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ABSTRAK 

 

Nama   : Annida Falahaini 

Program Studi  : Ilmu Keperawatan 

Judul Skripsi  : Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Malnutrisi Didapat 

di Rumah Sakit yang Dialami oleh Pasien Anak 

Pembimbing  : Dessie Wanda, S.Kp., M.N., Ph.D.  

 

Malnutrisi masih menjadi masalah global, termasuk pada pasien di rumah sakit. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan kejadian 

malnutrisi didapat di rumah sakit (MDdRS) pada pasien anak. Penelitian menggunakan 

desain cross sectional pada pasien anak usia 1 bulan hingga 18 tahun dan dirawat minimal 

72 jam. MDdRS ditentukan berdasarkan penurunan berat badan sebesar > 2% pada hari 

rawat keempat. Karakteristik pasien anak yang menjadi faktor prediktor MDdRS yaitu 

usia, jenis penyakit, berat badan awal masuk rumah sakit, terapi nutrisi, lama rawat, dan 

kelas perawatan. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi MDdRS sebesar 13,8%. Tidak 

ada faktor yang berpengaruh secara statistik pada kejadian malnutrisi di rumah sakit. 

Namun kejadian MDdRS terjadi pada usia yang lebih muda, jenis penyakit infeksi, berat 

badan awal masuk yang lebih rendah, terapi nutrisi parenteral, lama rawat yang lebih 

tinggi, dan kelas perawatan yang lebih rendah. Perawat dan tenaga kesehatan dapat 

memantau kondisi pasien anak secara berkala dan mendokumentasikannya dengan baik. 

Kata kunci. Malnutrisi, rumah sakit, pasien anak, berat badan.  

 

  



viii 
Universitas Indonesia 

ABSTRACT 

 

Name   : Annida Falahaini 

Study Program : Nursing 

Title   : Factors Associated with Hospital-acquired Malnutrition in 

Pediatric Patients  

Consellor  : Dessie Wanda, S.Kp., M.N., Ph.D.  

 

Malnutrition is still a global problem, including in hospital setting. This study aimed to 

identify factors associated with hospital-acquired malnutrition (HaM) in pediatric 

patients. This cross-sectional study involved health record of pediatric patients during 

January-December 2017. The inclusion criteria were patients aged 1 month - 18 years and 

had been hospitalized for at least 72 hours. HaM determined based on weight loss > 2% 

on the forth day of treatment. The contributing factors to HaM are age, type of disease, 

weight on admission, nutritional therapy, length of stay, and class of ward. Results 

showed that HaM prevalence was 13,8%. There is no statistical correlation between HaM 

and all predictor factors. However, HaM evidently occurs in younger child, infectious 

patients, lower body weight on admission, parenteral nutrition therapy, higher length of 

stay, and lower class of ward. Nurses and care giver are able to monitor patient’s condition 

periodically and document them well.   

Keywords. Malnutrition, hospitalization, pediatric, weight. 
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BAB 1 

INTRODUCTION 

1.1 Background 

Nutrisi merupakan elemen yang esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Sejak bayi hingga tahap usia remaja, terjadi penambahan masa organ dan kematangan 

fungsi sistem dalam tubuh. Nutrisi berperan dalam menyediakan substansi makro maupun 

mikro yang menunjang tumbuh kembang, proses belajar, bermain, dan partisipasi sosial 

anak (UNICEF, WHO, & World Bank, 2017). Nutrisi yang diserap oleh tubuh diubah 

menjadi energi untuk kemudian digunakan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 

(Bowden & Greenberg, 2010). Anak memerlukan nutrisi yang adekuat untuk mendukung 

tumbuh kembang yang optimal.  

Selain faktor usia, kebutuhan nutrisi tubuh ditentukan oleh jenis kelamin, tingkat 

aktivitas, dan kondisi kesehatan (Ball, Blinder, & Cowen, 2012). Usia menjadi faktor 

yang menentukan kebutuhan nutrisi dikarenakan perbedaan milestones yang harus 

dicapai pada setiap tahapan tumbuh kembang. Perbedaan kebutuhan nutrisi laki-laki dan 

perempuan dimulai saat akan memasuki tahap usia remaja (Kementerian Kesehatan RI, 

2013). Hal tersebut dikarenakan struktur tubuh laki-laki yang lebih besar dan 

metabolisme tinggi. Kebutuhan nutrisi anak juga dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Anak 

dengan tingkat aktivitas fisik yang tinggi memerlukan asupan nutrisi yang besar pula 

(Moss, Smith, Null, Roth, & Tragoudas, 2013). Kondisi kesehatan mempengaruhi jumlah 

dan jenis makanan yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi berguna untuk memelihara fungsi 

tubuh agar tetap optimal selama sakit dan mendukung proses penyembuhan penyakit 

(Bowden & Greenberg, 2010). Kecukupan nutrisi sesuai kebutuhan tubuh dapat diketahui 

melalui penilaian status nutrisi.  

Penilaian status nutrisi dilakukan dengan pengukuran berat dan tinggi badan anak. 

Kementerian Kesehatan RI (2010) menjelaskan beberapa indeks penentuan status nutrisi 

berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010. Indeks 

yang digunakan yaitu berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, 
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berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh menurut usia. Setiap indeks 

tersebut menggolongkan status nutrisi menjadi beberapa kategori. Indeks berat badan 

menurut usia memiliki kategori gizi baik, gizi lebih, gizi kurang, dan gizi buruk. Kategori 

normal, tinggi, pendek, dan sangat pendek menggunakan indeks tinggi badan menurut 

usia. Berat badan menurut tinggi badan menghasilkan kategori normal, gemuk, kurus, dan 

sangat kurus. Anak usia 5-18 tahun menggunakan indeks indeks massa tubuh menurut 

usia sehingga dihasilkan kategori normal, gemuk, obesitas, kurus, dan sangat kurus. Berat 

dan tinggi badan menjadi dasar dalam menentukan status nutrisi anak atas berbagai 

indeks. 

Penggolongan status nutrisi di Indonesia sejalan dengan definisi status nutrisi dari badan 

kesehatan dunia atau WHO. Secara umum, status nutrisi digolongkan menjadi gizi baik 

dan malnutrisi (WHO, UNICEF, & World Bank, 2017). Malnutrisi merupakan kondisi 

ketidakseimbangan antara asupan nutrisi terhadap kebutuhan tubuh. Malnutrisi dapat 

berupa kelebihan maupun kekurangan nutrisi. WHO (2010) menjelaskan bahwa 

overweight  menggambarkan kelebihan nutrisi dalam tubuh. Kondisi kekurangan nutrisi 

dibagi menjadi kategori underweight, stunting atau pendek, dan wasting atau kurus 

(WHO, 2010). Kategori status nutrisi, baik di Indonesia maupun di dunia, merujuk pada 

dua kondisi yaitu nutrisi tercukupi dan malnutrisi. 

Malnutrisi masih menjadi masalah di dunia. Jumlah anak yang mengalami overweight 

terus meningkat. UNICEF, WHO, dan World Bank (2017) memperkirakan terdapat 6% 

anak usia kurang dari 5 tahun mengalami gemuk pada tahun 2016. Secara global, 26% 

anak usia kurang dari 5 tahun mengalami pendek dan 8% mengalami kurus (Wild, Miller, 

& Groopman, 2015). Pendek dan kurus yang merefleksikan kondisi kekurangan nutrisi 

juga terjadi di Indonesia dengan prevalensi sebesar 37,2% dan 12,1% (Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Malnutrisi menjadi penyebab kesakitan dan 

kematian anak. WHO (2018) mengestimasi 45% kematian anak di dunia berhubungan 

dengan kondisi kekurangan nutrisi, sedangkan pada saat yang bersamaan negara 

menengah kebawah juga mengalami peningkatan prevalensi gemuk dan obesitas. Kondisi 

ketidakseimbangan nutrisi dapat ditanggulangi secara tepat dengan mengidentifikasi 

faktor yang berhubungan dengan kejadian malnutrisi, khususnya mengenai masalah 

kekurangan nutrisi. 
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Faktor yang berkaitan dengan malnutrisi pada anak adalah usia, perawatan selama 

kehamilan dan awal kehidupan anak, status kesehatan, kondisi keluarga, serta masa 

perawatan anak di rumah sakit. Faktor usia berkontribusi pada kejadian malnutrisi pada 

anak. Anak berisiko mengalami malnutrisi pada tahap usia dini. Penelitian oleh Pettoello 

(2009) dan Tette, Sifah, dan Nartey (2015) menunjukkan bahwa anak usia kurang dari 24 

bulan lebih berisiko mengalami malnutrisi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan kalori per 

kilogram berat badan yang lebih tinggi dibandingkan tahap usia lain dan penurunan 

asupan nutrisi yang akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan indeks massa tubuh 

(Pettoello, 2009). Selain itu, ketidakcukupan asupan nutrisi pendamping ASI pada anak 

usia 6-24 bulan menyebabkan anak berisiko tinggi mengalami malnutrisi (Zhou, Wang, 

Ye, Zeng, & Wang, 2012). Usia merupakan salah satu karakteristik anak yang 

berhubungan dengan kejadian malnutrisi.  

Perawatan selama masa kehamilan menentukan kondisi anak yang dilahirkan, termasuk 

status nutrisi anak. Pemeriksaan antenatal memberikan intervensi konseling mengenai 

nutrisi yang dapat mencegah malnutrisi maternal dan berat badan lahir rendah (Tette, 

Sifah, & Nartey, 2015). Pertumbuhan anak salah satunya dipengaruhi oleh kondisi nutrisi 

ibu selama masa kehamilan. Malnutrisi ibu hamil pada trimester kedua dan ketiga 

menurunkan berat dan panjang bayi yang dilahirkan (Papathakis, Singh, & Manary, 

2016). Penelitian oleh Mondal et al. (2012) juga membuktikan bahwa malnutrisi maternal 

berhubungan dengan bayi lahir rendah dan tumbuh pendek di kemudian hari. 

Keadekuatan nutrisi pada awal kehidupan anak menentukan status nutrisi pada tahapan 

usia selanjutnya. WHO merekomendasikan pemberian ASI ekslusif selama 6 bulan dalam 

rangka mencegah anak mengalami malnutrisi (Nguyen, Lindmark, & Bengtson, 2013). 

ASI merupakan nutrisi terbaik bagi anak usia 0-6 bulan, kemudian pemberian ASI 

dilanjutkan pada usia lebih dari 6 bulan dengan tambahan makanan pendamping ASI. 

Penelitian pada kelompok anak dengan pemberian ASI hingga satu tahun dan kelompok 

anak dengan pemberian ASI sampai usia 6 bulan menunjukkan perbedaan prevalensi 

pendek yaitu 16,3% dan 20.8% (Zhou, Wang, Ye, Zeng, & Wang, 2012). Kondisi 

kekurangan nutrisi pada saat anak lahir berpengaruh terhadap kejadian malnutrisi pada 

usia berikutnya. Nascimento, da Silva, Ferreira, Bertoli, dan Leone (2016) membuktikan 
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bahwa anak usia prasekolah memiliki indeks masa tubuh yang sebanding dengan berat 

kelahirannya. 

Anak dengan kondisi penyakit tertentu berhubungan dengan malnutrisi. 

Ketidakseimbangan nutrisi berpengaruh pada perbaikan sel yang sebetulnya diperlukan 

anak, khususnya dalam masa pemulihan atas kondisi penyakitnya. Anak dengan 

gangguan saluran napas seperti asma, pneumonia, dan bronkiolitis berkaitan erat dengan 

kejadian malnutrisi (Pacheco-Acosta et al., 2014). Penyakit pada saluran napas 

meningkatkan kebutuhan energi untuk memberikan suplai oksigen pada tubuh. Selain itu, 

penelitian Mondal et al. (2012) menunjukkan bahwa malnutrisi pada anak usia 12 bulan 

terjadi akibat periode diare yang berlangsung lama. Status kesehatan yang buruk dapat 

berkontribusi pada terjadinya malnutrisi pada anak.  

