masalah 

“Berapa kejadian dehidrasi pada balita dengan diare di RS PKU 

Muhammadiyah I Yogyakarta?” 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kejadian dehidrasi pada balita dengan diare di RS PKU 

Muhammadiyah I Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi jumlah dan karakteristik balita diare yang tanpa 

dehidrasi di RS PKU Muhammadiyah I Yogyakarta. 

b. Mengidentifikasi jumlah dan karakteristik balita diare yang 

mengalami dehidrasi ringan/sedang di RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta. 

c. Mengidentifikasi jumlah dan karakteristik balita diare yang 

mengalami dehidrasi berat di RS PKU Muhammadiyah I 

Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembangan ilmu keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi 

tentang kejadian dehidrasi pada balita diare dan mensosialisasikan 

cara screening kejadian dehidrasi pada balita diare. 

2. Bagi pengembangan pelayanan keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar mengenai 

insiden dan prevalensi kejadian dehidrasi pada balita diare. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan 

tentang kejadian tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan/sedang, dan 



dehidrasi berat pada balita diare dan berlatih melakukan pengkajian 

dehidrasi pada balita diare. 

E. Penelitian Terkait 

Kartika pada tahun 2012 yaitu Hubungan Antara Status Gizi dengan Derajat 

Dehidrasi pada Balita Diare di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui antara status gizi dengan derajat dehidrasi pada 

balita diare di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Metode penelitian 

observasional analitik dengan menggunakan metode cross sectional. Hasil 

penelitian menunjukkan 96 pasien yang termasuk derajat dehidrasi berat 30 pasien 

(31,3%), dehidrasi sedang 50 pasien (52,1%), dan dehidrasi ringan 16 pasien 

(16,7%). Perbedaan penelitian dengan Kartika pada tahun 2012 terletak pada 

metode penelitian, tujuan, dan waktu. Metode penelitian yang digunakan peneliti 

adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

mengetahui kejadian dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat pada 

balita diare. Perbedaan metode cross sectional dan metode deskriptif kuantitatif, 

pada metode cross sectional yaitu penelitian yang menekankan waktu 

pengukuran/observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali 

pada satu saat sedangkan metode deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

mendeskripsikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat, 

dimana data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. 


