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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Diare adalah penyakit yang ditandai perubahan bentuk dan kosistensi 

feses, dari lembek sampai menjadi mencair (Lestari, 2016) feses yang 

dikeluarkan tidak normal dengan frekuensi buang ari besar (BAB) 4 kali atau 

lebih pada bayi dan pada anak lebih dari 3 kali (Surdati, 2011). Penyakit diare 

masih menjadi penyebab kematian balita (bayi dibawah 5 tahun) terbesar 

didunia. Menurut catatan UNICEF, setiap detik 1 balita meninggal karena 

diare. Diare sering kali dianggap sebagai penyakit sepele, padahal di tingkat 

global dan nasional fakta menunjukkan sebaliknya. Menurut catatan WHO 

diare membunuh 2 juta anak didunia setiap tahun, sedangkan di Indonesia, 

menurut Surkesnas (2001) diare merupakan salah satu penyebab kematian ke 

2 terbesar pada balita pada Tahun 2015. 

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Awal kokoh atau rapuhnya 

suatu negara dapat dilihat dari kualitas para generasi penerusnya. Kesehatan 

merupakan salah satu faktor utama dan sangat penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Ketika kondisi kesehatan anak kurang sehat, maka akan 

berdampak pada berbagai hal yang berkaitan dengan pertumbuhan, 

perkembangan, dan terhadap berbagai aktivitas yang akan dilakukannya (Inten 

& Permatasari, 2019). Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang utama di negara maju dan berkembang. World 

Health Organization (WHO) mengemukakan bahwa penyakit diare merupakan 

penyebab utama kematian pada anak-anak (Novard et al, 2019).     

Diaper rush atau ruam popok (penyakit kulit popok) adalah ruam merah 

terang disebabkan oleh iritasi merah terang disebabkan oleh iritasi merah kulit 

terkena urine atau kotoran yang berlangsung lama dibagian mana saja dibawah 

popok anak. Ruam popok juga disebab kan oleh infeksi jamur candida, 

biasanya menyebabkan ruam merah terang pada lipatan kulit dan ber cak kecil 
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merah. Ruam popok rering disebabkan oleh bakteri (Muslihatun, 2011). 

Meskipun urine dan feses penyebab utama, kombinasi factor lainnya juga 

memberikan kontribusi terhadap terjadinya diapers. Kontak yang lama antara 

kulit dan popok yang basah mempengaruhi beberapa bagian kulit. Gesekan 

yang lebih sering dan lama menimbulkan kerusakan atau iritasi pada kulit yang 

dapat meningkatkan permeabilitas kulit dan jumlah mikroorganisme. Dengan 

demikian, kulit menjadi sensitif dan mudah mengalami iritasi (Nursalam dkk, 

2011).  

Minyak zaitun merupakan salah satu peranan khusus yang berkhasiat 

melawan terbakar matahari atau ruam pada pantat bayi. Minyak obat yang 

digunakan adalah minyak zaitun extra virgin. Extra virgin olive oil (EVOO) 

merupakan minyak perasan pertama dengan proses perasan dingin, yaitu 

perasan buah zaitun dengan digiling menggunakan batu atau baja dalam waktu 

sekitar dua hari. Minyak zaitun ekstra memiliki keasaman oleat 0,8 gram per 

100 gram (0,8%) (Apriyanti, 2012). Manfaat dalam minyak zaitun antara lain 

vitamin E, asam lemak esensial, klorofil, fitoestrogen, strerol. Minyak zaitun 

di anggap dengan kualitas terbaik karena tahapan proses produksinya sedikit 

sehingga kandunggan antioksidannya, terutama fenol dan vitamin E, sangat 

tinggi. Fenol dan vitamin E ini mempunyai manfaat sebagai anti inflamasi (anti 

pradangan) (Apriyanti, 2012). 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa angka 

kematian balita dan anak di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan 

dengan Negara-Negara anggota Assosiation South East Asia Nation (ASEAN) 

yakni 31/1.000 kelahiran, hanya lebih baik dibandingkan dengan kamboja 

(97/1000)dan laos (82/1000). Jika dibandingkan dengan Negara-Negara 

tetangga lain, kita masih tertinggal . Singapura dan Malaysia memiliki angka 

sangat rendah, masing-masing 3 dan 7per 1.000 kelahiran ini menunjukan 

masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan yang 

dihadapi anak-anak (Lubis, 2012). Jumlah balita dijatim 2011 kurang lebih 3.2 

juta jiwa (Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI, 2009). 