Selain karakteristik anak, kondisi keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejadian malnutrisi pada anak. Kondisi keluarga meliputi tingkat pendidikan orang tua, 

status pekerjaan, dan penghasilan keluarga. Penelitian oleh Hien dan Kam (2008) 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan 

ibu dengan kejadian malnutrisi pada anak. Hal tersebut didukung dengan penelitian 

Pravana et al. (2017) yang membuktikan bahwa pendidikan orang tua dan status sosial 

ekonomi keluarga menjadi faktor determinan malnutrisi pada anak. Namun beberapa 

penelitian menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan 

status pekerjaan orang tua terhadap kejadian malnutrisi pada anak (Bagilkar & Savadatti, 

2015 dan Tette, Sifah, & Nartey, 2015). Karakteristik keluarga lainnya yang menjadi 

prediktor malnutrisi pada anak adalah kondisi ekonomi. 

Kondisi ekonomi keluarga menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. 

Penelitian di Ghana menunjukkan bahwa penghasilan keluarga ≤ 200 GH Cedis (1 GH 

Cedis= ± Rp 6.500,00) berkaitan dengan malnutrisi (Tette, Sifah, & Nartey, 2015). Selain 

itu, penelitian di Nepal membuktikan bahwa malnutrisi akut berkaitan dengan status 

ekonomi bawah dan menengah (Pravana et al., 2017). Perekonomian yang buruk dan 

keluarga dengan anak ≥ 3 bersaudara berhubungan dengan hasil skrining yang 

menunjukkan malnutrisi yaitu z-score ≤ 2 standar deviasi (Beser, Cullu Cokugras, Erkan, 

Kutlu, & Yagci, 2017). Kondisi ekonomi keluarga menentukan tingkat asupan makanan 
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anak yang menunjang kesehatan anak. Namun anak dapat mengalami berbagai penyakit 

sehingga perlu penanganan intensif di rumah sakit. 

Insiden anak dirawat di rumah sakit masih cukup tinggi. Tak kurang dari 5,9 juta anak di 

Amerika Serikat menjalani masa perawatan di rumah sakit setiap tahunnya karena 

berbagai diagnosis medis (Witt, Weiss, & Elixhauser, 2006). Berbagai hal menyebabkan 

anak dirawat di rumah sakit. Sebagian besar orang tua atau care giver memutuskan untuk 

membawa anak ke rumah sakit saat kondisi penyakit sudah terbilang parah. Masalah pada 

sistem pencernaan dan cedera seringkali menjadi alasan utama anak dirawat (Ball, 

Bindler, & Cowen, 2012). Anak dapat menjalani masa perawatan di rumah sakit dalam 

rangka mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik. 

Pada setting rumah sakit, malnutrisi menjadi hal yang seharusnya diperhatikan. Namun 

sebuah studi oleh Pacheco-Acosta et al. (2014) menunjukkan bahwa malnutrisi terjadi 

pada 50% total pasien di rumah sakit. Malnutrisi dapat terjadi pada saat anak masuk 

rumah sakit dan diperparah selama masa perawatan di rumah sakit. Di Kanada, 39.6% 

anak usia 1 bulan sampai 19 tahun yang masuk ke rumah sakit sudah mengalami 

malnutrisi (Baxter, Al-Madhak, & Zlotkin, 2014). Kondisi malnutrisi sejak amal awal 

masuk dapat menyebabkan perburukan status nutrisi anak selama perawatan di rumah 

sakit. 

Malnutrisi di rumah sakit terjadi akibat beberapa faktor risiko. Faktor tersebut antara lain 

usia kurang dari 24 bulan, demam dan nyeri abdomen pada malam hari, serta durasi 

perawatan lebih dari 5 hari (Campanozzi et al., 2009). Semakin muda usia anak, maka 

semakin rentan ia mengalami malnutrisi akibat ketahanan tubuhnya yang belum 

sepenuhnya matur. Demam merupakan kehilangan panas tubuh yang menyebabkan 

metabolisme meningkat. Nyeri abdomen pada malam hari menyebabkan anak tidak 

mendapatkan masa istirahat yang cukup sehingga aktivitas pada pagi hingga sore hari 

kurang maksimal, termasuk aktivitas makan. 

Lamanya perawatan menjadi faktor penyebab sekaligus dampak malnutrisi di rumah 

sakit. Anak yang dirawat dalam jangka waktu lama berhubungan dengan selera makan 

yang menurun sehingga mengurangi asupan nutrisi saat ia seharusnya mendapatkan 

nutrisi yang adekuat dalam rangka pemulihan (Campanozzi et al., 2009). Masa perawatan 
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yang lama juga berkaitan dengan penyakit yang sedang hingga berat sehingga 

meningkatkan risiko malnutrisi. Durasi hari rawat dapat menjadi dampak kurang 

diperhatikannya status nutrisi anak yang dirawat di rumah sakit. Status nutrisi yang buruk 

berdampak pada proses penyembuhan sehingga meningkatkan lama rawat (Barker, Gout, 

& Crowe, 2011). Lama rawat tentu menyangkut biaya rawat yang lebih tinggi sehingga 

diperlukan penanganan nutrisi yang tepat bagi pasien anak. 

Perawat merupakan bagian dari tim kesehatan di rumah sakit. Perawat memiliki peran 

strategis dalam membantu percepatan pemulihan pasien anak. Hal tersebut akan 

berpengaruh pada lama rawat sehingga mengurangi biaya perawatan rumah sakit 

(Campanozzi et al., 2009). Deteksi dini terhadap malnutrisi menjadi langkah yang dapat 

diambil untuk kemudian dilakukan penanganan yang tepat selama masa perawatan anak 

di rumah sakit.  

Pengkajian status nutrisi dan faktor risiko malnutrisi pada anak yang dirawat di rumah 

sakit dilakukan sebagai tahap awal proses keperawatan. Hal tersebut menjadi titik kritis 

yang mendukung tercapainya derajat kesehatan anak yang lebih baik, khususnya anak 

dalam masa perawatan di rumah sakit. Skrining untuk mengkaji status nutrisi anak dapat 

mencegah terjadinya komplikasi penyakit dan menunjang proses penyembuhan anak 

(Pacheco-Acosta et al., 2014). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian malnutrisi di rumah sakit 

pada anak sehingga kemudian dapat disusun protokol asuhan keperawatan yang tepat. 

 

1.2 Problem Statement 

Malnutrisi merupakan kondisi ketidakseimbangan asupan nutrisi terhadap kebutuhan 

tubuh. Anak dalam masa tumbuh kembangnya membutuhkan nutrisi yang adekuat. Saat 

anak mengalami gangguan kesehatan, asupan nutrisi juga digunakan mendorong 

terjadinya perbaikan sel. Namun angka kejadian malnutrisi anak, baik pada keluarga 

maupun setting rumah sakit, masih cukup tinggi. Beberapa faktor yang berkontribusi pada 

kejadian malnutrisi anak antara lain usia, perawatan selama kehamilan dan awal 

kehidupan anak, status kesehatan, kondisi keluarga, serta masa perawatan anak di rumah 
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sakit. Anak yang dirawat di rumah sakit atas berbagai diagnosis medis memiliki risiko 

mengalami malnutrisi. Malnutrisi erat kaitannya dengan hasil yang buruk terhadap status 

kesehatan dan proses pemulihan kondisi pasien atas penyakitnya. Protokol asuhan 

keperawatan untuk mengatasi malnutrisi disusun dalam rangka pencegahan dan 

penanganan malnutrisi. Hal tersebut perlu diawali dengan mengidentifikasi faktor yang 

berhubungan dengan kejadian malnutrisi pada anak yang dirawat di rumah sakit. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui : 

1. Apa saja faktor yang berhubungan dengan malnutrisi didapat di rumah sakit pada 

pasien anak? 

2. Bagaimana prevalensi malnutrisi pada anak yang dirawat di rumah sakit? 

 

1.3 Research Objectives 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian malnutrisi di rumah sakit pada 

pasien anak. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Teridentifikasi karakteristik pasien anak (usia, jenis penyakit, berat badan 

awal masuk rumah sakit, terapi nutrisi, dan lama rawat) 

2. Teridentifikasi prevalensi malnutrisi pada anak yang dirawat di rumah sakit  

3. Terindetifikasi gambaran kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit pada 

setiap karakteristik pasien anak 

4. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

usia 

5. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

jenis penyakit 

6. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

berat badan awal masuk rumah sakit 

7. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

terapi nutrisi 
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8. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

lama rawat 

9. Teridentifikasi hubungan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit dengan 

kelas perawatan 

 

1.4 Research Benefits 

1.4.1 Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah wawasan penulis mengenai malnutrisi pada anak. Selain itu, 

keseluruhan proses dalam menjalankan penelitian menjadi pengalaman bagi penulis 

sehingga bermanfaat untuk penelitian pada masa yang akan datang. Penulis 

melaksanakan penelitian ini sebagai wujud pengamalan salah satu tri dharma perguruan 

tinggi yaitu penelitian dan pengembangan. 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Universitas Indonesia sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan tinggi 

memiliki kewajiban untuk melakukan pembaruan ilmu pengetahuan melalui penelitian. 

Sebagai universitas riset, pengembangan ilmu pengetahuan selalu dilakukan. Salah 

satunya melalui penelitian yang dilakukan mahasiswa. 

1.4.3 Bagi Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan bagi tenaga keperawatan 

dalam menangani pasien anak dengan malnutrisi di rumah sakit. Identifikasi dini 

malnutrisi melalui pengkajian faktor risiko menjadi dasar asuhan keperawatan yang tepat 

demi tercapainya derajat kesehatan pasien yang optimal. 

1.4.4 Bagi Rumah Sakit dan Penyedia Layanan Kesehatan 

Rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya tentu berupaya untuk memberikan 

pelayanan yang optimal bagi pasien. Penanganan yang tepat terhadap malnutrisi 

menunjang proses penyembuhan pasien secara efektif dan efisien. Hasil penelitian ini 
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dapat menjadi rujukan penyusunan standar pelayanan rumah sakit dan penyedia layanan 

kesehatan.
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BAB 2 

LITERATURE REVIEW 

2.1 Malnutrisi  

Malnutrisi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan ketidakseimbangan 

nutrisi dalam tubuh. Berbagai hal menyebabkan terjadinya malnutrisi. Kemiskinan 

menjadi alasan kurangnya asupan nutrisi, terutama pada kelompok negara berkembang 

(Saunders, Smith, & Stroud, 2015). Selain itu, peningkatan kebutuhan nutrisi atas status 

kesehatan yang buruk serta gangguan penyerapan nutrisi dan keluaran nutrisi yang 

berlebihan juga mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh (Barker et al., 

2011). Hockenberry & Wilson (2015) menambahkan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian malnutrisi yaitu sanitasi buruk, kurangnya pengetahuan orang tua 

mengenai cara merawat anak, faktor politik, kondisi iklim, serta pengaruh budaya dan 

preferensi makanan menurut kepercayaan. Malnutrisi dapat pula terjadi selama masa 

perawatan anak di rumah sakit dalam berbagai diagnosis medis. 

2.2 Malnutrisi Didapat di Rumah Sakit 

Malnutrisi didapat di rumah sakit atau dapat disingkat MDdRS menunjukkan 

ketidakadekuatan nutrisi anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Penurunan 

berat badan dapat menjadi indikator malnutrisi di rumah sakit (Juliaty, 2013). Selain itu, 

malnutrisi pada pasien anak dapat diketahui dari penurunan indeks massa tubuh (IMT). 

Campanozzi et al. (2009)  mendefinisikan MDdRS sebagai perburukan status nutrisi 

setelah 72 jam perawatan di rumah sakit. Joosten & Hulst (2011) dan Villares, Calderón, 

& García (2016) membatasi kejadian MDdRS sebagai perburukan status nutrisi setelah 

48 jam perawatan di rumah sakit. Perburukan status nutrisi tersebut menggunakan 

indikator penurunan IMT ≥ 0.25 SD dibandingkan IMT saat awal masuk rumah sakit. 

Pacheco-Acosta et al. (2014) dalam penelitiannya menggunakan dua indikator yaitu 

penurunan berat badan > 2% dan penurunan IMT ≥ 0.25 SD untuk mendeteksi MDdRS. 

