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BAB III  

HASIL DAN ANALISIS 

 

A. Karakteristik umur dan jenis kelamin pada penderita diare atau 

gastroenteritis 

No Judul Penelitian Umur Jenis Kelamin 

1. Status gizi asupan energy dan 

protein dengan hari rawat anak diare 

akut di ruang rawat inap E BLU 

RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou 

Manado(IrzaN,Sineke,dan,Piri,2013) 

Secara umum 

subjek dalam 

penelitian ini 

mempunyai 

rerata umur 18.3 

bulan 

besar subjek 

dalam penelitian 

ini adalah anak 

laki-laki yang 

mempuyai status 

gizi normal 

2. Hubungan asupan seng dan vitamin 

A kejadian diare pada anak umur 1-5 

tahun (Wahyunu,Dermawan ,2018) 

Populasi anak 

yang di ambil 

usia 12-59 bulan 

Pada subjek 

terbanyak 

berjenis kelamin 

perempuan yaitu 

sebesar 31 anak 

(57,4%) 

3. Hubungan antara tingkat asupan 

vitamin A ,zinc,dan polyunsaturated 

Fatty Acid (PUFA) dengan kejadian 

diare balita (Restuti,Fitri,2018) 

responden pada 

penelitianya 

berdasarkan usia 

di dapatkan 68% 

reponden 

penelitian 

berusia 13-24 

bulan 

,sedangkan 

sisanya berusia 

6-12 bulan 

 

54% berjenis 

kelamin laki-

laki 



12 
 

4. Hubungan asupan energy,protein 

,dan mineral seng ,prilaku hygiene 

dan sanitasi sumber air terhadap  

kejadian diare anak gizi kurang usia 

sekolah dasar (10-12 tahun) di pulau 

Sumatra (analisis data riskesdas 

2007) 

(Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti, 

Rachmanida,Nuzrina,2016) 

yakni  anak usia 

sekolah dasar 

(10-12 tahun) 

perempuan dan 

laki-laki yang 

menjadi kategori 

jenis kelamin 

5. Hubungan diare dengan status gizi 

balita di kelurahan lubuk buaya 

kecamatan koto tangan kota padang 

(Rosari,AriniMasrul,2013) 

balita usia 12-60 

bulan yang 

bertempat 

tinggal di 

Kelurahan 

Lubuk Buaya 

perempuan dan 

laki-laki yang 

menjadi kategori 

jenis kelamin  

6.       Hubungan antara asupan energy dan 

protein dengan status gizi balita 

penderita diare di bangsal prawatan 

anak RSUP Dr SOERADJI TIRTO 

NEGORO KLATEN(Agus 

Winarni,2001) 

Balita usia 1-5 

tahun 

perempuan dan 

laki-laki yang 

menjadi kategori 

jenis kelamin 

7. Hubungan asupan mineral 

zinc(seng) dan vitamin A dengan 

kejadian diare pada balita di 

kecamatan Siulimeum 

(Arnisam,2013) 

Balita usia 1-5 

tahun 

perempuan dan 

laki-laki yang 

menjadi kategori 

jenis kelamin 
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B. Persentasi Kejadian Diare atau Gastroentritis 

 

No 

 

Judul Penelitian 

Persentasi Kejadian Diare atau 

Gastroentritis 

 

1. Status gizi asupan energy dan 

protein dengan hari rawat anak diare 

akut di ruang rawat inap E BLU 

RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou 

Manado(IrzaN,Sineke,dan,Piri,2013) 

prevalensi diare di Sulawesi utara 

menurut hasil riset kesehatan dasar 

tahun 2007 diketahui 5,4% dan 

9,4% di derita oleh anak umur 

kurang dari 1 tahun ,serta 9,5% 

umur 1-4 tahun, yang di bagi atas 

daerah perkotaan 4,5% sementara 

perdesaan 6,1% (Depkes RI,2008) 

.Data penderita yang di rawat di 

instalasi rawat inap E BLU RSUP 

Prof.Dr.R.D.Kandou Manado tahun 

2011,berjumlah 1508 

0rang,penderita diare akut atau 

gastroenteritis menempati ururtan 

teratas yaitu sebanyak 519 orang 

(34,4%) 