Setidaknya 50% bayi yang menggunakan popok mengalami ruam popok. 
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Mulai terjadi diusia beberapa minggu hingga 18 bulan (terbanyak terjadi diusia 

bayi 6-9 bulan) (Hidayat, 2011). 

Angka kematian balita dan anak menjadi indicator pertama dalam 

menentukan derajat kesehatan anak karena merupakan cerminan dari setatus 

kesehatan anak ini. Diare adalah salah satu penyebab utama kematian secara 

gelobal. Kematian anak kisaran 800.000 setiap tahun akibat dari diare 

(pramudiarja, 2011). Berbagai cara yang dapat untuk menghilangkan diaper 

rash (ruam popok) pada bayi baik secara farmakologi maupun non 

farmakologi. Secara farmakologi diberikan obat corticosteroid dan salep anti 

jamur (yang menganduk zinx ixide atau petrolatum). Sedangkan secara non 

farmakologi dapat diberi baby oil, bedak yang terbuat dari serbuk jagung (corn 

starch), VCO (Virgin Coconut Oil), atau dengan olive oil (minyak 

zaitun).banyak pakar minyak zaitun mengatakan bahwa minyak zaitun dapat 

digunakan untuk mengatasi ruam di negri-negri yang memproduksi zaitun, 

seperti Umbria, italia (Apriyanti, 2012). Berdasarkan hasil dari Profil 

Kesehatan Indonesia (2018) diketahui bahwa penyakit diare merupakan 

penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit yang sering 

disertai dengan kematian. Pada tahun 2017 terjadi 21 kali kasus diare yang 

tersebar di 21 provinsi dengan jumlah penderita 1725 orang dan kematian 34 

orang (1,97%) (Apriyanti, 2012). 

Sedangkan selama tahun 2018 Terjadi 10 kali kasus Diare yang tersebar 

di 8 provinsi, 8 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Tabanan (Bali) dan 

Kabupaten Buru (Maluku) yang masing-masing terjadi 2 kali kasus dengan 

jumlah penderita 756 orang dan kematian 36 orang (4,76%). Bila dilihat per 

kelompok umur 3 diare tersebar di semua kelompok umur dengan prevalensi 

tertinggi terdeteksi pada anak balita (1-4 tahun) yaitu 16,7%. Sedangkan 

menurut jenis kelamin prevalensi laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 

8,9% pada laki-laki dan 9,1% pada perempuan (Apriyanti, 2012). Anak pada 

usia 0-12 bulan, simtem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna, 

dan pada usia 12-36 bulan mulai banyak aktifitas sehingga dapat lebih rentan 

terkena penyakit. Penyakit yang sering terjadi pada usia 0-36 bulan adalah 
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demam, imfluenza, mual muntah, cacar air, campak, infeksi pada kulit, dan 

salah satu yang angka kejadian terus meningkat yaitu diare (Apriyanti, 2012). 

Angka kematian balita dan anak menjadi indicator pertama dalam 

menentukan derajat kesehatan anak karena merupakan cerminan dari setatus 

kesehatan anak ini. Diare adalah salah satu penyebab utama kematian secara 

gelobal. Kematian anak kisaran 800.000 setiap tahun akibat dari diare 

(pramudiarja, 2011). Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan 

bahwa angka kematian balita dan anak di Indonesia masih tergolong tinggi jika 

dibandingkan dengan Negara-Negara anggota Assosiation South East Asia 

Nation (ASEAN) yakni 31/1.000 kelahiran, hanya lebih baik dibandingkan 

dengan kamboja (97/1000) dan laos (82/1000). Jika dibandingkan dengan 

Negara-Negara tetangga lain, kita masih tertinggal singapura dan Malaysia 

memiliki angka sangat rendah, masing-masing 3 dan 7per 1.000 kelahiran ini 

menunjukan masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap masalah 

kesehatan yang dihadapi anak-anak (Lubis, 2012) 