Penentuan indikator MDdRS bergantung pada judgemental peneliti karena belum ada 

metode ideal untuk mendefinisikan malnutrisi didapat di rumah sakit, khususnya pada 

pasien anak.  
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Malnutrisi didapat di rumah sakit merupakan penyebab sekaligus menjadi dampak 

masalah kesehatan. Barker et al. (2011) membedakan penyebab ketidakadekuatan dan 

penurunan kualitas asupan nutrisi pada setting pasien di rumah sakit menjadi dua yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal menjelaskan faktor risiko pasien anak 

mengalami malnutrisi, sedangkan faktor eksternal menunjukkan kondisi lingkungan yang 

turut berkontribusi pada MDdRS. Penyebab medis yang dapat menimbulkan MDdRS 

antara lain anoreksia, mual dan muntah, disfungsi sistem pencernaan, penurunan 

kemampuan penyerapan nutrisi makro maupun mikro, peningkatan kebutuhan nutrisi, 

disabilitas fisik, dan ketidakmampuan makan sendiri (Saunders et al., 2015). Selain itu, 

instruksi medis NPO untuk investigasi dan alasan medis menjadi salah satu faktor yang 

berkontribusi pada MDdRS (Waitzberg, Caiaffa, & Correia, 2001). Faktor eksternal yang 

berperan dalam kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit antara lain ketidakadekuatan 

kuantitas dan kualitas makanan sesuai kebutuhan pasien, waktu makan tidak teratur, serta 

kurangnya pengetahuan dan praktik tenaga kesehatan dalam hal pemenuhan kebutuhan 

nutrisi pasien (Barker et al., 2011). MDdRS pada pasien anak terjadi akibat kondisi 

kesehatan anak dan kondisi eksternal seperti praktik kewaspadaan status nutrisi oleh 

tenaga kesehatan. 

Malnutrisi menyebabkan berbagai gangguan fisiologis. Berkurangnya massa otot 

berdampak terhadap penurunan berat badan yang merupakan tanda klinis malnutrisi 

(Saunders et al., 2015). Penurunan massa otot juga terjadi pada jantung sehingga individu 

dengan malnutrisi akan mengalami penurunan curah jantung dan laju filtrasi glomerulus 

(White, Duncan, & Baumle, 2013). Pada sistem gastrointestinal, terjadi perubahan fungsi 

pankreas, aliran darah dan permeabilitas intestinal, struktur vili, enzim pencernaan, 

penyerapan air pada kolon, serta sekresi ion dan cairan. Perubahan tersebut dapat 

menyebabkan diare yang berkaitan dengan penyebab kematian pada pasien malnutrisi 

parah. Malnutrisi meningkatkan risiko infeksi dari agen bakterial dan parasit lainnya 

(Hockenberry & Wilson, 2015). Demam menjadi tanda klinis malnutrisi selanjutnya yang 

dapat diketahui dengan pemeriksaan sederhana. Pada pasien bedah yang menderita 

malnutrisi, akan terlihat proses penyembuhan luka lebih lambat jika dibandingkan dengan 

pasien yang mengalami kecukupan nutrisi. Selain berpengaruh pada masalah fisiologis, 

efek psikologis juga dapat dialami penderita malnutrisi. Apatis,
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depresi, cemas, dan pengabaian diri sendiri merupakan beberapa dampak psikologis dari 

malnutrisi (Saunders et al., 2015). Malnutrisi yang terjadi di rumah sakit menimbulkan 

efek spesifik terhadap perkembangan kondisi pasien anak. 

Malnutrisi memperburuk kondisi kesehatan pasien dalam masa pemulihan atas kondisi 

penyakitnya. Barker et al. (2011) menjelaskan bahwa MDdRS berkaitan dengan 

peningkatan infeksi dan komplikasi, penurunan massa dan fungsi otot, gangguan 

penyembuhan luka, serta peningkatan lama rawat. Dampak secara langsung yang 

ditimbulkan adalah peningkatan biaya rawat yang membebani keluarga dan pemerintah 

sebagai penyedia subsidi kesehatan. Pasien anak dapat mengalami gangguan tumbuh 

kembang apabila ia menderita malnutrisi (Pacheco-Acosta et al., 2014). Morbiditas 

bahkan mortalitas menjadi hal yang tidak terhindarkan apabila malnutrisi tidak segera 

ditangani dengan tepat. 

Kewaspadaan terhadap status nutrisi pasien anak diperlukan dalam mencegah MDdRS. 

Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan dapat memantau status nutrisi pasien anak 

sejak awal masuk rumah sakit dan selama masa perawatan (Joosten & Hulst, 2011). 

Perawat dapat memulai proses keperawatan dengan pengkajian secara holistik, termasuk 

mengkaji status nutrisi pasien. Identifikasi malnutrisi dan faktor risiko penurunan status 

nutrisi merupakan elemen penting dalam menyelesaikan permasalahan MDdRS (Villares 

et al., 2016). Selain itu, dokumentasi mengenai pengkajian nutrisi pada pasien anak dapat 

menjadi sarana pertukaran informasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Kewaspadaan 

perawat dan tenaga kesehatan lain terhadap status nutrisi anak menjadi dasar untuk 

menentukan penanganan yang tepat dalam mencegah MDdRS dan keparahannya.  

 

2.2 Faktor yang Berhubungan dengan Malnutrisi Didapat di Rumah Sakit 

2.2.1 Usia 

Usia anak dapat dibagi ke dalam enam tahap tumbuh kembang. Tahapan usia anak yaitu 

neonatus, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, dan remaja. Anak pada setiap tahap 

tumbuh kembangnya membutuhkan asupan nutrisi spesifik untuk menunjang kesehatan 

dan mengoptimalkan potensi (Ball et al., 2012). Neonatus atau newborn merupakan masa 

empat minggu pertama kehidupan. Neonatus membutuhkan 100 – 115 kkal/kg berat 
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badan setiap hari (Potts & Mandleco, 2012). Asupan nutrisi terbaik diperoleh dari ASI 

hingga bayi berusia 2 tahun. ASI mengandung nutrisi yang secara kualitas dan kuantitas 

mampu dicerna oleh neonatus untuk tumbuh dan menghasilkan energi (Hockenberry & 

Wilson, 2015). Pertumbuhan neonatus dapat dilihat dari peningkatan berat badan. Namun 

neonatus secara normal akan mengalami penurunan berat badan sebesar 10% dari berat 

lahir pada 3 - 4 hari pertama kehidupan (Bowden & Greenberg, 2010). Setelah itu, 

neonatus akan mengalami peningkatan berat badan 20 – 30 gram setiap hari yang menjadi 

tanda keadekuatan nutrisi (Kyle & Carman, 2013).  

Bayi dimulai saat anak memasuki usia 1 bulan hingga 1 tahun. Bayi adalah tahap usia 

anak dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Berat badan bayi mencapai dua 

kali lipat dari berat lahir saat memasuki usia 4 hingga 6 bulan dan mencapai tiga kali lipat 

dari berat lahir saat memasuki usia 1 tahun (Kyle & Carman, 2013). Bayi dapat tumbuh 

dan berkembang dengan optimal apabila mendapatkan nutrisi yang cukup, baik dari ASI 

maupun makanan pendamping ASI, yaitu sekitar 85 – 95 kkal/kg berat badan setiap hari 

(Potts & Mandleco, 2012). Ketidakadekuatan nutrisi berdampak buruk pada pertumbuhan 

dan perkembangan bayi. Defisiensi protein dan vitamin pada bayi menyebabkan 

gangguan pada perkembangan sistem saraf dan organ tubuh (Ball et al., 2012). Malnutrisi 

pada bayi terjadi karena kebutuhan kalori per kilogram berat badan bayi yang lebih tinggi 

dibandingkan tahap usia lain (Campanozzi et al., 2009). Selain itu, malnutrisi juga 

berkaitan dengan asupan nutrisi yang tidak sesuai kebutuhan, asupan nutrisi ibu yang 

tidak adekuat (pada kasus bayi dengan ASI ekslusif), dan penyakit malabsorpsi. 

Tahapan usia selanjutnya yaitu toddler yang menunjukkan usia 12 - 36 bulan. Selama 

masa toddler, terjadi perlambatan tumbuh kembang dibandingkan saat usia bayi. Namun 

protein dan kalori tetap dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan jaringan otot dan 

menunjang aktifitas fisik toddler (Hockenberry & Wilson, 2015). Toddler rentan 

mengonsumsi sodium berlebihan dan kekurangan serat. Hal tersebut berkaitan dengan 

preferensi makan toddler dan pengetahuan keluarga mengenai nutrisi sehat bagi toddler 

(Ball et al., 2012).  

Sama seperti toddler, pada usia prasekolah terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang 

lambat. Prasekolah merupakan tahap usia anak 3-6 tahun. Di Indonesia, dikenal istilah 

balita atau bawah 5 tahun yang menjadi fokus berbagai program dalam rangka 
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menciptakan generasi masa depan yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa malnutrisi 

menjadi penyebab utama kematian anak usia kurang dari 5 tahun (Rodríguez, Cervantes, 

& Ortiz, 2011). Keluarga perlu mengetahui bahwa anak usia prasekolah senang dilibatkan 

dalam menyiapkan makan. Hal tersebut dapat menjadi sarana mengajarkan nutrisi sehat 

kepada anak. 

Anak usia sekolah berada pada rentang 6-12 tahun. Pada usia ini, aktivitas makan 

dipengaruhi oleh interaksi sosial sehingga berisiko untuk menimbulkan ketidakadekuatan 

asupan nutrisi (Ball et al., 2012). Selain itu, anak usia sekolah memiliki kebutuhan nutrisi 

yang meningkat seiring dengan percepatan pertumbuhan menuju tahap usia remaja. Anak 

usia sekolah membutuhkan nutrisi yang adekuat dalam mendukung tumbuh kembang dan 

aktivitasnya.  

Remaja merupakan tahap akhir usia anak. Remaja dimulai dari usia 12 hingga 1 tahun 

(Hockenberry & Wilson, 2015; WHO, 2017). Peningkatan berat badan, tinggi badan, dan 

massa otot menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan nutrisi remaja. Remaja 

membutuhkan 2000-3000 kalori harian untuk menunjang aktivitas dan pertumbuhan 

(Potts & Mandleco, 2012). Promosi kesehatan mengenai nutrisi yang baik bagi remaja 

dapat mencegah timbulnya malnutrisi, baik kelebihan maupun kekurangan nutrisi.  

2.2.2 Berat Badan Awal Masuk Rumah Sakit 

Berat badan merupakan salah satu indikator status nutrisi. Sebagai parameter 

antropometri, berat badan mendeskripsikan jumlah protein, lemak, air, dan mineral dalam 

tubuh (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2014). Selain mudah untuk dilakukan pengukuran, berat 

badan juga dapat menggambarkan keadaan nutrisi terkini. Hal tersebut menjadi 

pertimbangan parameter berat badan merupakan pilihan untuk mengetahui status nutrisi 

anak. 

Berat badan awal masuk rumah sakit dapat memengaruhi kejadian malnutrisi di rumah 

sakit. Selama masa perawatan di rumah sakit, pasien anak dapat mengalami perubahan 

berat badan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan 

energi yang diperlukan tubuh untuk memelihara fungsinya, terutama pada masa 

pemulihan (Campanozzi et al., 2009). Penelitian oleh Pacheco-Acosta et al. (2014) 

menunjukkan bahwa terdapat 23% pasien anak yang mengalami penurunan berat badan 
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> 2% selama masa perawatan. Status nutrisi buruk yang ditandai dengan berat badan 

rendah menjadi faktor risiko malnutrisi di rumah sakit. Syamsiatun, Hadi, dan Julia 

(2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status gizi 

awal dan asupan nutrisi selama perawatan dengan status pasien saat pulang. Berat badan 

awal masuk menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mencegah dan 

menangani pasien anak. 

2.2.3 Terapi Nutrisi 

Anak dengan kondisi kesehatan yang memburuk tetap membutuhkan nutrisi yang 

adekuat. Terdapat tiga metode pemberian nutrisi yaitu oral, enteral, dan parenteral. 

Enteral dan parenteral menjadi alternatif jalur pemberian makanan jika anak memiliki 

kontraindikasi untuk diberikan asupan makanan melalui mulut. Penelitian oleh 

Waitzberg, Caiaffa, & Correia (2001) menunjukkan bahwa pasien anak dengan terapi 

nutrisi enteral berkaitan dengan rendahnya kejadian malnutrisi selama perawatan di 

rumah sakit. Nutrisi parenteral diberikan kepada pasien anak yang karena suatu sebab 

tidak dapat, tidak boleh, atau tidak mau makan selama paling sedikit 5-7 hari (Hendarto 

& Nasar, 2002). Selain itu, kondisi NPO juga dapat memicu terjadinya malnutrisi. 

