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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I LATAR BELAKANG 

 Diare merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas pada anak–anak. 

Didapatkan data 1,5 miliar kejadian dan mengalami peningkatan sekitar 1,5 

sampai 2,5 juta anak mengalami kematian dengan usia < 5 tahun. Diare 

merupakan masalah kesehatan didunia maupun di indonesia. Angka rawat inap 9 

dari 1000 anak di Amerika, sedangkan di inggris sekitar 12 dari 1000 dan di 

Australia sekitar 15 dari 1000 masyarakat yang menderita diare. Kejadian diare 

lebih meningkat pada daerah berkembang contohnya di cina sekita 26 dari 1000 

masyarakat (Fonseca BK 2004, hlm 482-490). Di Amerika terdapat 220.000 kasus 

rawat inap diare dan didapatkan 300 daro 400 pasien mengalami kematian (King 

CK 2004, hlm 13-24). Prevalensi diare di indonesia menyebabkan morbiditas dan 

mortalitas pada anak-anak. 

 Prevalensi diare klinis adalah 9,0% (rentang: 4,2% - 18,9%), tertinggi di 

Provinsi NAD dan terendah di DI Yogyakarta. Dinas kesehatan tahun 2008 

menempatkan diare sebagai peringkat pertama. Diare dan gastroenteritis akut 

yang dsebabkan oleh infeksi tertentu didapatkan jumlah pasien 200.412 pasien 

diare dan sekitar 8,23 % (Kemenkes, 2011). Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 

2007, Prevalensi diare klinis secara nasional sebesar 9% (rentang 4,2% - 18,9%), 

tertinggi di Provinsi NAD dan terendah di DI. Yogyakarta. Kasus Diare di 

sebagian besar provinsi (75%) terdeteksi berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan. 

Sedangkan Provinsi Jawa Barat mempunyai prevalensi diare klinis > 9% yaitu 

10,2%. Dan penyakit Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi 

(31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur 

merupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%) (Dinas Kesehatan Jawa 

Barat, 2012). Angka kejadian diare mengalami peningkatan di provinsi jawa 

barat. 

 Prevalensi diare di Jawa Barat terdapat penurunan. Pada tahun 2009 

dimana kasus diare menjadi KLB dengan 3.037 kasus dan kematian sebanyak 21 

kasus. Pada tahun terdapat 2.580 kasus dengan angka kematian 77 kasus. Dari 
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hasil data tersebut dapat terlihat penurunan jumlah pasien diare, tetapi terjadi 

peningkatan angka kematian pada penderita diare (Goldman RD 2008, hlm 545-

549). Angka kejadian diare di rumah sakit umum daerah kota Bekasi terbilang 

cukup tinggi. Berdasarkan data profil Kota Bekasi Tahun 2007, jumlah balita 

yang terkena diare sebanyak 26.888 jiwa sedangkan untuk wilayah Kecamatan 

Bantar Gebang ada 1.434 balita yang terkena diare. Jumlah penderita balita diare 

di Kecmatan Bantar Gebang termasuk urutan ketiga tinggi dari 12 kecamatan 

yang ada di Kota Bekasi. Berdasaran profil Puskesmas Bantar Gebang I tahun 

2006 – 2008 penderita diare meningkat dari 1,547 menjadi 2.980 kasus (Dianing P 

2009, hlm 1-2). Berdasarkan hasil survei cepat evaluasi indikator Community 

Health Nursing  – III, di kabupaten Bekasi menunjukan proporsi balita yang 

mengalami diare yaitu 10,40%. Prevalensi diare balita di salah satu kelurahan 

dikota bekasi sebesar 10,99% ( Laporan Bulanan Puskesmas Kelurahan 

Kayuringin tahun 2007). Diperkirakan terdapat 10 kejadian diare per 100 balita 

menderita diare. Pada anak yang menderita diare didapatkan komplikasi gejala 

dehidrasi. 

