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HUBUNGAN ASUPAN ENERGI,PROTEIN, VITAMIN A DENGAN STATUS 

GIZI PADA PENDERITA DIARE ATAU GASTROENTRITIS  

LITERATURE REVIEW 

 

 

RINGKASAN 

Rendhy Resthyawanti Putri 

 

Dibawah Bimbingan Suwarni dan Masrif Bahrun 

 

Latar Belakang : Literatur review dilakukan  untuk mendapatkan landasan teori yang 

bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Teori yang didapatkan 

merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang 

sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah dan literatur review 

ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah 

dikerjakan orang lain sebelumnya.Metode : Literature Review data yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh bukan dari pengamatan lansung ,akan 

tetapi dari hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti terdahulu .Sumber data 

sekunder yang di dapat berupa artikel atau jurnal yang relevan dengan topic dilakukan 

menggunakan database melalui google scholar. Pencarian artikel atau jurnal 

menggunakan keyword dan Boolean operator (AND,OP NOT OR AND NOT) yang 

digunakan untuk memperluas atau menspesifikasikan pencarian, sehingga 

mempermudah dalam penentuan artikel atau jurnal yang digunakan.Hasil : Terdapat 

hubungan yang sangat bermakna antara asupan energy dan protein dengan status gizi 

anak yang mengalami diare.Terdapat hubungan yang bermakna antara asupan vitamin A 

dengan kejadian diare .Akan tetapi tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan 

anak yang mengalami diare.Kata Kunci :Gastroentritis atau diare, Energi, Protein, 

Vitamin A dan Status Gizi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OF ENERGY, PROTEIN, VITAMIN A INNOVATION WITH 

NUTRITIONAL STATUS IN GASTROENTRITIS OR DIARRHEA LITERATURE 

REVIEW 

 

ABSTRAC 

Rendhy Resthyawanti Putri 

 

Under the guidance of Suwarni and Masrif Bahrun 

 

Background: Literature review is carried out to get the theoretical basis that can 

support the solution of the problem being studied. The theory obtained is a first step so 

that researchers can better understand the problems being investigated properly in 

accordance with the scientific thinking framework. Another purpose of this review 

literature is to get an overview regarding what other people have done before.Method: 

Literature Review of the data used in this study is data obtained not from direct 

observation, but from the results of research that has been done by previous 

researchers. Secondary data sources can be in the form of articles or journals relevant 

to the topic carried out using a database through google scholar. Search for articles or 

journals using keywords and Boolean operators (AND, OP NOT OR AND NOT) which 

are used to expand or specify a search, making it easier to determine the article or 

journal used.Results:There is a very significant relationship between energy and 

protein intake and nutritional status of children who have diarrhea. There is a 

significant relationship between vitamin A intake and the incidence of diarrhea. But 

there is no relationship between nutritional status with children who have 

diarrhea.Keywords:Gastroentritis or diarrhea, Energy, Protein, Vitamin A and 

Nutritional Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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). 

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 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 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) 

 

METODE PENELITIAN 

 

B. Strategi Pencarian literature  

Data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang 

di peroleh bukan dari pengamatan 

langsung ,akan tetapi dari hasil 

penelitian yang telah di lakukan oleh 

peneliti terdahulu .Sumber data yang di 

dapat berupa artikel atau jurnal yang 

relevan dengan topic dilakukan 

menggunakan database melalui google 

scholar. Pencarian artikel atau jurnal 

menggunakan keyword dan Boolean 

operator (AND,OP NOT OR AND 

NOT) yang digunakan untuk 

memperluas atau menspesifikasikan 

pencarian, sehingga mempermudah 

dalam penentuan artikel atau jurnal 

yang digunakan. 