Kejadian malnutrisi berkaitan dengan pasien anak yang sedang atau sudah menjalani 

puasa. Penelitian yang dilakukan oleh Waitzberg, Caiaffa, & Correia (2001) 

menunjukkan bahwa pasien anak dengan durasi puasa selama 2.6 hari berisiko mengalami 

malnutrisi. Terapi nutrisi yang ditegakkan pada pasien anak mempertimbangkan berbagai 

aspek agar kebutuhan nutrisi tetap tercukupi. 

2.2.4 Lama Rawat 

Lamanya waktu perawatan di rumah sakit dapat menjadi penyebab sekaligus dampak 

malnutrisi. Apabila anak dirawat, asupan makanan hariannya disediakan oleh bagian gizi 

rumah sakit yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi anak. Hal tersebut berhubungan 

dengan selera makan yang menurun sehingga mengurangi asupan nutrisi saat ia 

seharusnya mendapatkan nutrisi yang adekuat dalam rangka pemulihan (Campanozzi et 

al., 2009). Masa perawatan yang lama juga berkaitan dengan kondisi penyakit yang 

sedang hingga berat sehingga meningkatkan risiko malnutrisi. Lama rawat dapat menjadi 

dampak kurang diperhatikannya status nutrisi anak yang dirawat di rumah sakit. Status 

nutrisi yang buruk berdampak pada proses penyembuhan masalah kesehatan yang 
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terhambat sehingga meningkatkan lama rawat (Barker et al., 2011). Durasi lama rawat 

menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian tenaga kesehatan dalam mengantisipasi 

malnutrisi dan morbitas lanjutan yang ditimbulkan. 

2.2.5 Jenis Penyakit 

2.2.6.1 Penyakit Infeksi 

Infeksi dan malnutrisi memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Malnutrisi 

menyebabkan defisiensi sistem pertahanan tubuh, termasuk imunitas yang diperantarai 

sel dan produksi IgA (Rodríguez et al., 2011). Secara spesifik, defisiensi vitamin A 

berpengaruh pada fungsi sel yang memproduksi mukus pada area gastrointestinal, 

respiratori, dan urogenital. Selain itu, masuknya agen infeksius ke dalam tubuh 

meningkatkan kebutuhan energi dalam rangka memberikan respon imun. Hal tersebut 

tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang adekuat karena tubuh justru kehilangan selera 

makan akibat infeksi. Tubuh kemudian menggunakan cadangan protein, energi, mineral, 

dan vitamin dalam rangka mempertahankan homesotasis. Kondisi tersebut membentuk 

siklus sebagai berikut :  

Skema 2.1 Hubungan Malnutrisi dan Infeksi 

(Rodríguez et al., 2011) 

 

2.2.6.1 Penyakit Noninfeksi 

Infeksi 

Penyebab malnutrisi: 

• Penurunan asupan makanan 

• Malabsorpsi 

• Peningkatan katabolisme 

Malnutrisi 

Gangguan sistem pertahanan: 

• Kerusakan membran mukosa 

• Kelainan sistem imun 
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Penyakit noninfeksi menjadi penyebab malnutrisi pada setting rumah sakit. Penyakit 

autoimun menjadi penyebab utama MDdRS (Waitzberg et al., 2001). Begitu pula pasien 

anak dengan kanker memiliki risiko malnutrisi tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan 

pasien nononkologi (Waitzberg et al., 2001). Pasien anak dengan diagnosis penyakit 

noninfeksi berisiko mengalami kaheksia. Kaheksia didefinisikan sebagai kehilangan 

berat badan, lemak tubuh dan massa otot, serta peningkatan katabolisme protein akibat 

penyakit (Barker et al., 2011). Penyakit noninfeksi dengan penatalaksanaan 

farmakologinya dapat pula memberikan dampak penurunan nafsu makan. Kelainan 

spesifik pada sistem gastrointestinal menyebabkan penerapan nutrisi kurang optimal dan 

menimbulkan malnutrisi (Rodríguez et al., 2011).   

2.2.6.1 Penyakit dengan Prosedur Pembedahan 

Malnutrisi pada pasien di rumah sakit dapat disebabkan oleh prosedur pembedahan. 

Pembedahan menjadi stressor bagi pasien. Hal tersebut menimbulkan reaksi yang 

melibatkan sistem endokrin dan mekanisme inflamasi (Biljana, Biljana, Alan, Andrijan, 

& Dragana, 2016). Dimulainya proses pembedahan merangsang peningkatan aktivitas 

hormonal sehingga terjadi peningkatan konsumsi energi. Bersamaan dengan hal tersebut, 

terjadi pula peningkatan katabolisme protein, khususnya mediator yang berperan dalam 

sepsis. Malnutrisi merupakan dampak dari destruksi sel otot sebagai upaya untuk 

mempertahankan kesetimbangan. Selain itu, jangka waktu puasa yang berlebihan juga 

meningkatkan respon  inflamasi. Malnutrisi kemudian menjadi komplikasi paska 

pembedahan. Ketidakadekuatan nutrisi memperlambat proses penyembuhan luka dan 

berpengaruh pada lamanya hari rawat (Barker et al., 2011). 

2.2.6 Riwayat Kesehatan Anak 

2.2.6.1 Kondisi Maternal 

Perawatan maternal mempengaruhi kejadian malnutrisi pada anak. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kehamilan yang sehat adalah dengan rajin memeriksakan 

kondisi ibu dan janin pada fasilitas kesehatan yang tersedia. Selama kehamilan idealnya 

pemeriksaan dilakukan setiap 4 minggu hingga usia kehamilan 28 minggu, setiap 2 

minggu pada usia kehamilan 29-36 minggu, dan setiap minggu mulai usia kehamilan 37 

minggu (Ricci & Kyle, 2009). Pemeriksaan antenatal secara rutin memberikan gambaran 
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kondisi janin melalui pemeriksaan fundus, pergerakan janin, dan pengukuran berat badan 

ibu hamil. Pemeriksaan selama kehamilan juga memberikan kesempatan bagi ibu hamil 

untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai nutrisi. Hal tersebut dapat mencegah 

malnutrisi maternal dan berat badan lahir rendah (Tette et al., 2015). Malnutrisi maternal 

berhubungan dengan hambatan pertumbuhan anak.  

Ibu hamil yang mengalami malnutrisi berisiko untuk menghadapi masalah saat proses 

melahirkan dan kondisi anak yang dilahirkan. Wanita pendek berhubungan dengan 

panggul yang kecil sehingga rentan mengalami komplikasi obstetrik. Ibu hamil dengan 

BMI dibawah normal berisiko untuk melahirkan bayi berat rendah (WHO, 2010). 

Defisiensi mikronutrien juga mempengaruhi kondisi kehamilan. Ibu yang menderita 

anemia berisiko menghambat pertumbuhan bayi pada tahap intrauterin dan rentan 

melahirkan bayi prematur (Chapman & Durham, 2010). WHO (2010) menyatakan bahwa 

anemia meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Mortalitas dan morbiditas akibat 

malnutrisi pada anak juga dapat terjadi apabila anak tidak mendapat nutrisi yang adekuat 

pada awal kehidupannya. 

2.2.6.1 ASI 

Pemberian nutrisi yang tepat pada awal kehidupan anak merupakan upaya pencegahan 

malnutrisi. WHO merekomendasikan nutrisi 6 bulan pertama kehidupan dengan ASI 

ekslusif  (Nguyen et al., 2013). Air Susu Ibu (ASI) adalah asupan makanan terbaik bagi 

bayi usia 0-6 bulan. Nutrisi yang terkandung dalam ASI dapat dengan mudah dicerna bayi 

meskipun sistem gastrointestinal belum sepenunya matang (Bowden & Greenberg, 2010). 

ASI juga menjadi sumber bahan imunitas bayi seperti lisozim, makrofag, granulosit, serta 

limfosit B dan T (Hockenberry & Wilson, 2015). Hal tersebut menjadi faktor proteksi 

terjadinya gangguan kesehatan pada anak yang dapat mempengaruhi status nutrisi anak.  

2.2.7 Kondisi Keluarga 

Kondisi keluarga mempengaruhi jenis, jumlah, dan variasi makanan. Malnutrisi erat 

kaitannya dengan kemiskinan meskipun bukan menjadi penyebab utama (Hockenberry & 

Wilson, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara kejadian 

malnutrisi pada anak dan penghasilan keluarga. Tingkat ekonomi keluarga juga 

menentukan kelas jaminan sosial yang dipilih. Hal tersebut kemudian menentukan 
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perawatan kesehatan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan saat anak dirawat 

di rumah sakit. Selain perbedaan ruang rawat inap, tarif INA CBGs tiap kelas juga 

berbeda. Hal tersebut mempengaruhi kenyamanan dan kualitas pelayanan selama 

perawatan anak di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Jumlah anak dalam keluarga mempengaruhi kualitas nutrisi keluarga. Penelitian oleh 

Wong, Moy, & Nair (2014) menunjukkan bahwa malnutrisi anak ditemukan pada 

keluarga dengan jumlah anak empat atau lebih. Jarak kehamilan yang kurang dari 60 

bulan menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi pada anak. 

Hal tersebut berkaitan dengan curahan kasih sayang penuh pada anak yang jarak usianya 

lebih dari 60 bulan, termasuk dalam hal penyediaan nutrisi yang adekuat (Kuntari, Jamil, 

& Kurniati, 2017). Dalam beberapa penelitian, tingkat pendidikan orang tua tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kejadian malnutrisi pada anak. Namun orang tua yang 

memiliki pengetahuan mengenai malnutrisi terbukti mampu menekan angka malnutrisi 

pada anak (Bagilkar & Savadatti, 2015). Kondisi keluarga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kejadian malnutrisi pada anak.  
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2.3 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.2 Kerangka teori  

(Bagilkar & Savadatti2, 2015), (Kuntari et al., 2017), (Wong et al., 2014), (Rodríguez et al., 2011), 

(Hockenberry & Wilson, 2015), (Bowden & Greenberg, 2010), (Nguyen et al., 2013), dan (Tette et al., 2015) 

Malnutrisi didapat 

di rumah sakit 

Penyebab malnutrisi: 

• Penurunan asupan 

makanan 

• Malabsorpsi 

• Peningkatan katabolisme 

Penyakit Kelainan sistem 

pertahanan tubuh 

Karakteristik pasien anak: 

• Usia 

• Berat badan awal masuk RS 

• Terapi nutrisi 

• Lama rawat 

• Kelas perawatan 

Karakteristik keluarga: 

• Penghasilan orang tua 

• Jaminan kesehatan  

• Tingkat pendidikan orang tua 

• Jumlah anak dan jarak 

kelahiran 

Riwayat kesehatan anak: 

• Kondisi maternal 

• ASI 

Penyakit infeksi 

Penyakit noninfeksi 

Penyakit dengan 

pembedahan 
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BAB 3 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep merupakan perwujudan dari fenomena ke dalam hubungan variabel-

variabel yang akan diteliti. Variabel merupakan karakteristik yang melekat pada subyek 

penelitian (Sastroasmoro & Ismael, 2011). Terdapat dua jenis variabel yaitu variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen atau terikat ialah karakteristik yang 

berubah karena dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, malnutrisi 

didapat di rumah sakit menjadi variabel dependen. Variabel independen satau bebas 

adalah karakteristik dari subjek yang dengan keberadaannya menyebabkan perubahan 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik pasien anak 

yang meliputi usia, jenis penyakit, berat badan awal masuk rumah sakit, terapi nutrisi, 

lama rawat, dan kelas perawatan. Berikut merupakan kerangka konsep penelitian ini yang 

memuat variabel dependen dan independen : 

Variabel independen          Variabel dependen   

 

  

 

 

 

 

  

  

 

Malnutrisi didapat 

di rumah sakit 

Karakteristik keluarga: 

• Tingkat pendidikan orang tua 

• Penghasilan orang tua 

• Jumlah anak dan jarak kelahiran 

Karakteristik pasien anak: 

• Usia 

• Jenis penyakit 

• Berat badan awal masuk RS 

• Terapi nutrisi 

• Lama rawat 

• Kelas perawatan 

Riwayat kesehatan anak: 

• ASI eksklusif 

• Kondisi maternal 

Skema 3.1 Kerangka Konsep 

Keterangan: 

             Variabel yang diteliti 

             Variabel yang tidak  diteliti 

 



