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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Disentri amuba atau amubiasis tersebar hampir di seluruh bagian di dunia, 

diperkirakan 10% dari penduduk di dunia terkena infeksi dengan amuba, walaupun 

prevalensi dan keganasannya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya dan 

meningkat pada daerah tertentu (Lubis, 2004). Frekuensi tertinggi disentri amuba ada 

di daerah tropik dan manusia adalah reservoir utama. Diduga bahwa 12% dari 

populasi seluruh dunia terinfeksi E. Histolytica (sekitar 480 juta orang). Infeksi ini 

disertai dengan 50 juta kasus penyakit simtomatik dan mortalitas 40.000-110.000 

kematian/tahun (Bonomo & Salata, 2000). Salah satu faktor yang berperan 

meningkatkan terjadinya disentri amuba antara lain status gizi (Garcia & Bruckner, 

1996). 

Pengaruh status gizi terhadap disentri amuba ditinjau secara teoritis adalah 

status gizi dapat menurunkan sistem imunitas dari tubuh penderita disentri amuba. 

Salah satunya adalah keadaan gizi kurang yang dapat menyebabkan perubahan 

trofozoit entamoeba histolytica dari yang bersifat komensal dalam lumen usus besar 

menjadi patogen (Soewondo, 2006). Trofozoit yang bersifat patogen kemudian 

menembus submukosa usus selanjutnya merusak jaringan usus sehingga menjadi luka 

dan radang. Tinja yang keluar menjadi berdarah dan disebut tinja disentri (Zulkoni, 

2010). 
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Menurut data perbandingan di ASEAN periode 1996-2005, Indonesia 

menempati urutan ke 6 dengan persentase 28% pada balita yang kekurangan gizi 

(Atmawkarta,2007). Kekurangan gizi terutama pada anak-anak menyebabkan 

meningkatnya resiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan memudahkan 

terserang penyakit disentri. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat 

permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun pada usia berikutnya kebutuhan 

gizinya terpenuhi (Atmawkarta, 2007). Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Status 

Gizi (PSG) tahun 2006, Pada daerah Jawa Timur terdapat 17,5 % balita yang 

menderita Kurang Energi Protein (KEP) yang terdiri dari 2,6 % balita gizi buruk dan 

14,96 % balita gizi kurang (Dinkes Jatim, 2006). 

 Penyakit disentri amuba dapat menjadikan status gizi kurang pada anak 

(Supariasa, 2001). Salah satu contohnya disentri amuba yang terjadi secara kronik. 

Gejalanya menyerupai disentri amuba ringan dan serangan diare diselingi dengan 

periode normal atau tanpa gejala (Soewondo, 2006). Disentri yang terjadi berupa 

diare disertai darah dan lendir, dapat terjadi hingga 10 kali/hari.  Disentri ini dapat 

berlangsung berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Serangan diare ini 

bervariasi dari ringan sampai berat sehingga menimbulkan penurunan berat badan 

secara drastis dan kelemahan akibatnya imunitas tubuh atau IgA di GIT turun 

sehingga menyebakan defisiensi gizi di GIT seluler (Garcia & Bruckner, 1996). 

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa penyakit Kurang Energi Protein (KEP) 

yang berat seperti kwashiorkor terjadi pada anak yang makannya kurang dan 

menderita diare atau morbilli atau penyakit infeksi parasit lainnya seperti disentri 

amuba (Sastroamidjojo, 1980). Adapun penelitian retrospektif yang telah dilakukan 
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subdivisi Gastroenterologi Ilmu Kesehatan Anak RSU Gunung Wenang Manado 

pada periode Januari 1991 s/d Desember 1992 terhadap penderita disentri amuba 

yang rawat inap menyimpulkan bahwa status gizi mempunyai peranan penting 

terjadinya disentri amuba. Infeksi E. histolytica pada keadaan malnutrisi dapat 

menurunkan sistem imunitas tubuh dan dapat menyebabkan kematian (Salendu, 

1996). Penelitian serupa juga dilakukan di RSU dr. Saiful Anwar Malang dengan 62  

penderita disentri amuba pada anak-anak usia 0-14 tahun selama periode Januari-

Desember 1993 didapatkan tingkat status gizi yang berbeda-beda (Enggarfitri, dkk, 

1996). 

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini dan penelitian sebelumnya, 

maka akan dilakukan penelitian mengenai profil dan tingkat status gizi penderita anak 

rawat inap dengan disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana profil dan tingkat status gizi penderita anak rawat inap dengan 

disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang periode  Januari 2008-Desember 

2010? 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui profil dan tingkat status gizi penderita anak rawat inap 

dengan disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang periode  Januari 2008-

Desember 2010 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui distribusi  penderita anak rawat inap dengan disentri amuba di 

RSU dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2008-Desember 2010 

2. Mengetahui distribusi usia penderita anak rawat inap dengan disentri 

amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang Periode Januari 2008-Desember 

2010 

3. Mengetahui distribusi jenis kelamin penderita anak rawat inap dengan 

disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang Periode Januari 2008-

Desember 2010 

4. Mengetahui distribusi tingkat status gizi penderita anak rawat inap dengan 

disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang Periode Januari 2008-

Desember 2010  

5. Mengetahui distribusi status gizi dan usia penderita anak rawat inap 

dengan disentri amuba di RSU dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 

2008-Desember 2010 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat 

 Memberikan sumbang saran kepada masyarakat tentang sejauh mana 

keterkaitan status gizi dengan terjadinya disentri amuba. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Akademis 

      Memperluas pengetahuan  dan menambah referensi tentang status gizi dapat 

menyebabkan disentri amuba. 

1.4.3 Manfaat Penelitian Bagi Tenaga Kesehatan 

Memberikan informasi terhadap pelayanan kesehatan agar dapat 

meningkatkan pelayanan kesehatan. 

 