 

PEMBAHASAN 

1.Kejadian Diare atau Gastroentritis 

Pada penelitian Arisanti Nur 

Setia Restuti,Yeyen Annisa Fitri (2018) 

tentang hubungan antara tingkat asupan 

vitamin A ,zinc,dan polyunsaturated 

Fatty Acid (PUFA) dengan kejadian 

diare balita mengatakan Puskesmas 

Sumbersari memiliki beberapa wilayah 

kerja yang bnyak ,kejadian diare balita 



 
 

tertinggi yaitu terjadi di kelurahan 

sumbersari sebanyak 103 (5,3%) 

wilayah kerja keseluruhan sumbersari 

memiliki total 35 posyandu dan pada 

penelitian 

Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti,Rachma

nida,Nuzrina (2016) tentang 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) tidak mencantumkan 

presentasi atau prevalensi kejadian diare  

Berbeda dengan  penelitian Irza 

N,Jufri Sineke,dan Vonny I.P.Piri 

(2013) Tentang 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 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 instlasi 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%). Di 

bandingan dengan penelitian Endang 

Wahyunu,Setiaji Dermawan (2018) 

tentang Hubungan asupan seng dan 

vitamin A kejadian diare pada anak 

umur 1-5 tahun mengatakan puskesmas 

yosomulyo merupakan wilayah dari 

kota metro adalah yang mempunyai 

kejadian diare terbanyak yaitu  terdapat 

738 kasus pada seluruh kelompok umur 

selama tahun 2013 

Juga pada penelitian 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%. Berbeda pada 

penelitian Alania Rosari,Eka Agustia 

Arini,Masrul Masrul tentang  Hubungan 

diare dengan status gizi balita di 

kelurahan lubuk buaya kecamatan kota 

tangan kota padang (2013) dan 

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 

prevalensi kejadian diare . 

2. Status Gizi pada penderita Diare atau 

Gastroentritis 

Pada penelitian Irza N,Jufri 

Sineke,dan Vonny I.P.Piri (2013) 

Tentang 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 yakni dari 

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, dan pada 

penelitian Alania Rosari,Eka Agustia 

Arini,Masrul Masrul tentang  Hubungan 

diare dengan status gizi balita di 

kelurahan lubuk buaya kecamatan koto 

tangan kota padang (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. Kemudian 

pada penelitian Endang 

Wahyunu,Setiaji Dermawan (2018) 

tentang Hubungan asupan seng dan 

vitamin A kejadian diare pada anak 

umur 1-5 tahun , juga pada penelitian 

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.  

Berbeda pada penelitian Arisanti 

Nur Setia Restuti,Yeyen Annisa Fitri 

(2018) tentang hubungan antara tingkat 

asupan vitamin A ,zinc,dan 

polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) 

dengan kejadian diare balita, juga pada 

penelitian 

Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti,Rachma

nida,Nuzrina (2016) tentang 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), 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 mereka tidak 

mengangkat judul untuk melihat 

hubungan status gizi terhadap variable 

terikat penelitian (Diare). 

3. Hubungan Asupan Energi ,Protein 

dan Vitamin A pada penderita Diare 

atau Gastroentritis 

Menurut penelitian Irza N,Jufri 

Sineke,dan Vonny I.P.Piri (2013) 

Tentang 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 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) hasil ini 

telah di bandingkan dengan teori-teori 

penelitian terdahulu 

Hasil penelitian ini menunjukan 

banwa secara keseluruhan asupan zat 

gizi makro dari semua subjek yang di 

teliti rata-rata  tidak dapat memenuhi 

kebutuhan karena pada penelitian ini 

secara umum pada krakteristik dan 

analisis normalitas variable menunjukan 

bahwa pada subjek penelitiannya 

mempunyai rerata umur 18.3 bulan 

,status gizi berdasarkan nilai z score 

adalah normal dengan rerata asupan 

yang tidak memenuhi standar 

kebutuhan. pada penelitian Endang 

Wahyunu,Setiaji Dermawan (2018) 

tentang Hubungan asupan seng dan 

vitamin A kejadian diare pada anak 

umur 1-5 tahun mengatakan terdapat 

hubungan yang bermakna antara asupan 

seng dan vitamin A dengan kejadian 

diare pada anak usia 1-5 tahun di dalam 

penelitiannya hal ini di buktikan dari uji 

bivariatnya yang mengatakan sebanyak 

2 anak (100%) dengan asupan vitamin 

A dalam kategori kurang mengalami 

kejadian diare,dan 2 anak (5,55%) 

dengan asupan vitamin A kategori 

cukup mengalami kejadian diare 

sehingga uji setatistiknya menunjukan 

adanya hubungan asupan Vit A dengan 

kejadian diare (p=0,001) dan melakukan 

perbandingan berbeda dengan penelitian 

Arnisan (2013) yang mengatakan tidak 

ada hubungan antara asupan vitamin A 

dengan kejadian diare (p=0,693).  