22 
 

Universitas Indonesia 

3.2 Hypotheses 

Hipotesis adalah dugaan sementara hasil penelitian yang dilakukan. Hipotesis perlu diuji 

kebenarannya dengan dengan pengujian hipotesis (Sabri & Hastono, 2008). Hipotesis 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan usia 

b. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan jenis penyakit 

c. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan berat badan awal masuk 

rumah sakit 

d. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan terapi nutrisi 

e. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan lama rawat 

f. Ada hubungan yang signifikan antara kejadian MDdRS dengan kelas perawatan 

 

3.3 Operational Definition  

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

ukur 

Variabel Independen 

Usia  Lama hidup 

pasien dihitung 

sejak lahir 

hingga tanggal 

masuk rumah 

sakit   

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

tanggal lahir 

dan tanggal 

masuk 

rumah sakit 

Formulir Usia dalam tahun Interval 

Jenis 

penyakit  

Kondisi medis 

yang menjadi 

diagnosis utama 

pasien anak 

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

diagnosis 

medis 

Formulir 1. Penyakit infeksi 

2. Penyakit 

noninfeksi 

3. Penyakit bedah 

 

Nominal 

Berat 

badan 

awal 

masuk 

rumah 

sakit 

 

Massa tubuh 

pada saat awal 

masuk rumah 

sakit 

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

pengkajian 

awal 

Formulir Berat badan dalam 

kilogram 

Rasio 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat 

Ukur 

Hasil Ukur Skala 

ukur 

Terapi 

nutrisi 

Metode 

pemberian 

makanan pada 

hari pertama 

perawatan di 

rumah sakit 

untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh  

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

tindakan 

terapi nutrisi 

Formulir  1. Oral 

2. Enteral 

3. Parenteral 

 

Nominal 

Lama 

rawat 

Durasi perawatan 

di rumah sakit  

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

catatan 

sebelum 

pulang 

Formulir Lama rawat dalam hari Rasio 

Kelas 

perawatan 

Kategori 

pembayaran 

administrasi 

dalam masa 

perawatan di 

rumah sakit 

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

Formulir 1. Kelas 3 

2. Non kelas 3 

3. PICU 

Nominal 

Variabel Dependen 

Malnutrisi 

didapat di 

rumah 

sakit 

Ketidakcukupan 

nutrisi tubuh 

yang ditandai 

dengan 

penurunan berat 

badan > 2% 

setelah 72 jam 

perawatan 

 

Melihat 

rekam medik 

pasien 

bagian 

catatan 

perkembang

an pasien 

Formulir 0. Tidak 

1. Ya (mencapai 

penurunan BB 

>2%) 

Ordinal 



 
 

24 
Universitas Indonesia 

BAB 4 

METHODS 

4.1 Research Design 

Desain penelitian merupakan pedoman yang menuntun peneliti. Lapau (2012) menjelaskan 

bahwa desain penelitian adalah pengikat semua komponen dalam penelitian sehingga diperoleh 

jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor- faktor yang berhubungan dengan kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit pada pasien 

anak. Peneliti melakukan pengamatan (observasi) mengenai berbagai variabel penelitian secara 

kuantitatif. Dalam desain cross sectional, pengambilan data dilakukan satu waktu tanpa ada 

tindak lanjut terhadap data yang sudah diperoleh. Sastroasmoro & Ismael (2011) menjelaskan 

bahwa kelebihan desain penelitian ini memiliki adalah pengambilan data dapat dilakukan 

secara singkat, jarang terancam drop out, dan dapat meneliti beberapa variabel sekaligus. 

Kekurangan desain cross sectional adalah sulit menentukan sebab dan akibat serta tidak 

mampu menggambarkan perjalanan penyakit (Sastroasmoro & Ismael, 2011). Desain cross 

sectional dipilih peneliti untuk mengetahui hubungan antara kejadian malnutrisi didapat di 

rumah sakit (variabel dependen) dan berbagai faktor yang terkait dengan kejadian tersebut 

(variabel independen). 

 

4.2 Population and Sample 

4.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti. Dahlan (2013) menjelaskan bahwa 

populasi adalah semua objek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian. Populasi terbagi menjadi populasi target dan terjangkau. Populasi target adalah 

sasaran akhir hasil penelitian, sedangkan populasi terjangkau merupakan bagian dari seluruh 

populasi yang dibatasi oleh tempat dan waktu (Sastroasmoro & Ismael, 2011). Populasi target 

penelitian ini adalah seluruh pasien anak di rumah sakit. Populasi yang dapat dijangkau peneliti 

adalah pasien anak di salah satu rumah sakit. Penelitian dapat melibatkan seluruh populasi 

(total sampling) atau hanya melibatkan sebagian populasi untuk diteliti.



25 
 

Universitas Indonesia 

 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Sampel yang 

diperoleh untuk terlibat dalam penelitian merupakan representasi dari populasi target yang 

diinginkan dalam penelitian (Notoadmodjo, 2012). Sampel penelitian ini adalah pasien anak di 

salah satu rumah sakit. Sampel telah dipilih dengan menggunakan metode consecutive 

sampling. Teknik sampling ini memasukkan subjek yang datang berurutan dan memenuhi 

kriteria kedalam penelitian (Sastroasmoro & Ismael, 2011). Jika jumlah populasi diketahui 

sebesar 3.454 atau kurang dari 10.000, maka perhitungan sampel dapat menggunakan rumus 

slovin (Notoadmodjo, 2012) : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑑)2
 

Keterangan:  

𝑛    = besar sampel 

𝑁    = jumlah populasi 

𝑑    = presisi 

Perhitungan antisipasi drop out dilakukan agar besar sampel tetap terpenuhi (Sastroasmoro & 

Ismael, 2011). Rumus perhitungan jumlah sampel dengan antisipasi drop out adalah sebagai 

berikut : 

𝑛′ =
𝑛

(1 − 𝑓)
 

Keterangan:  

𝑛′    = besar sampel setelah antisipasi drop out 

𝑓    = perkiraan proporsi drop out 

Dalam kasus kejadian malnutrisi didapat di rumah sakit, diketahui nilai masing-masing 

komponen adalah sebagai berikut : 

𝑁 =  3.454 

𝑑  =  10% 

𝑓    =  10% 
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Penghitungan kebutuhan sampel dari rumus diatas menjadi: 

𝑛 =
3454

1 + 3454(0,1)2
= 97,18 

𝑛′ =
97,18

1 − 0.1
= 107,9 

Berdasarkan penghitungan sampel tersebut, maka dibutuhkan 108 sampel. Sampel yang terlibat 

dalam penelitian merupakan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut : 

a. Pasien anak berusia 1 bulan – 18 tahun 

b. Pasien anak yang dirawat minimal 72 jam 

Adapun kriteria ekslusi dalam penelitian ini adalah pasien anak yang dalam masa perawatan di 

rumah sakit mengalami kondisi sebagai berikut : 

a. Retensi cairan 

b. Dehidrasi 

c. Tumor dan organomegali 

Sampel penelitian diambil dari data rekam medis pasien anak periode Januari hingga Desember 

2017. Pada penelitian ini, sampel penelitian berasal dari rekam medik pasien anak bangsal 

infeksi dan PICU sebanyak 130 sampel. 

 

4.3 Setting 

Penelitian telah dilakukan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Peneliti memilih melakukan 

penelitian di RSCM yang merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional di Indonesia. Hal 

tersebut menjadi pertimbangan peneliti untuk memperoleh jumlah sampel yang diinginkan dan 

diversifikasi penyakit pasien anak. Sampel penelitian adalah rekam medik pasien anak yang 

dirawat di RSCM. 
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4.4 Time 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu penyusunan proposal penelitian, seminar 

proposal, pengambilan data, pengolahan dan penyusunan hasil penelitian, serta sidang skripsi. 

Periode Januari s.d. Februari 2018 merupakan masa penyusunan proposal penelitian. Seminar 

proposal penelitian terlaksana pada pertengahan bulan Maret 2018. Kemudian perizinan 

dilakukan hingga pada bulan Juni 2018 dapat dilakukan pengambilan data sewaktu (cross 

sectional). Kegiatan dilanjutkan dengan pengolahan dan penyusunan hasil penelitian pada 

bulan Juli 2018. Peneliti melaksanakan sidang skripsi pada awal bulan Juli 2018. 

 

4.5 Ethics Considerations 

Penelitian ini mengambil data sewaktu dengan pendekatan waktu retrospektif. Hal tersebut 

dilakukan dengan melihat rekam medik pasien. Meskipun tidak melakukan intervensi kepada 

pasien secara langsung, namun peneliti tetap mempertimbangkan etika penelitian. Menurut 

Jasaputra & Santosa (2008) terdapat empat prinsip dasar etika penelitian yaitu menghormati 

orang, manfaat, tidak membahayakan subjek penelitian, dan keadilan. 

4.1.1 Menghormati Orang (Respect for Person) 

Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan 

penelitian, peneliti harus menghargai subjek penelitian dengan mempertimbangkan dua hal 

yaitu: 1. kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian, 2. terhadap subjek penelitian 

yang rentan mengalami bahaya penelitian maka perlu perlindungan (Jasaputra & Santosa, 

2008). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sehingga tidak membahayakan 

pasien sebagai subjek penelitian. Peneliti juga merahasiakan identitas subjek penelitian. 

4.1.2 Manfaat (Beneficence) 

Berkembangnya pengetahuan melalui penelitian memberikan manfaat bagi manusia. Prinsip 

kebaikan atau beneficience merupakan etika penelitian untuk mengusahakan manfaat sebesar-

besarnya serta memperkecil risiko bagi subjek dan kesalahan penelitian (Jasaputra & Santosa, 

2008). Untuk mencapai hal tersebut diperlukan desain penelitian yang tepat dan akurat, peneliti 

yang berkompeten, dan subjek yang terjaga keselamatannya. Manfaat penelitian ini adalah 

memberikan infomasi bagi tenaga kesehatan mengenai faktor yang berhubungan dengan 
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kejadian malnutrisi pada pasien anak. Hal tersebut menjadi dasar agar dapat dilakukan 

pencegahan dan penanganan secara tepat. 

4.1.3 Tidak Membahayakan Subjek Penelitian (Non-maleficence) 

Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan subjek penelitian. Desain 

penelitian disusun untuk mengurangi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rangkaian proses 

penelitian. Selain itu, subjek penelitian perlu dilindungi terhadap kemungkinan bahaya yang 

mengancamnya. Dalam penelitian ini, tidak ada kemungkinan bahaya yang ditimbulkan bagi 

subjek penelitian. 

4.1.4 Keadilan (Justice) 

Penelitian melibatkan sampel yang dipilih. Keseluruhan sampel tersebut diperlakukan dengan 

baik. Subjek penelitian berhak untuk mendapatkan perlakukan yang adil, baik sebelum, saat, 

dan setelah penelitian sesuai dengan kesepakatan antara subjek dan peneliti. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diambil secara acak dari rekam medik pasien 

anak. 

 

4.6 Instruments 

Penelitian ini menggunakan formulir sebagai alat pengumpul data. Data diperoleh dari rekam 

medik pasien anak di ruang rawat anak RSCM. Keseluruhan data yang diperlukan dalam 

penelitian meliputi usia, jenis penyakit, berat badan awal masuk rumah sakit, terapi nutrisi, 

lama rawat, dan kelas perawatan yang terdapat dalam rekam medik. Peneliti kemudian 

mengambil data tersebut untuk kemudian diolah sebagai hasil penelitian.  

 

4.7 Data Collection Procedures 

4.7.1 Prosedur administrasi 

Prosedur administrasi meliputi perizinan penelitian hingga dapat dilakukannya pengumpulan 

data. Urutan prosedur administratif penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Peneliti mengirimkan permohonan persetujuan etik secara online ke Komite Etik 

Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM di http://research.fk.ui.ac.id/ethics/p/index.php/p  

2. Peneliti datang ke kantor Komite Etik Penelitian Kesehatan di FKUI Salemba dengan 

membawa berkas permohonan yang telah dikirimkan secara online 

3. Proses review proposal penelitian hingga surat keterangan lolos etik diterbitkan 

4. Peneliti mengirimkan surat izin penelitian kepada bagian penelitian RSCM beserta berkas 

yang disyaratkan, termasuk surat keterangan lolos etik 

5. Peneliti melakukan presentasi sesuai jadwal yang telah ditentukan 

6. Proses telaah hingga surat izin diterbitkan 

4.7.2 Prosedur teknis 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data yang 

digunakan adalah rekam medik pasien di ruang rawat anak. Peneliti telah memilih subjek 

penelitian berdasarkan kriteria inklusi. Setelah itu, dilakukan pengisian formulir yang memuat 

variabel penelitian.  

