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Abstrak
Diare merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak
kurang dari 5 tahun dan menjadi penyakit endemis yang berpotensi menjadi Kejadian
Luar Biasa (KLB) di Indonesia. Angka kesakitan akibat diare di Indonesia pada tahun
2019 pada semua umur sebesar 270 per 1.000 penduduk dan pada balita sebesar
843 per 1000 penduduk, sedangkan di Kota Cirebon kejadian Diare pada tahun 2018
sebanyak 789 kasus termasuk di Kecamatan Sunyaragi. Belum diketahui dilakukan
analisis Epidemiologi Deskriptif penyakit Diare di Kota Puskesmas Sunyaragi Kota
Cirebon.
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan
epidemiologi deskriptif dengan variabel distribusi berdasarkan waktu, tempat dan
orang. Jenis data sekunder yang diambil dari laporan Puskesmas Sunyaragi periode
Januari sampai dengan Oktober 2019. Analisis data deskriptif berdasarkan waktu
menggunakan grafik time series, tempat menggunakan peta dan distribusi orang
(umur, jenis kelamin) menggunakan grafik Histogram. Hasil : Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan waktu paling tinggi terjadi pada bulan januari (42
kasus) dan paling rendah terjadi pada bulan September, berdasarkan tempat yaitu
yang paling tinggi terjadi di RW 02 (65 kasus) dan paling rendah terjadi di RW 11 (2
kasus), berdasarkan karakteristik umur yaitu sebagian besar terjadi pada kelompok
umur 15-44 tahun (92 kasus) dan terendah pada kelompok umur 0-12 bulan (10
kasus), berdasarkan jenis kelamin sebagian besar terjadi pada perempuan (51%).
Simpulan : kejadian diare cenderung menurun dari Januari ke Oktober, tersebar di
semua wilayah kerja Puskesmas Sunyaragi, sebagian besar pada usia dewasa dan
perempuan. Saran bagi Puskesmas Sunyaragi perlu kewaspadaan akan terjadi KLB
Diare pada akhir tahun dan awal tahun.
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