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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Dukungan nutrisi adalah bagian dari terapi yang berperan penting dalam 

kesembuhan pasien. Dukungan nutrisi yang optimal akan meningkatkan daya 

tahan tubuh pasien sehingga meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan 

penyakit. Dari beberapa penelitian menunjukan, angka prevalensi penurunan 

status gizi di Rumah  Sakit (RS) cukup tinggi, tidak hanya di negara berkembang 

tapi juga di negara maju. Di Belanda angka prevalensi penurunan status gizi di RS 

berkisar 40%, Swedia 17%-47%, Denmark 28%. Di negara lain seperti Amerika 

dan Inggris berkisar antara 40%-50% (Arrowsmith, 1997; Fatimah, 2002). 

Studi yang dilakukan di Yogyakarta (2002) menunjukan kurang lebih 75% 

penderita yang dirawat di RS menurun status gizinya, dibanding dengan status 

gizi saat mulai di rawat. Perubahan status gizi ini dapat dilihat jelas dari 

penurunan berat badan pasien, setelah dirawat inap selama 7 hari di RS. 

(Kusumayanti, 2004; Soegih, 1998). 

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan kesetimbangan antara asupan dan 

kebutuhan akan zat gizi (Supariasa et al, 2002). Untuk menghindari penurunan 

status gizi pada pasien di RS dapat dilakukan dengan memberikan dukungan 

nutrisi yang optimal dan tepat bagi pasien. Sejak awal masuk RS pada pasien 

dilakukan penilaian dan pemantauan status gizi. Hal itu ditujukan untuk 

mengidentifikasi individu yang membutuhkan dukungan zat gizi segera, 

mencegah agar seseorang yang masih sehat tidak mendapat masalah gizi, serta 
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menghindari komplikasi lebih lanjut jika seseorang telah menderita masalah gizi 

(Hartono, 2006). 

Asupan kalori yang kurang akan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi 

pasien. Metabolisme tubuh berjalan terus tanpa disertai asupan nutrisi yang cukup 

dapat mengakibatkan pemecahan protein menjadi glukosa (glukoneogenesis) 

untuk pemenuhan kebutuhan akan glukosa (energi). Lebih jauh lagi akan terjadi 

defisit protein, sehingga pembentukan enzim, albumin dan imunoglobulin akan 

terganggu. Daya tahan tubuh akan menurun, sistem respon imun humoral 

(immunoglobulin) dan selular berespon lambat terhadap antigen yang masuk, 

memungkinkan pasien berisiko terkena penyakit lain selain penyakit dasar 

sehingga harus dirawat di RS. Pemecahan protein yang berlebihan juga 

mengakibatkan penurunan cadangan protein yang jelas terlihat di otot pasien akan 

terlihat sangat kurus (Correia et al, 2003). Selain itu respon terhadap terapi juga 

menurun sehingga masa penyembuhan lebih lama, memperpanjang masa rawat 

inap (masa rawat inap pasien dengan malnutrisi 90 kali lebih lama dibanding 

dengan pasien dengan gizi baik), biaya rumah sakit bertambah, dan secara umum 

meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pasien (Dinarto et al, 2002). 

Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dari jumlah asupan kalori yang 

kurang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keterkaitan  

asupan kalori dengan penurunan status gizi pada pasien rawat inap. Berdasarkan 

hasil survey dan wawancara di Dinas Kesehatan Kota Malang, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa RSU dr. Saiful Anwar Malang adalah RS rujukan 

dan pendidikan, sehingga diharapkan dapat memudahkan peneliti melakukan 

penelitian tentang penurunan staus gizi pasien yang nantinya dihubungkan dengan 
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asupan kalorinya. Penelitian ini akan mengambil sample pasien rawat inap yang di 

rawat selama 7 hari atau lebih di bangsal penyakit dalam. RSU dr Saiful Anwar 

Malang sebagai tempat penelitian karena di RSU ini sendiri belum pernah 

dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana keterkaitan asupan kalori dengan penurunan status gizi, pada 

pasien rawat inap di bangsal penyakit dalam RSU dr Saiful Anwar Malang 

periode November 2010? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui keterkaitan asupan kalori dengan penurunan status gizi 

pada pasien rawat inap di bangsal penyakit dalam RSU dr Saiful Anwar 

Malang periode November 2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui asupan kalori pada pasien rawat inap. 

2. Mengetahui status gizi pasien rawat inap. 

3. Mengetahui penurunan status gizi pasien rawat inap. 

4. Membuktikan hubungan antara asupan kalori pasien terhadap terjadinya 

penurunan status gizi pada pasien rawat inap. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan dan pemahaman akan penyebab penurunan status 

gizi pada pasien rawat inap. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai dasar atau sumber 

data untuk penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Adapun manfaat klinis yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan gizi 

pasien rawat inap. 

2. Menurunkan angka kejadian penurunan status gizi terutama pada pasien 

rawat inap. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Adapun manfaat bagi masyarakat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Sebagai sumber informasi tentang faktor-faktor penyebab penurunan 

status gizi. 

2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang hubungan status gizi 

dengan lama rawat dan proses kesembuhan penyakit. 