Berbeda pada penelitian Arisanti 

Nur Setia Restuti,Yeyen Annisa Fitri 

(2018) tentang hubungan antara tingkat 

asupan vitamin A ,zinc,dan 

polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) 

dengan kejadian diare balita 

mengatakan 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. dan pada 

penelitian 

Vitri,Aprilianti,Iskari,Ngadiarti,Rachma

nida,Nuzrina (2016) tentang 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) Kejadian diare tidak 

memiliki hubungan yang bermakna 

dengan asupan energy,protei,mineral 

,seng, prilaku mencuci tangan pakai 

sabun dan sanitasi sumber air bersih.  

Dan pada penelitian Alania 

Rosari,Eka Agustia Arini,Masrul 

Masrul tentang  Hubungan diare dengan 

status gizi balita di kelurahan lubuk 

buaya kecamatan koto tangan kota 

padang (2013) Hasil analisis bivariat 

menunjukkan tidak terdapat hubungan 

bermakna antara diare dengan status 

gizi (BB/U) balita di Kelurahan Lubuk 

Buaya (p=0,742).berbeda dengan 

penelitian 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) menatakan 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 . 

kemudian pada penelitian 

Hubungan asupan mineral zinc(seng) 

dan vitamin A dengan kejadian diare 

pada balita di kecamatan Siulimeum 

(Arnisam,2013) Analisis data 

menggunakan uji chi-square dengan 

SPSS 17 pada tingkat kepercayaan 95% 

dikatakan signifikan bila p < 0,05. 

Asupan zinc (seng) pada anak balita 

yang memiliki 92,6% kategori kurang, 

kategori yang memiliki cukup 7,4%. 

Asupan vitamin A pada anak-anak yang 

memiliki 87,0% kategori kurang, 

kategori yang memiliki cukup 13,0%. 

Anak-anak balita yang mengalami diare 

38,9%, yang pernah mengalami diare 

61,1%. 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. Asupan zinc (seng) pada 

anak balita yang memiliki 92,6% 

kategori kurang, yang memiliki cukup 

asupan 7,4%. Asupan vitamin A kurang 

87,0%, yang merupakan asupan yang 

cukup dari 13,0%. Anak-anak balita 

yang mengalami diare 38,9%, yang 

pernah mengalami diare 61,1%. Tidak 

ada hubungan yang signifikan antara 

asupan zinc (seng) dan vitamin A 

dengan kejadian diare pada anak balita. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Rata-rata umur dari penderita diare 

atau gastroenteritis berusia (1-12 

tahun) dan terbanyak berjenis 

kelamin laki-laki . 

2. Persentasi kejadian diare atau 

gastroenteritis tertinggi berjumlah 

738 kasus pada seluruh kelompok 

umur di tahun 2013,pada penelitian 

(Endang Wahyunu,Setiaji 

Dermawan (2018) tentang 

Hubungan asupan seng dan vitamin 

A kejadian diare pada anak umur 1-

5 tahun). 

3. Status gizi ada pada penderita diare 

atau gastroenteritis terbanyak 

kategori normal dengan nilai (N:13) 

86,7%. 



 
 

4. Terdapat hubungan yang sangat 

bermakna antara asupan energy dan 

protein dengan status gizi anak 

yang mengalami diare.Terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

asupan vitamin A dengan kejadian 

diare .Akan tetapi tidak terdapat 

hubungan antara status gizi dengan 

anak yang mengalami diare. 

B. Saran 

Jika sudah ada lagi jurnal dan 

artikel baru yang sama dengan variable 

bebas (Energi,Protein,Vitamin A) 

seperti pada penelitian ini , Literature 

review dapat di lakukan lagi dan di buat 

yang lebih baik dari  Literature review 

ini 
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Pada penelitian Alania 

Rosari,Eka Agustia Arini,Masrul 

Masrul tentang  Hubungan diare dengan 

status gizi balita di kelurahan lubuk 

buaya kecamatan kota tangan kota 

padang (2013) dan 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 

prevalensi kejadian diare . 

Juga pada penelitian 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 
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