2. Hubungan asupan seng dan vitamin 

A kejadian diare pada anak umur 1-5 

tahun (Wahyunu,Dermawan ,2018) 

kejadian diare terbanyak yaitu  

terdapat 738 kasus pada seluruh 

kelompok umur selama tahun 2013 

3. Hubungan antara tingkat asupan 

vitamin A ,zinc,dan polyunsaturated 

Fatty Acid (PUFA) dengan kejadian 

diare balita (Restuti,Fitri,2018) 

kejadian diare balita tertinggi yaitu 

terjadi di kelurahan sumbersari 

sebanyak 103 (5,3%) wilayah kerja 

keseluruhan sumbersari memiliki 

total 35 posyandu 

4. Hubungan asupan energy,protein 

,dan mineral seng ,prilaku hygiene 

dan sanitasi sumber air terhadap  

kejadian diare anak gizi kurang usia 

(tidak mencantumkan presentasi 

atau prevalensi kejadian diare) 
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sekolah dasar (10-12 tahun) di pulau 

Sumatra (analisis data riskesdas 

2007) 

(Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti, 

Rachmanida,Nuzrina,2016) 

5. Hubungan diare dengan status gizi 

balita di kelurahan lubuk buaya 

kecamatan koto tangan kota padang 

(Rosari,AriniMasrul,2013) 

(tidak mencantumkan presentasi 

atau prevalensi kejadian diare) 

6.       Hubungan antara asupan energy dan 

protein dengan status gizi balita 

penderita diare di bangsal prawatan 

anak RSUP Dr SOERADJI TIRTO 

NEGORO KLATEN(Agus 

Winarni,2001) 

(tidak mencantumkan presentasi 

atau prevalensi kejadian diare) 

7. Hubungan asupan mineral 

zinc(seng) dan vitamin A dengan 

kejadian diare pada balita di 

kecamatan Siulimeum 

(Arnisam,2013) 

Berdasarkan laporan 2007 

Riskesdas Nanggroe Aceh 

Darussalam prevalensi klinis diare 

merupakan yang tertinggi di 

Indonesia adalah 18,9%. 
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C. Mengetahui Status gizi pada Penderita Diare atau Gastroentritis 

 

No 

               Judul Penelitian Status gizi 

1. Status gizi asupan energy dan 

protein dengan hari rawat anak diare 

akut di ruang rawat inap E BLU 

RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado 

(IrzaN,Sineke,dan,Piri,2013) 

Status gizi (z-score) di kategorikan 

menjadi dua yaitu normal dan kurus 

,normal (n:13) 86.7% dan kurus 

(n:2) 13.3% status gizi diproleh dari 

hasil pengukuran antropometri 

2. Hubungan asupan seng dan vitamin 

A kejadian diare pada anak umur 1-5 

tahun (Wahyunu,Dermawan ,2018) 

Tidak membahas status gizi karena 

pada empat penelitian tersebut tidak 

mengangkat judul untuk melihat 

hubungan status gizi terhadap 

variable terikat penelitian mereka. 

3. Hubungan antara tingkat asupan 

vitamin A ,zinc,dan polyunsaturated 

Fatty Acid (PUFA) dengan kejadian 

diare balita (Restuti,Fitri,2018) 

4. Hubungan asupan energy,protein 

,dan mineral seng ,prilaku hygiene 

dan sanitasi sumber air terhadap  

kejadian diare anak gizi kurang usia 

sekolah dasar (10-12 tahun) di pulau 

Sumatra (analisis data riskesdas 

2007) 

(Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti, 

Rachmanida,Nuzrina,2016) 

5. Hubungan diare dengan status gizi 

balita di kelurahan lubuk buaya 

kecamatan koto tangan kota padang 

(Rosari,AriniMasrul,2013) 

Hasil analisis univariat 

menunjukkan terdapat balita 

berstatus gizi baik (84,1%), status 

gizi kurang (13,8%), dan status gizi 

buruk (2,1%). Terdapat 25,5% 

balita yang pernah mengalami diare 

dengan rerata durasi diare 3,0 hari 
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6.       Hubungan antara asupan energy dan 

protein dengan status gizi balita 

penderita diare di bangsal prawatan 

anak RSUP Dr SOERADJI TIRTO 

NEGORO KLATEN(Agus 

Winarni,2001) 

Tidak membahas status gizi secara 

spesifik namun hanya mengatakn 

digunakan uji korelasi product 

moment dan untuk mengetahui 

perbedaan status gizi sebelum dan 

sesudah 5 hari dirawat dengan uji 

beda. 