 

4.8 Data Management 

Pengolahan data digunakan untuk menciptakan informasi dari data yang telah diperoleh. 

Hastono (2006) membagi tahapan pengolahan data kedalam empat langkah yaitu editing, 

coding, processing, dan cleaning. 

4.8.1 Editing 

Editing merupakan kegiatan mengecek form ceklis. Peneliti memastikan bahwa data sudah 

lengkap, jelas, relevan, dan konsisten. Apabila data telah memenuhi kriteria tersebut, maka 

dilakukan tahap pengolahan data berikutnya. 

4.8.2 Coding  

Coding adalah kegiatan mengubah bentuk huruf menjadi angka. Data yang telah terkumpul 

diterjemahkan kedalam bentuk numerik. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses 

tabulasi. 

 

http://research.fk.ui.ac.id/ethics/p/index.php/p
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4.8.3 Processing 

Data diproses lebih lanjut agar dapat memberikan informasi mengenai fenomena penelitian. 

Pemrosesan data ditempuh dengan melakukan entry data dari form ceklis kedalam program 

komputer. Penelitian ini menggunakan software SPSS 16 untuk mengolah data.  

4.8.4 Cleaning 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan terakhir untuk memastikan tidak adanya kesalahan 

pada data yang telah dilakukan entry. Proses cleaning dapat dilakukan dengan mengetahui 

missing data, variasi data, dan konsistensi data (Hastono, 2006). Apabila data telah masuk 

kedalam program komputer, maka tahap analisis data dapat dilaksanakan.  

 

4.9 Data Analysis 

4.9.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk mengetahui karakteristik variabel penelitian (Notoadmodjo, 

2012). Dalam penelitian ini, dilakukan analisis univariat untuk mengetahui prevalensi 

malnutrisi pada anak yang dirawat di rumah sakit. Selain itu, analisis univariat juga dilakukan 

untuk mengetahui presentase malnutrisi pasien anak pada setiap variabel independen. Analisis 

univariat dengan proporsi juga dilakukan pada karakteristik pasien anak yang berupa data 

kategorik (jenis penyaki, terapi nutrisi, dan kelas perawatan). Khusus untuk data numerik yaitu 

usia, berat badan awal masuk rumah sakit, dan lama rawat, hasil analisis ditampilkan dengan 

ukuran pemusatan dan penyebaran sesuai hasil uji normalitas. 

4.9.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Setiap variabel independen yang merupakan faktor prediktor  malnutrisi dianalisis 

secara bivariat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang bermakna terhadap kejadian 

malnutrisi didapat di rumah sakit. Analisis bivariat berbagai variabel penelitian tersaji dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 4.1 Analisis Bivariat Variabel Penelitian 

Variabel 

dependen 

Jenis 

data 

Variabel 

independen 
Jenis data Uji statistik Uji alternatif 

Malnutrisi 

didapat di 

rumah sakit 

Kategorik Usia Numerik Uji t Mann-Whitney 

Jenis penyakit Kategorik Kai kuadrat Pearson x2 

Berat badan 

awal masuk 

rumah sakit 

Numerik Uji t Mann-Whitney 

Terapi nutrisi Kategorik Kai kuadrat Pearson x2 

Lama rawat Numerik Uji t Mann-Whitney 

Kelas 

perawatan 

Kategorik  Kai kuadrat Pearson x2 
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BAB 5 

RESULTS 

5.1 Karakteristik Pasien Anak 

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien anak. Variabel 

usia, berat badan awal masuk rumah sakit, dan lama rawat termasuk dalam jenis data numerik. 

Data numerik disajikan bentuk median dan persentil (minimal-maksimal).  

Tabel 5.1 Distribusi Karakteristik Pasien Anak Berdasarkan Usia, Berat Badan Awal Masuk 

Rumah Sakit, dan Lama Rawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Variabel Median Min-Max IK 95% 

Usia (tahun) 1,46 0,09-16,98 3,02-4,68 

Berat badan awal  

masuk rumah sakit (kg) 

8,35 2,33-70 11,48-16,1 

Lama rawat (hari) 9 4-52 11,05-14,11 

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa nilai tengah untuk variabel usia adalah 1,46 tahun atau 1 tahun 

5 bulan. Rentang usia pasien anak adalah 0,09 tahun hingga 16,98 tahun. Berat badan awal 

masuk rumah sakit memiliki nilai tengah 8,35 kg dengan nilai minimal 2,33 kg dan nilai 

maksimal 70 kg. Variabel lama rawat pasien anak berada pada rentang 4 hari hingga 52 hari 

dengan nilai tengah 9 hari. 

Karakteristik pasien anak lainnya yaitu jenis penyakit, terapi nutrisi, dan kelas perawatan 

termasuk dalam jenis data kategorik sehingga dianalisis menggunakan uji proporsi untuk 

mendapatkan frekuensi serta presentase pada setiap kategori. 
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Tabel 5.2 Distribusi Karateristik Pasien Anak Berdasarkan Jenis Penyakit, Terapi Nutrisi, dan 

Kelas Perawatan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Variabel n % 

Jenis penyakit   

Infeksi 

Non infeksi 

Bedah 

89 68,5 

28 21,5 

13 10 

Terapi nutrisi   

Oral 43 33,1 

Enteral 57 43,8 

Parenteral 30 23,1 

Kelas Perawatan   

Kelas 3 115 88,5 

Non kelas 3 6 4,6 

PICU 9 6,9 

Tabel 5.2 menyajikan data proporsi jenis penyakit, terapi nutrisi, dan kelas perawatan pada 

setiap kategori. Infeksi merupakan jenis penyakit yang paling sering pada pasien anak dengan 

presentase 68,5%. Penyakit non infeksi juga diderita pasien anak dengan frekuensi sebesar 

21,5%. Jenis penyakit yang paling jarang ditemukan pada pasien anak dalam penelitian ini 

adalah penyakit dengan prosedur pembedahan yaitu sebesar 10%. Variabel terapi nutrisi 

dikategorikan menjadi oral, enteral, dan parenteral dengan proporsi masing-masing secara 

berurutan adalah 33,1%, 43,8%, dan 23,1%. Untuk variabel kelas perawatan, terdapat 6,9% 

pasien anak yang dirawat di PICU sehingga tidak dapat ditentukan kelas perawatannya. Pasien 

dengan kelas 3 paling banyak ditemukan dengan presentase sebesar 88,5%. Pasien anak yang 

dirawat pada non kelas 3 sebesar 4,6%. 

5.2 Prevalensi MDdRS 

Variabel dependen dalam penelitian adalah malnutrisi didapat di rumah sakit (MDdRS). 

Penggolongan MDdRS dan tidak MDdRS didasarkan pada penurunan berat badan > 2% pada 

hari keempat perawatan. Variabel ini termasuk dalam jenis data kategorik sehingga disajikan 

dalam frekuensi serta presentase pada setiap kategori. 
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Tabel 5.3 Proporsi Kejadian Mddrs pada Pasien Anak di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 

Tahun 2017 (n=130) 

Variabel n % 

MDdRS   

Ya 

Tidak 

18 13,8 

112 86,2 

Tabel 5.3 menunjukkan prevalensi MDdRS sebesar 13,8%. Hasil tersebut diperoleh dengan 

membandingkan jumlah kejadian MDdRS pada anak yang dirawat di rumah sakit dengan 

keseluruhan pasien anak. Dalam hal ini, pasien anak adalah jumlah sampel penelitian sebesar 

130 data.  

Selain penurunan berat badan, ditemukan pula adanya kenaikan berat badan pada 16,15% 

sampel penelitian. Peneliti kemudian menentukan status nutrisi pasien anak saat awal masuk 

rumah sakit. Status nutrisi menggunakan indeks berat badan menurut tinggi badan untuk pasien 

1-60 bulan dan IMT menurut usia untuk pasien 5-18 tahun. 

Tabel 5.4 Status Nutrisi Pasien pada Awal Masuk Rumah Sakit di RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Status nutrisi n % 

Usia 1-60 bulan (n=96)   

Sangat kurus 

Kurus 

14 14,6 

20 20,8 

Normal 58 60,4 

Gemuk 4 4,2 

Usia 5-18 tahun (n=34)   

Sangat kurus 8 23,5 

Kurus 5 14,7 

Normal 19 55,9 

Gemuk 1 2,9 

Obesitas 1 2,9 

Tabel 5.4 menggambarkan status nutrisi pasien anak saat masuk rumah sakit. Kategori gizi 

normal menunjukkan presentase tertinggi pada masing-masing kelompok usia yaitu 60,4% dan 
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55,9%. Namun terdapat pasien anak usia 1-60 bulan dengan status sangat kurus dan kurus 

sebesar 14,6% dan 20,8% serta gemuk sebesar 4,2%. Kategori sangat kurus dan kurus juga 

ditemukan pada pasien anak usia 5-18 tahun dengan presentase 23,5% dan 14,7%, sedangkan 

pasien anak dengan kategori gemuk dan obesitas menunjukkan presentase sama yaitu 2,9%. 

5.3 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Usia 

Analisis data bivariat antara MDdRS dengan usia menggunakan uji alternatif Mann-Whitney 

dengan memperhatikan hasil dari nilai p untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kedua variabel. 

Tabel 5.5 Analisis Hubungan MDdRS dengan Usia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 

Tahun 2017 (n=130) 

Variabel Median (Min-Maks) p 

MDdRS   

Ya 0,84 (0,12-12,12) 0,158 

Tidak 1,56 (0,09-16,98)  

Uji Mann-Whitney. Rerata ranking MDdRS 53,86; tidak MDdRS 67,37. 

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, nilai tengah usia pasien anak yang mengalami MDdRS 

adalah 0,84 tahun atau 10 bulan dengan nilai minimal 0,12 tahun dan nilai maksimal 12,12 

tahun. Pasien anak yang tidak mengalami MDdRS memiliki nilai tengah yang lebih tinggi yaitu 

1,56 tahun atau 1 tahun 6 bulan dengan nilai minimal 0,09 tahun dan nilai maksimal 16,98 

tahun. Nilai p sebesar 0,158 menunjukkan tidak ada perbedaan antara usia pasien anak yang 

mengalami MDdRS dan tidak MDdRS. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kejadian 

MDdRS dan usia tidak bermakna secara statistik 

5.4 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Jenis Penyakit 

Analisis bivariat antara variabel MDdRS dan jenis penyakit menggunakan uji alternatif Pearson 

x2. Hubungan kedua variabel dapat diketahui dengan memperhatikan hasil dari nilai p untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan keduanya. 
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Tabel 5.6 Analisis MDdRS dengan Jenis Penyakit di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 

Tahun 2017 (n=130) 

Jenis penyakit 

MDdRS 

p Ya Tidak 

n % n % 

Infeksi 12 13,5 77 86,5 0,670 

Non infeksi 5 17,9 23 82,1 

Bedah 1 7,7 12 92,3 

Sebanyak 89 pasien anak yang menderita penyakit infeksi, 13,5% diantaranya mengalami 

MDdRS. Dari data pasien anak yang menderita penyakit non infeksi, 17,9% mengalami 

MDdRS. Terdapat 7,7% dari pasien anak dengan penyakit yang membutuhkan prosedur 

pembedahan mengalami MDdRS. Analisis bivariat antara kejadian MDdRS dan jenis penyakit 

menunjukkan nilai p sebesar 0,670 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

kejadian MDdRS dan jenis penyakit tidak bermakna secara statistik. 

5.5 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Berat Badan Awal Masuk Rumah Sakit 

Uji alternatif Mann-Whitney dilakukan untuk mengetahui hubungan antara MDdRS dengan 

berat badan awal masuk rumah sakit. Nilai p digunakan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan bermakna antara rerata ranking berat badan awal masuk rumah sakit pada pasien 

anak yang mengalami MDdRS dan tidak MDdRS. 

Tabel 5.7 Analisis Hubungan MDdRS dengan Berat Badan Awal Masuk Rumah Sakit di 

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Variabel Median (Min-Maks) p 

MDdRS   

Ya 7,2 (3,8-38) 0,171 

Tidak 8,78 (2,33-70)  

Uji Mann-Whitney. Rerata ranking MDdRS 54,22; tidak MDdRS 67,31. 