 Diare dengan dehidrasi merupakan penyebab morbiditas pada anak – anak 

terutama usia < 5 tahun. Dehidrasi merupakan salah satu komplikasi penyakit 

diare yang dapat menyebabkan kematian. Secara nasional proporsi responden 

diare klinis yang mendapatkan oralit adalah 42,2%, dan Provinsi Jawa Barat 

sebanyak 35,7%. Penyakit Diare tersebar di semua kelompok umur dengan 

prevalensi tertinggi pada Balita (16,7%). Prevalensi diare 13 % lebih banyak di 

pedesaan dibandingkan diperkotaan (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2012). Anak – 

anak yang menderita diare akut merupakan indikasi untuk dilakukan perawatan di 

rumah sakit (Kemenkes, 2011).Yang menyebabkan terjadinya adalah bakteri, 

virus dan parasit. 

      Diare  rotavirus  adalah  penyakit  infeksi akut yang ditandai oleh buang air 

besar yang cair dan muntah, disebabkan oleh Rotavirus, paling sering dijumpai 

pada anak di bawah umur dua tahun (Midthun dan Black 2000, hlm 220-223). 

Puncak kejadian klinis penyakit ini adalah pada kelompok umur 6 sampai 24 

bulan (Ditjen PP-PL 2000, hlm 227-229). Terdapat 18 juta kasus dengan tingkat 

keparahan sedang, dengan jumlah kasus kematian 600.000 per tahun (bass 2004, 
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hlm 1-2). Di Amerika Serikat terdapat tiga juta kasus, dengan 50.000 kasus perlu 

rawat inap dan 20 sampai 40 kasus kematian (Bass 2004, hlm 1-2). 

 Faktor resiko diare dipengaruhi oleh status gizi, pendidikan kurang dan 

kemiskinan. Ditinjau dari penyakitnya malnutrisi merupakan komplikasi maupun 

faktor penyebab diare. Infeksi yang berkepnjangan, dapat menyebabkan 

penurunan fungsi absorbsi usus dan peningkatan katabolisme. Antara malnutrisi 

dan diare dapat diibaratkan sebagai lingkaran setan dan tidak dapat putus. 

Saat ini sudah terdapat cairan rehidrasi oral untuk penderita diare. Cairan rehidrasi 

oral terbukti untuk pengobatan dan pencgahan terhadap dehidrasi yang diseabkan 

oleh diare. Apabila pengunaan rehidrasi oral sudah tidak bisa memberikan 

perbaikan pada pasien kita lakukan rehidrasi secara intravena pada pasien. 

 Demi terperolehnya hasil pengobatan efektif yang tuntas juga dibutuhkan 

peran serta pihak rumah sakit dan pelayanan kesehatan setempat itu sendiri. 

Seiring dengan peningkatan kejadian diare dan kematian maka perlu dilakukan 

pencarian informasi lebih lanjut untuk menurunkan angka kejadian. Maka dari itu 

peneliti melakukan penelitian berjudul “faktor yang berhubungan dengan lama 

rawat inap pasien anak usia <5 tahun dengan diare rotavirus akut di Rumah Sakit 

Umum Daerah  Bekasi pada bulan juli 2015 sampai februari 2016”. Selain itu, 

peneliti memilih tempat tersebut karena sampai saat ini belum pernah dilakukan 

penelitian serupa di tempat tersebut. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan Dinas kesehatan tahun 2008 penyakit diare sebagai peringkat 

pertama dengan jumlah pasien 200.412 pasien. Menurut survei Community 

Health Nursing-III di Bekasi menurut proporsi balita yang mengalami diare 

sebesar 10,99%. Diare dengan dehidrasi merupakan penyebab morbiditas pada 

anak usia < 5 tahun. Anak-anak yang menderita diare akut, indikasi untuk 

dilakukan rawat inap di rumah sakit. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, pada penelitian kali ini peneliti menentukan rumusan masalah 

yaitu apakah faktor yang berhubungan dengan lama rawat inap pasien dengan 

diare rotavirus akut pada anak usia dibawah 5 tahun di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Bekasi pada bulan juli 2015 - februari 2016? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 TUJUAN UMUM  

 Mengetahui faktor–faktor yang berhubungan dengan diare rotavirus akut 

pada anak–anak usia dibawah 5 tahun dengan lama masa rawat inap di rumah 

sakit umum kota Bekasi.  