7. Hubungan asupan mineral 

zinc(seng) dan vitamin A dengan 

kejadian diare pada balita di 

kecamatan Siulimeum 

(Arnisam,2013) 

Tidak membahas status gizi karena 

pada penelitian ini tidak 

mengangkat judul untuk melihat 

hubungan status gizi terhadap 

variable terikat penelitian . 

 

D. Mengetahui Hubungan Asupan Energi ,protein dan Vitamin A pada 

Penderita Diare atau Gastroentritis 

 

No 

 

Judul Penelitian 

Hubungan Asupan Energi 

protein dan Vitamin A  

1. Status gizi asupan energy dan 

protein dengan hari rawat anak diare 

akut di ruang rawat inap E BLU 

RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou 

Manado(IrzaN,Sineke,dan,Piri,2013) 

Dari hasil analisis peason 

correlation menunjukan bahwa 

terdapat hubungan yang sangat 

bermakna antara status gizi dengan 

rerata asupan zat gizi makro 

(p<0.01) dengan kekuatan 

hubungan yang sangat kuat,tetapi 

tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara status gizi dan 

rerata hari rawat inap (p>0.05),dan 

hasil penelitian ini menunjukan 

banwa secara keseluruhan asupan 

zat gizi makro dari semua subjek 

yang di teliti rata-rata  tidak dapat 



17 
 

memenuhi kebutuhan 

2. Hubungan asupan seng dan vitamin 

A kejadian diare pada anak umur 1-5 

tahun (Wahyunu,Dermawan ,2018) 

terdapat hubungan yang bermakna 

antara asupan seng dan vitamin A 

dengan kejadian diare pada anak 

usia 1-5 tahun di dalam 

penelitiannya  meelakukan 

perbandingan berbeda dengan 

penelitian Arnisan (2013) yang 

mengatakan tidak ada hubungan 

antara asupan vitamin A dengan 

kejadian diare (p=0,693). 

3. Hubungan antara tingkat asupan 

vitamin A ,zinc,dan polyunsaturated 

Fatty Acid (PUFA) dengan kejadian 

diare balita (Restuti,Fitri,2018) 

tingkat asupan vitamin A,zinc dan 

PUFA kategori kurang 

berhubungan dengan kejadian diare 

balita usia 6-24 bulan (p=0,000; 

p=0,012 ; p=0.007) kekuatan 

hubungan antara tingkat asupan 

PUFA dan kejadian dengan 

kejadian diare termaksud dalam 

kategori sedang.Tingkat asupan 

vitamin A kategori kurang dapat 

beresiko 23,3 kali mengalami 

kejadian diare di bandingkan yang 

cukup . 

4. Hubungan asupan energy,protein 

,dan mineral seng ,prilaku hygiene 

dan sanitasi sumber air terhadap  

kejadian diare anak gizi kurang usia 

sekolah dasar (10-12 tahun) di pulau 

Sumatra (analisis data riskesdas 

2007) 

(Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti, 

Rachmanida,Nuzrina,2016) 

Tidak memiliki hubungan yang 

bermakna dengan asupan 

energy,protei,mineral ,seng, prilaku 

mencuci tangan pakai sabun dan 

sanitasi sumber air bersih 
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5. Hubungan diare dengan status gizi 

balita di kelurahan lubuk buaya 

kecamatan koto tangan kota padang 

(Rosari,AriniMasrul,2013) 

Hasil analisis bivariat menunjukkan 

tidak terdapat hubungan bermakna 

antara diare dengan status gizi 

(BB/U) balita di Kelurahan Lubuk 

Buaya (p=0,742) 

6.       Hubungan antara asupan energy dan 

protein dengan status gizi balita 

penderita diare di bangsal prawatan 

anak RSUP Dr SOERADJI TIRTO 

NEGORO KLATEN(Agus 

Winarni,2001) 

Terdapat hubungan antara asupan 

energi dengan perubahan status gizi 

sebelum dan setelah 5 hari dirawt di 

rumah sakit dan terdapat hubungan 

antara asupan protein dengan 

perubahan status gizi sebelum dan 

sesudah 5 hari dirawat di rumah 

sakit 

7. Hubungan asupan mineral 

zinc(seng) dan vitamin A dengan 

kejadian diare pada balita di 

kecamatan Siulimeum 

(Arnisam,2013) 

Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara asupan zinc (seng) 

dengan kejadian diare pada anak 

balita p = 0,638. Tidak ada 

hubungan yang signifikan antara 

asupan vitamin A dengan kejadian 

diare pada anak balita p = 0,693 

 

 