Terdapat perbedaan antara nilai tengah berat badan pasien anak yang mengalami MDdRS dan 

tidak MDdRS. Median berat badan awal masuk rumah sakit pada pasien anak dengan MDdRS 

sebesar 7,2 kg, sedangkan tidak MDdRS sebesar 8,78 kg. Analisis bivariat antara kejadian 

MDdRS dan berat badan awal masuk rumah sakit menghasilkan nilai p sebesar 0,171. Hal 
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tersebut menunjukkan hubungan antara kejadian MDdRS dan berat badan awal masuk rumah 

sakit tidak bermakna secara statistik. 

5.6 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Terapi Nutrisi 

Hubungan antara variabel MDdRS dengan terapi nutrisi diketahui melalui uji alternatif Pearson 

x2. Nilai p menunjukkan ada atau tidaknya hubungan kedua variabel. 

Tabel 5.8 Analisis hubungan MDdRS dengan terapi nutrisi di RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Terapi nutrisi 

MDdRS 

P Ya Tidak 

n % n % 

Oral 4 9,3 39 90,7 0,428 

Enteral 8 14,0 49 86,0 

Parenteral 6 20,0 24 80,0 

Presentase pasien anak yang mengalami MDdRS pada kategori terapi nutrisi oral, enteral, dan 

parenteral secara berurutan adalah 9,3%, 14%, dan 20%. Analisis bivariat antara kejadian 

MDdRS dan terapi nutrisi menghasilkan nilai p sebesar 0,428. Dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara kejadian MDdRS dan terapi nutrisi tidak bermakna secara statistik. 

5.7 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Lama Rawat 

Analisis bivariat antara variabel MddRS dan lama rawat menggunakan uji Mann-Whitney. 

Hasil dari nilai p untuk menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan antara lama rawat pasien 

anak MDdRS dan tidak MDdRS. 
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Tabel 5.9 Analisis Hubungan MDdRS dengan Lama Rawat di RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Variabel Median (Min-Maks) p 

MDdRS   

Ya 11 (6-25) 0,392 

Tidak 9 (4-52)  

Uji Mann-Whitney. Rerata ranking MDdRS 72,53; tidak MDdRS 64,37. 

Median lama rawat pasien anak yang mengalami MDdRS adalah 11 hari, sedangkan tidak 

MDdRS lebih rendah yaitu 9 hari. Nilai p berada pada angka 0,392. Oleh karena itu, nilai p 

>00,5 membuktikan bahwa hubungan antara kejadian MDdRS dan lama rawat tidak bermakna 

secara statistik. 

5.8 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Kelas Perawatan 

Uji analisis data bivariat antara MDdRS dengan kelas perawatan menggunakan uji alternatif 

Pearson x2 dengan memperhatikan hasil dari nilai p untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan keduanya. 

Tabel 5.10 Analisis Hubungan MDdRS dengan Kelas Perawatan di RSUPN Dr. Cipto 

Mangunkusumo Tahun 2017 (n=130) 

Kelas perawatan 

MDdRS 

p Ya Tidak 

n % n % 

Kelas 3 14 12,2 101 87,8 

0,204 Non kelas 3 1 16,7 5 83,3 

PICU 3 33,3 6 66,7 

Dari total pasien anak pada kelas 3, sebesar 12,2% diantaranya mengalami MDdRS. Terdapat 

1 dari total 6 pasien anak pada non kelas 3 mengalami MDdRS. Pada pasien anak yang dirawat 

di PICU, sebesar 33,3% mengalami MDdRS. Namun analisis bivariat antara kejadian MDdRS 

dan kelas perawatan menunjukkan nilai p sebesar 0,204 dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara kejadian MDdRS dan kelas perawatan tidak bermakna secara statistik.  
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BAB 6 

DISCUSSION 

6.1 Interpretation 

6.1.1 Kejadian MDdRS 

Prevalensi MDdRS pada pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 

mencapai 13,8%. Indikator yang digunakan dalam menentukan status MDdRS adalah 

penurunan berat badan setelah 72 jam masa perawatan di rumah sakit (Pacheco-Acosta et al., 

2014). Lebih dari 23,8% pasien anak mengalami penurunan berat badan pada hari ke empat 

masa perawatan, namun 13 diantaranya tidak mencapai penurunan berat badan sesuai indikator 

MDdRS yang ditetapkan peneliti. Selain ditemukan adanya penurunan berat badan, kenaikan 

berat badan terjadi pada 16,15% pasien anak. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai 

perbaikan status nutrisi karena ditemukan adanya malnutrisi pada awal masuk rumah sakit. 

Kenaikan berat badan pada pasien anak dengan kategori sangat kurus dan kurus (usia 5-18 

tahun) justru menjadi target intervensi selama masa perawatan di rumah sakit.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya. Maryani, Prawirohartono, dan 

Nugroho (2016) menemukan prevalensi MDdRS mencapai 27%. Penelitian tersebut dilakukan 

di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta dengan melibatkan pasien anak usia 1 bulan – 18 tahun 

menggunakan indikator Walker dan Hendricks (presentase penurunan berat badan berdasarkan 

lama rawat). Penelitian yang serupa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Makassar dengan temuan prevalensi MDdRS sebesar 8,9% (Juliaty, 2013). Selain di Indonesia, 

penelitian mengenai malnutrisi dalam setting rumah sakit telah dilakukan di Brazil. Dalam 

penelitian tersebut, ditemukan bahwa prevalensi MDdRS mencapai 48,1% dengan 

menggunakan instrumen formulir Subjective Global Assessment (SGA) (Waitzberg, Caiaffa, 

& Correia, 2001). 

6.1.2 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Usia 

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara nilai tengah usia pasien yang mengalami 

MDdRS dan tidak MDdRS. Median usia pasien anak yang mengalami MDdRS adalah 0,86 

tahun (min-maks 0,12-12,12). Pasien anak yang tidak mengalami MDdRS memiliki nilai 

tengah yang lebih tinggi yaitu 1,56 tahun (min-maks 0,09-16,98). Hal tersebut sesuai dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Hecht et al. (2015) yang membuktikan bahwa usia anak 

berbanding terbalik dengan risiko malnutrisi. Penelitian oleh Campanozzi et al. (2009) 

membuktikan bahwa usia kurang dari 2 tahun merupakan faktor risiko MDdRS. Di Indonesia, 

Juliaty (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kelompok usia 25-36 bulan paling 

sering mengalami malnutrisi selama masa perawatan di rumah sakit. Anak dengan usia yang 

lebih muda mudah terpapar mikroorganisme sehingga rentan mengalami malnutrisi. 

Dalam penelitian ini, hubungan antara kejadian MDdRS dan usia pasien anak tidak bermakna 

secara spesifik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pacheco-Acosta et al. (2014) yang 

membuktikan bahwa kejadian MDdRS tidak memiliki perbedaan bermakna pada berbagai 

kelompok usia. Dapat dipahami bahwa anak usia kurang dari 1 atau 2 tahun lebih berisiko 

mengalami infeksi saluran pernapasan. Penyakit tersebut yang menjadi penyebab utama 

malnutrisi pada anak (Pacheco-Acosta et al.,2014). 

6.1.3 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Jenis Penyakit 

Kejadian malnutrisi pada pasien dengan penyakit non infeksi dan pembedahan masing-masing 

adalah 17,9% dan 7,7%. Dalam penelitian ini, jenis penyakit dikategorikan menjadi non 

infeksi, bedah, dan infeksi. Penelitian sebelumnya yang menghubungan kejadian MDdRS 

dengan penyakit menggunakan klasifikasi jenis penyakit yang bervariasi. Waitzberg et al. 

(2001) menggolongkan penyakit atas berbagai kelainan sistem tubuh. Dalam penelitian 

tersebut, penyebab MDdRS adalah penyakit autoimun, kelainan hematologik, dan infeksi 

sistem pernapasan. Penyakit pada sistem pernapasan berhubungan dengan kejadian MDdRS 

karena hal tersebut meningkatkan kerja pernapasan yang membutuhkan banyak energi 

sehingga berisiko tinggi mengalami malnutrisi (Pacheco-Acosta et al., 2014). Klasifikasi 

penyakit akut dan kronik sering digunakan dalam penelitian sebelumnya dengan menunjukkan 

hasil pasien anak dengan penyakit kronik lebih berpotensi untuk mengalami malnutrisi (Baxter 

et al., 2014). Penyakit kronik yang menyebabkan kelainan pada sistem pencernaan, 

neurokognitif, endokrin, dan metabolisme berhubungan dengan kejadian MDdRS (Hecht et al., 

2015). 

Penyakit kanker berkontribusi pada kejadian malnutrisi di rumah sakit. Penelitian oleh Merhi 

& Aquino (2014) membuktikan bahwa neoplasma berkaitan dengan kejadian malnutrisi di 

rumah sakit. Pasien anak dengan kanker memiliki risiko 3,7 kali lebih tinggi mengalami 

malnutrisi dibandingkan dengan pasien nononkologi (Waitzberg et al., 2001). Pasien kanker 
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berhubungan dengan kehilangan selera makan, perubahan indra penciuman dan pengecapan, 

penurunan berat badan, dan gangguan gastrointestinal (Teixeira et al., 2016). 

Sebesar 66,7% dari total kejadian MDdRS dialami oleh pasien anak dengan penyakit infeksi. 

MDdRS dan infeksi memiliki hubungan yang signifikan. Waitzberg et al. (2001) secara khusus 

meneliti hubungan antara variabel infeksi dengan MDdRS dan didapatkan hasil bahwa infeksi 

meningkatkan risiko kejadian MDdRS sebesar 2,6 kali. Infeksi menyebabkan kehilangan 

cadangan protein tubuh, energi, mineral, dan vitamin (Rodríguez, Cervantes, & Ortiz, 2011). 

Selama respon imun berlangsung, diperlukan energi yang lebih banyak. Hal tersebut tidak 

diimbangi dengan asupan nutrisi yang adekuat sehingga menyebabkan malnutrisi.  

6.1.4 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Berat Badan Awal Masuk Rumah Sakit 

Berat badan merupakan salah satu parameter status nutrisi yang diukur setiap hari selama 

pasien dirawat rumah sakit. Median berat badan awal masuk rumah sakit pada pasien anak 

dengan MDdRS sebesar 7,2 kg, sedangkan tidak MDdRS sebesar 8,78 kg. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa berat badan awal masuk yang rendah berhubungan dengan kejadian 

MDdRS yang lebh tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa 36,15% pasien anak yang 

masuk rumah sakit sudah dalam kondisi malnutrisi kategori kurus dan sangat kurus dengan 

indeks berat badan menurut usia (1-60 bulan) dan indeks massa tubuh menurut usia (5-18 

tahun). Status nutrisi awal masuk rumah sakit dapat mempengaruhi status nutrisi selama masa 

perawatan dan saat pulang. Penelitian dengan menggunakan indeks status nutrisi yang sama 

menunjukkan bahwa 60,6% pasien mengalami perburukan pada saat pulang (Quadros et al., 

2018). Namun secara statistik, hubungan antara MDdRS dengan berat badan awal masuk 

maupun status nutrisi saat admisi rumah sakit tidak bermakna. Pichler et al. (2014) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa status nutrisi awal masuk bukan merupakan prediktor 

malnutrisi pada pasien. Sejalan dengan hal tersebut, Sidiartha (2008) dalam penelitiannya di 

RSUP Sanglah Denpasar menunjukkan bahwa MDdRS hanya berhubungan dengan lama 

rawat, sedangkan variabel status nutrisi awal masuk rumah sakit tidak mempengaruhi kejadian 

MDdRS.  

6.1.5 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Terapi Nutrisi 

Presentase pasien anak yang mengalami MDdRS pada kategori terapi nutrisi oral, enteral, dan 

parenteral secara berurutan adalah 9,3%, 14%, dan 20%. Malnutrisi berhubungan dengan 

intervensi nutrisi yang diterima pasien anak. Pemberian makan melalui jalur enteral 
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berhubungan dengan rendahnya kejadian malnutrisi di rumah sakit (Waitzberg et al., 2001). 

Tingginya presentase MDdRS pada kelompok terapi enteral dan parenteral berhubungan 

dengan keparahan penyakit yang dialami pasien sehingga membutuhkan dukungan nutrisi. 

