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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Diare atau gastroentritis sampai saat ini masih merupakan masalah  

kesehatan, tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Menurut 

Suharyono (2008) gastroenteritis akut didefinisikan sebagai buang air besar 

dengan tinja yang cair atau lembek dengan jumlah lebih banyak dari normal, 

berlangsung kurang dari 14 hari. Sedangkan menurut (Priyanto,2008). 

Gastroenteritis dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit.  Penyakit 

gastroentritis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitas-nya yang 

masih tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare (Profil 

kesehatan) Gastroenteritis adalah radang pada lambung dan usus yang 

memberikan gejala diare,dengan atau tanpa disertai muntah, dan sering kali 

disertai peningkatan suhu tubuh, peradangan pada lapisan usus yang biasanya 

disebabkan infeksi (efi prasetianingsih,2010). 

Secara klinis penyebab diare dapat dikelompokkan dalam beberapa 

golongan besar yaitu karena Infeksi, malabsorbsi, alergi, keracunan, immuno 

defisiensi, dan penyebab lain, tetapi yang sering ditemukan di lapangan ataupun 

klinis adalah diare yang disebabkan infeksi dan keracunan. Adapun penyebab-

penyebab tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya keadaan 

gizi, kebiasaan atau perilaku, sanitasi lingkungan, dan sebagainya(Depkes RI, 

2002). 
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Menurut Moehji (2003) menjelaskan bahwa penyebab kematian pada 

anak usia di bawah 5 tahun adalah penyakit infeksi, akan tetapi anak-anak yang 

meninggal karena penyakit infeksi biasanya didahului oleh keadan gizi yang 

kurang memuaskan. Rendahnya daya tahan tubuh dikarenakan kekurangan gizi 

menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Antara gizi buruk dan penyakit 

terjadi hubungan timbal balik yang sangat erat, sehingga sangat sukar untuk 

mengidentifikasi mana yang lebih dahulu terjadi.  

Sebaliknya penyakit infeksi yang menyerang anak balita menyebabkan 

status gizi anak tersebut akan menjadi buruk, memburuknya keadaan gizi anak 

balita yang disebabkan oleh penyakit infeksi dapat berupa; 1). Turunnya nafsu 

makan anak akibat rasa tidak nyaman yang dialaminya, sehingga menyebabkan 

asupan zat gizi berkurang padahal anak sangat memerlukan zat gizi yang banyak 

untuk tumbuh dan berkembang dan untuk mengganti sel-sel yang rusak atau 

jaringan tubuh yang rusak akibat terserang penyakit, 2). Penyakit infeksi yang 

dibarengi dengan diare dan muntah akan menyebabkan penderita akan 

kehilangan banyak cairan (dehidrasi) dan menyebabkan penyerapan zat gizi dari 

makanan juga terganggu (Moehji, 2003).  

Diare pada anak-anak bisa menjadi keadaan yang mengancam jiwa 

sehingga sama sekali tidak dapat diremehkan karena dapat berujung pada 

malnutrisi bahkan berakibat kematian. Pudjiadi (2000), menuliskan penyakit 

diare merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status gizi. Pada 

waktu anak menderita diare sering terjadi gangguan gizi yang menyebabkan 

menurunnya status gizidalam waktu singkat, sementara itu Santosa dkk (2004), 

mengemukakan bahwa status gizi buruk berdampak berat pada kesehatan dan 
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memerlukan tatalaksana yang lebih rumit. Malnutrisi Energi Protein (MEP) yang 

selanjutnya disebut sebagai malnutrisi telah lama diketahui mempunyai 

hubungan timbal balik dengan diare. Disatu pihak diare dapat mencetuskan 

terjadinya malnutrisi, sedangkan di pihak lain malnutrisi dapat menyebabkan 

timbulnya diare (Victoria, dkk (2008). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya diare pada malnutrisi antara lain : atrofi vilus usus halus dan atrofi 

pankreas, penurunan daya tahan tubuh, gangguan absorbsi zat makanan 

sertasebagian besar anak dengan malnutrisi menunjukkan defisiensi laktosa yang 

mengakibatkan terjadinya intoleransi laktosa.  

Bukti menunjukkan bahwa rotavirus penyebab diare tertinggi pada bayi 

dan anak balita mengakibatkan juga kerusakan mukosa usus yang menyebabkan 

gangguan absorbsi usus. Berbagai mikroorganisme yang dilaporkan sebagai 

penyebab diare pada anak, antara lain Rotavirus, E. Coli, Salmonella spp, 

Shigela spp, Campylobacter spp dan Vibrio Cholerae. Walaupun sebagian besar 

kasus diare pada anak merupakan kasus yang akan sembuh dengan sendirinya 

(self-limiting disease), akan tetapi diare yang berlangsung terus menerus dengan 

jumlah tinja yang banyak seringkali menyebabkan keadaan dehidrasi dan 

malabsorbsi yang secara bermakna akan meningkatkan angka kesakitan dan 

kematian anak (Hegar, 2004). Parashar et al. (2003). 

Literatur review yang di lakukan berisi uraian tentang teori, temuan dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan 

kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun 

kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah 

diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Literatur review berisi 
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ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka 

(dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain) tentang 

topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dapat juga dimasukkan sebagai 

pembanding dari hasil penelitian yang akan dicobakan disini. Semua pernyataan 

dan/atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan 

sumbernya, dan tatacara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang 

ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir 

(tiga tahun terakhir), dan memadai (Hasibuan 2018) 

B. Rumusan masalah 

1. Apakah ada  hubungan Energi dengan Status gizi pada penderita Diare atau 

Gastroentritis. 

2. Apakah ada hubungan Protein dengan Status gizi pada penderita Diare atau 

Gastroentritis. 

3. Apakah ada hubungan Vitamin A dengan Status gizi pada penderita Diare 

atau Gastroentritis. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Umum 

Untuk mengetahui apakah ada hubungan asupan  Energi ,Protein,vitamin a 

dengan status gizi  pada penderita Diare atau Gastroentritis. 

2. Khusus 

a. Mengetahui karakteristik berdasarkan umur dan jenis kelamin 

padapenderita Diare atau gastroenteritis. 

b. Mengetahui persentasi kejadian Diare atau gastroentritis  

c. Mengetahui status gizi pada penderita gastroenteritis. 
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d. Mengetahui hubungan asupan Energy,Protein dan Vitamin A pada 

penderita Diare atau gastroenteritis. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang 

hubungan  asupan terhadapDiare atau Gastroentritis. 

2. Bagi Penderita gastroentritis 

Hasil Skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting tentang 

hubungan asupan terhadap Diare atau Gastroentritis. 

3. Bagi Institusi 

Hasil Skripsi ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai hubungan asupan terhadap Diare atau Gastroentritis dan 

dapat menjadi acuan untuk pencapaian berbagai program kesehatan terutama di 

bidang gizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