 Dari data dines kesehatan kota cianjur tahun 2018 jumlah balita yang 

terkena penyakit diare yang diperiksakan di seluruh pusat kesehatan 

masyarakat (puskesmas) di kota Cianjur mencapai 9.043 penderita. Balita diare 

yang diperiksa di puskesmas kecamatan pagelaran pada bulan juli 2018 sampai 

desember 2018 sebanayak 393 penderita. Sedangkan pada bulan januari pada 

bulan januari 2019 sampai juni 2019 balita yang menderita diare sebanyak 448 

penderita artinya, pada balita angka kejadian diare masih cukup tinggi angka 

kejadian khususnya pada anak-anak dari tahun 2019 sampai tahun 2020 

sebanyak 76 penderita.  

Peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada anak diare 

yaitu mampu mengatasi dan mengurangi masalah yang dihadapi klien dengan 

memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan klien,serta 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar, perawat dapat melakukan komunikasi 

yang baik dan benar guna mengetahui keadaan klien sehingga mampu 

mendiagnosa dan menemukan hal-hal klien butuhkan selama proses 

keperawatan.  
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Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penerapan 

pemberian minyak zaitun terhadap derajat ruam popok pada anak diare 

pengguna diapers.  

 

 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

1.2.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

pemberian minyak zaitun terhadap derajat ruam popok pada anak diare 

pengguna diapers usia 2 tahun 5 bulan. 

1.2.1 Tujuan Khusus  

a. Mampu melakukan pengkajian pada keluarga klien diare dengan 

mempengaruhi ruam popok 

b. Mampu merumuskan diagnosa keperawatan mempengaruhiruam 

popok pada klien diare 

c. Memberikan rencana keperawatan dengan penerapan pemberian 

minyak zaitun terhadap drajat ruam popok pada klien diare 

pengguna diapers usia 0-36 

d. Mampu melakukan implementasi keperawatan dengan pemberian 

penerapan pemberian minyak zaitun pada klien diare dengan 

mempengaruhi ruam popok 

e. Mampu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan 

rencana asuhan keperawatan pada klien diare dengan mempengaruhi 

ruam popok. 

 Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data untuk menyusun karya tulis ilmiah ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Penulis melakukan diskusi langsung tanya jawab dengan klien, keluarga 

untuk mengumpulkan data yang bersifat fakta. 

b. Observasi  
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Penulis melakukan pengamatan langsung pada klien dan turut serta dalam 

memberikan tindakan asuhan keperawatan penerapan pemberian minyak 

zaitun terhadap derajat ruam popok pada anak diare diapers usia 0-

36bulan.  

c. Studi pustaka 

Penulis memperoleh sumber-sumber kepustakaan melalui jurnal, internet, 

dan buku yang berhubungan dengan penerapan  

d. Penerapan pemberian minyak zaitun 

Penulis melakukan penerapan pemberian minyak zaitun terhadap derajat 

ruam popok pada anak diare untuk meminimalkan distraksi saat dilakukan 

pemberian minyak zaitun pada ruam popok / kulit yang kemerahan di 

bagian bokong bayi untuk mengurangi derajat ruam popok secara bertahap 

dengan didampingi orangtua. 

 

 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

a. Bagi penulis 

Penulis dapat memahami dan mengaplikasikan dalam memberikan asuhan 

keperawatan secara langsung pada pasien dengan ruam diare, pemberiaan 

minyak zaitun untuk menurunkan ruam popok pada bayiusia 0-36 bulan.  

b. Bagi masyarakat 

      Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan penerapan pemberian 

minyak zaitun untuk terapi komplementer mengurangi sekala derajat ruam 

popok pada bayi usia 0-36 bulan 

c. Bagi profesi keperawatan 

Hasil karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan 

masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan dimasa yang akan datang 

pada prosedur penerapan minyak zaitun. 