 

1.3.2 TUJUAN KHUSUS 

1. Untuk mengetahui sebaran status gizi pasien diare rotavirus akut di 

RSUD Kota Bekasi. 

2. Untuk mengetahui sebaran derajat dehidrasi pasien diare rotavirus akut di 

RSUD kota Bekasi. 

3. Untuk mengetahui sebaran riwayat vaksinasi pasien diare rotavirus akut 

di RSUD kota Bekasi. 

4. Untuk mengatahui sebaran riwayat pemberian ASI pasien diare rotairus 

akut di RSUD kota Bekasi. 

5. Untuk mengetahui sebaran faktor jenis kelamin pasien diare rotavirus 

akut di RSUD kota Bekasi. 

6. Untuk menganalisis status gizi pasien dengan lama rawat inap pasien 

diare rotavirus akut di RSUD kota Bekasi. 

7. Untuk menganalisis tingkat dehidrasi dengan lama rawat inap pasien 

diare rotavirus akut di RSUD Kota Bekasi. 

8. Untuk menganalisis riwayat vaksinasi rotavirus dengan lama rawat inap 

pasien diare rotavirus akut di RSUD kota Bekasi. 

9. Untuk menganalisis riwayat pemberian ASI dengan lama rawat inap 

pasien diare rotavirus akut di RSUD kota Bekasi. 

10. Untuk menganalisis jenis kelamin dengan lama rawat  inap pasien diare 

rotavirus akut di RSUD kota Bekasi.  
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I.4  MANFAAT PENELITIAN 

I.4.1 MANFAAT TEORITIS 

 Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 

kedokteran. Terutama dikaitkan dengan hal – hal yang berhubungan dengan 

kejadian diare rotavirus akut yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun. 

Menambah / memperkaya data penelitian / pengetahuan di bidang kesehatan anak 

dengan mendapatkan faktor faktor apa saja yang berhubungan lama rawat inap 

pasien dengan diare rotavirus akut pada anak usia dibawah lima tahun. 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep dalam bidang kedokteran dan sebagai upaya 

penurunan angka kejadian diare pada anak usia kurang dari lima tahun.  

 

I.4.2 MANFAAT PRAKTIS 

a. BAGI RESPONDEN 

1. Untuk mengetahui informasi mengenai status gizi pasien, derajat 

dehidrasi pasien, riwayat vaksinasi, riwayat pemberian ASI pada 

pasien dan jenis kelamin pasien. 

2. Memberikan informasi pada pasien faktor apa saja yang 

mempengaruhi lama rawat inap pasien diare rotavirus akut. 

 

b. BAGI MASYARAKAT 

1. Diperolehnya informasi mengenai pengaruh status gizi, riwayat 

pemberian ASI, jenis kelamin,riwayat vaksinasi  dan tingkat dehidrasi 

terhadap diare yang dapat menambah pengetahuan masyarakat. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi penelitia 

selanjutnya terutama mengenai diare. 

 

c. BAGI RUMAH SAKIT 

1. Sebagai masukan untuk melengkapi rekam medis agar faktor resiko 

yang mempengaruhi terjadinya diare  dapat diketahui. 

2. Sebagai masukan program pengawasan diare, gizi, vaksinasi, ASI dan 

jenis kelamin yang baik pada anak usia dibawah lima tahun. 
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3. Menambah penelitian yang dilakukan di fasilitas kesehatan tersebut. 

 

d. BAGI FK UPN “VETERAN” JAKARTA 

1. Sebagai bahan referensi mahasiswa/i di perpustakaan FK UPN 

“Veteran” Jakarta untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Menambah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/i FK UPN 

“Veteran” Jakarta. 

 

e. BAGI PENELITI 

1. Mampu menerapkan metode penelitian serta menambah pengetahuan 

mengenai penelitian. 

2. Sebagai tugas akhir semester VII mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk 

memperoleh gelar sarjana kedokteran (S.Ked). 

3. Mengasah kemampuan peneliti untuk dapat melakukan sebuah 

penelitian sesuai dengan kaidah – kaidah penelitian dan 

mempraktekkan program metode penelitian dan olah data sesuai 

dengan program pembelajaran yang telah diberikan oleh tim 

Community Research Programme (CRP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