Sebuah instrumen pengkajian nutrisi pasien anak yang dikembangkan oleh Sermet-Gaudelus 

et al. (2000) memasukkan faktor asupan makanan < 50% sebagai komponen yang 

meningkatkan risiko malnutrisi. Penelitian yang dilakukan oleh Villares et al. (2017) 

mengidentifikasi pasien yang memiliki risiko tinggi malnutrisi dengan berbagai tipe pemberian 

nutrisi yaitu oral 33,4%, enteral 83,8%, dan parenteral 87,5%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemberian makan melalui berbagai rute dapat dipertimbangan sebagai salah satu 

intervensi untuk pasien anak yang mengalami malnutrisi maupun berisiko mengalami 

malnutrisi.  

6.1.6 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Lama Rawat 

Median lama rawat pasien anak yang mengalami MDdRS adalah 11 hari, sedangkan tidak 

MDdRS lebih rendah yaitu 9 hari. Hubungan antara kejadian MDdRS dengan lama rawat 

berpola positif yaitu periode rawat yang semakin lama diikuti dengan kejadian MDdRS yang 

lebih tinggi pula. Thomas et al. (2016) yang melakukan penelitian terhadap pasien bedah elektif 

usia 14 – 91 tahun mendapatkan kesimpulan bahwa lama rawat dipengaruhi oleh malnutrisi, 

usia, tumor maligna, dan komplikasi penyakit. Secara statistik, hubungan keduanya tidak 

bermakna. Penelitian yang dilakukan di Brazil oleh Teixeira et al. (2016) juga menunjukkan 

bahwa lama rawat pasien pada kelompok malnutrisi dan tidak malnutrisi secara statistik tidak 

memiliki perbedaan. Namun sebaliknya, lama rawat berbanding lurus dengan risiko malnutrisi 

di rumah sakit. Lama rawat lebih dari 5 hari menjadi faktor risiko malnutrisi di rumah sakit 

(Campanozzi et al., 2009). Di Indonesia, Maryani, Prawirohartono, dan Nugroho (2016) dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa derajat penyakit menjadi faktor utama malnutrisi di rumah 

sakit. Derajat penyakit merupakan faktor yang mempengaruhi lama rawat sehingga pasien anak 

derajat 3 (keganasan, sepsis berat, bedah mayor, dan depresi berat) memiliki risiko 2,56 kali 

lipat untuk mengalami malnutrisi. Meningkatnya durasi hari perawatan diakibatkan oleh 

perburukan nutrisi yang menyebabkan infeksi, komplikasi gastrointestinal, dan kelainan fungsi 

organ, selain dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan di rumah sakit (Hecht et al., 2015). 

Hal tersebut menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antara lama rawat dan 

malnutrisi. 
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6.1.7 Hubungan Kejadian MDdRS dengan Kelas Perawatan 

Dalam penelitian ini, sebesar 12,2% dari pasien anak yang dirawat pada kelas 3 mengalami 

MDdRS. Ditemukan bahwa kelas 3 merupakan penyumbang kejadian MDdRS tertinggi 

dibandingkan kelas perawatan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena 88,5% subjek penelitian 

berasal dari kelas 3. Hubungan antara variabel MDdRS dengan kelas perawatan tidak bermakna 

secara statistik. Hal yang membedakan kelas perawatan 3 dan lainnya hanya terletak pada 

fasilitas ruang rawat inap. Pelayanan kesehatan tetap berpedoman pada perlakuan yang adil 

pada setiap pasien.  

Kelas perawatan yang dipilih dapat menggambarkan kondisi ekonomi keluarga. Kondisi 

ekonomi keluarga yang buruk dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas asupan makanan 

anak. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 36,15% pasien anak yang masuk 

rumah sakit sudah dalam kondisi malnutrisi (kategori kurus dan sangat kurus) berhubungan 

dengan meningkatnya risiko malnutrisi selama masa perawatan di rumah sakit. Namun hal 

tersebut bukan merupakan faktor risiko malnutrisi sebagaimana hasil penelitian Kusmayanti et 

al. (2004). Penelitian lain juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

malnutrisi pada anak dengan status ekonomi keluarga (Bagilkar & Savadatti, 2015). 

 

6.2 Limitation 

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kejadian MDdRS ini tidak lepas dari berbagai 

keterbatasan. Data sekunder mengandung kelemahan tidak dapat dilakukan editing. Peneliti 

melakukan pengambilan data yang terbatas pada dokumentasi yang telah tertulis. Hal tersebut 

menyebabkan beberapa data tidak dapat terpenuhi seperti data tingkat pendidikan orang tua 

dan capaian ASI eksklusif. Faktor sampel penelitian menjadi keterbatasan selanjutnya. Teknik 

pengambilan sampel yang direncanakan menggunakan simple random sampling dalam 

pelaksanannya dilakukan dengan consecutive sampling. Hal tersebut menyebabkan sebaran 

data kurang merata karena subjek yang datang bersamaan memiliki kesamaan faktor. Dalam 

hal ini, subjek penelitian hanya berasal dari PICU dan ruang rawat infeksi padahal 

direncanakan akan melibatkan pasien anak dari seluruh bangsal. Alasan yang mendasari 

dilakukannya teknik sampling tersebut adalah terbatasnya waktu pengambilan data 
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dikarenakan prosedur administratif yang lebih lama dari perkiraan. Hal tersebut berdampak 

pada kebermaknaan hasil penelitian. 

 

6.3 Nursing Implications 

6.3.1 Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini memberikan data prevalensi MDdRS. Tingginya prevalensi malnutrisi di 

rumah sakit patut menjadi perhatian penyedia layanan kesehatan untuk menanganinya dengan 

tepat, terutama dalam tahap pencegahan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan menetapkan 

kebijakan yang berkaitan dengan pengkajian awal masuk rumah sakit secara komprehensif. 

Selanjutnya, kolaborasi tenaga kesehatan berfokus pada intervensi yang dapat meminimalkan 

faktor risiko MDdRS. Perawat dapat berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menangani 

malnutrisi atau risiko malnutrisi pada pasien. MDdRS berdampak pada meningkatnya lama 

rawat dan outcome yang buruk terhadap penyakit. Oleh karena itu, identifikasi faktor risiko 

MDdRS diperlukan sebagai langkah awal untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi 

pasien anak. 

6.3.2 Profesi Keperawatan 

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi tenaga keperawatan dalam menangani 

pasien anak dengan malnutrisi atau risiko malnutrisi di rumah sakit. Perawat merupakan tenaga 

kesehatan yang secara intens berinteraksi dengan pasien. Identifikasi dini malnutrisi melalui 

pengkajian faktor risiko menjadi dasar asuhan keperawatan yang tepat demi tercapainya derajat 

kesehatan pasien yang optimal. Pemantauan status nutrisi secara berkala juga dapat menjadi 

intervensi keperawatan dalam asuhan keperawatan kepada pasien anak. 

6.3.3 Pendidikan Keperawatan 

Pendidikan keperawatan merupakan tahap menimba ilmu mengenai kesehatan dan 

keperawatan sebelum menjadi perawat profesional. Tahap pendidikan keperawatan dapat 

meningkatkan pendidikan mengenai nutrisi, khususnya skrining status nutrisi pada pasien anak. 

Hal tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran sebagai bekal menuju tahap profesional.  

6.3.4 Penelitian Keperawatan 
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Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bahan penelitian mendatang mengenai 

malnutrisi pada pasien anak. Peneliti tidak melakukan analisis multivariat sehingga belum 

mendapatkan hasil mengenai faktor risiko yang paling menyebabkan MDdRS. Selain itu, 

kelemahan pada data sekunder dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukannya penelitian 

serupa menggunakan pendekatan prospektif.   
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BAB 7 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

7.1 Conclusion 

Prevalensi MDdRS dalam penelitian ini adalah 13,8%. Karakteristik pasien anak yang menjadi 

faktor prediktor MDdRS yaitu usia, jenis penyakit, berat badan awal masuk rumah sakit, terapi 

nutrisi, lama rawat, dan kelas perawatan. Faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh secara 

statistik pada kejadian malnutrisi di rumah sakit. Namun kejadian MDdRS terjadi pada usia 

yang lebih muda, jenis penyakit infeksi, berat badan awal masuk yang lebih rendah, terapi 

nutrisi parenteral, lama rawat yang lebih tinggi, dan kelas perawatan yang lebih rendah.  

 

7.2 Recommendation 

7.2.1 Bagi Pelayanan Kesehatan 

Setelah melakukan penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian MDdRS, 

peneliti dapat memberikan rekomendasi bagi pelayanan kesehatan sebagai berikut: 

a. Melakukan pengkajian awal secara menyeluruh terhadap pasien anak yang dirawat di 

rumah sakit. 

b. Memantau kondisi pasien anak secara berkala, terutama dalam hal nutrisi. 

c. Melakukan dokumentasi dengan lebih baik terhadap perkembangan pasien anak. 

7.2.2 Bagi Kelanjutan Penelitian 

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk keberlanjutan penelitian, khususnya mengenai 

pencegahan dan penanganan malnutrisi pada pasien anak, antara lain 

a. Mengetahui dengan detail alur perizinan pengambilan data di rumah sakit. 

b. Melakukan estimasi waktu dengan tepat. 

c. Melakukan studi pendahuluan mengenai data yang terdapat dalam rekam medik rumah 

sakit. 

d. Mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan setiap metode penelitian yang akan 

ditetapkan.
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Lampiran 1 

FORMULIR PENELITIAN 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN MALNUTRISI DIDAPAT 

DI RUMAH SAKIT YANG DIALAMI OLEH PASIEN ANAK 

No. RM    

Nama pasien  

Tanggal masuk RS  

Lama rawat : 

Tanggal keluar RS  

Tanggal lahir : Usia : 

Diagnosis medis  

1. Penyakit infeksi 

2. Penyakit noninfeksi 

3. Penyakit bedah 

Terapi nutrisi  

1. Oral 

2. Enteral 

3. Parenteral 

Kelas perawatan  

1. Kelas 3 

2. Non kelas 3 

3. PICU 

BB awal masuk RS  MDdRS 

0. Tidak 

1. Ya (penurunan BB 

mencapai >2%) 
BB hari ke 4  
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Lampiran 2 

LEMBAR INFORMASI PENELITIAN 

 

Saya, Annida Falahaini, mahasiswa program S1 Reguler Fakultas Ilmu Keperawatan 

Universitas Indonesia akan melakukan penelitian yang berjudul : 

Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Malnutrisi Didapat di Rumah Sakit yang 

Dialami Oleh Pasien Anak 

Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, tepatnya di ruang rawat 

anak RSCM. Metode penelitian menggunakan sampel berupa rekam medik pasien anak yang 

memenuhi kriteria inklusi untuk kemudian diolah lebih lanjut oleh peneliti. Pengambilan data 

dilakukan pada bulan April 2018 dengan melibatkan 393 sampel penelitian yang terekam 

dalam rekam medik sejak Januari-Desember 2017.  

Apabila diperlukan data tambahan mengenai penelitian ini, silahkan menguhubungi Annida 

Falahaini pada nomor +6285740724795 atau email annida.falahaini@ui.ac.id.  
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Lampiran 3 

FORMULIR KERAHASIAAN DATA PENELITIAN RETROSPEKTIF 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama    : Annida Falahaini 

NIM/NPM   : 1406579460 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Keperawatan 

Asal Institusi/ Universitas : Universitas Indonesia 

Judul Penelitian  : Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Malnutrisi 

Didapat di Rumah Sakit yang Dialami Oleh Pasien Anak 

Alamat    : Jalan Akses UI Gang Material 009 RT. 01/04, Srengseng 

Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 

Nomor Telepon  : +6285740724795 

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan data pasien dan atau subyek penelitian saya. 

2. Saya berjanji bahwa saya akan mendapatkan data penelitian hanya dari rekam medik 

dan saya tidak akan menemui atau memanggil atau menghubungi pasien dan atau 

keluarga pasien. 

3. Saya bersedia menghentikan penelitian ini apabila melanggar perjanjian tersebut di 

atas. 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 

 

         Jakarta, 13 Maret 2018 

Peneliti
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Lampiran 4 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Lengkap  : Annida Falahaini 

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 1 Maret 1996 

Alamat    : Jalan Situnggul 43 RT.15 RW.4 Pesarean Adiwerna Tegal 

Riwayat Pendidikan  :  

 SD SMP SMA 

Nama Institusi SD N Adiwerna 02 SMP N 1 Adiwerna SMA N 1 Tegal 

Jurusan - - IPA 

Tahun masuk-lulus 2002-2008 2008-2011 2011-2014 

 

No.HP    : 085740724795 

Email    : annida.falahaini@ui.ac.id, annidafalah@gmail.com  
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