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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di negara berkembang seperti Indonesia penyakit diare masih menjadi 

masalah kesehatan masyarakat dengan angka morbiditas dan mortalitas yang 

tinggi terutama pada balita dan anak dibawah usia lima tahun. Diare masih 

menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa), pada tahun 2015 terjadi 18 kali 

KLB  tersebar di 11 provinsi, 18 kabupaten/kota dengan jumlah penderita 

sebanyak 1. 213 orang dan kematian 30 orang (CFR 2,47%) (Kemenkes, 

2015). Penyebab diare bersifat multifaktorial, diantaranya terdapat agen 

penyebab, unsur kerentanan dan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

kejadian diare (Karuniawati, 2010). Salah satu penyebab diare yaitu adanya 

ketidakseimbangan flora normal usus. Di Indonesia diare juga sebagai 

penyebab terjadinya malnutrisi pada anak dan merupakan kasus rawat inap 

tertinggi di rumah sakit seluruh Indonesia urutan pertama dari sepuluh kasus 

penyakit berbahaya lainnya. Tatalaksana yang tidak tepat menjadi penyebab 

utama kematian diare anak, dalam hal ini diperlukan tatalaksana yang cepat 

dan tepat. (Depkes RI, 2011). 

Menurut UNICEF menyebutkan bahwa diare merupakan penyebab 

utama kematian pada anak nomor dua yaitu 9% dari semua kematian anak di 

bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Pada tahun 2013 berarti 1.600 anak 

meninggal setiap harinya, atau sekitar 580.000 anak per tahun. Dari tahun 

2000 hingga 2013, jumlah tahunan total kematian akibat diare di kalangan 
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anak-anak di bawah 5 tahun menurun lebih dari 50 persen, lebih dari 1,2 juta 

menjadi kurang dari 0,6 juta (UNICEF, 2014).  

Berdasarkan penyebab kematian semua umur, diare merupakan 

penyebab kematian peringkat ke-13 dengan proporsi 3,5%. Berdasarkan  

penyakit menular, diare merupakan penyebab kematian peringkat ke-3 setelah 

Pneumonia dan Tuberkulosis (Riskesdas, 2007). Pada tahun 2000 untuk 

angka kesakitan pada diare balita 1.278/1000 menurun menjadi 1.100/1000 

pada tahun 2003 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2006 

kemudian menurun pada tahun 2010. Penderita balita diare proporsi terbesar 

terdapat pada kelompok umur 6 sampai 11 bulan yaitu sebesar 21,65%, pada 

kelompok umur 12 sampai 17 bulan sebesar 14,43% dan kelompok umur 24 

sampai 29 bulan sebesar 12,37%, proporsi terkecil pada kelompok umur 54 

sampai 59 bulan yaitu 2,06% (Kemenkes, 2010). Di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang (RSISA) pada tahun 2015 - 2016 penyakit diare 

menduduki peringkat ke lima setelah penyakit singleton born dengan jumlah 

549 pasien. 

Beberapa penelitian membuktikan salah satu penanganan masalah diare 

dengan menggunakan probiotik dapat menurunkan durasi diare akut pada 

bayi dengan usia 1-12 bulan dibandingkan dengan tanpa pemberian probiotik 

(Putra et al. 2007). Penelitian Shinta menunjukkan bahwa probiotik L. reuteri 

dan L.acidophilus-LGG efektif dapat menurunkan durasi dan frekuensi diare 

dengan menekan pertumbuhan bakteri dan menghambat pertumbuhan kuman 

patogen dalam saluran cerna (Shinta K, 2011). Penelitian Sri Mulyani 

membuktikan bahwa pemberian suplementasi probiotik pada anak dibawah 
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usia lima tahun terbukti efektif untuk mengurangi durasi diare secara 

bermakna dibandingkan pasien yang hanya mendapatkan terapi standar 

rehidrasi dan zink saja (Mulyani, 2016). Menurut penelitian lain, pemberian 

probiotik pada anak usia 6-24 bulan dapat menurunkan lama rawat inap 

dibandingkan dengan tanpa probiotik (Riandari dan Priyantini, 2011). 

Probiotik merupakan suatu bakteri non patogen, penghuni flora normal 

usus pada manusia dan juga binatang. Keberadaannya memberikan beberapa 

keuntungan terutama dalam hal proteksi usus terhadap serangan bakteri 

patogen. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa probiotik cukup 

efektif untuk pencegahan dan pengobatan terhadap bermacam-macam 

kelainan gastrointestinal seperti diare akibat penggunaan antibiotika yang 

berlebihan, diare nosokomial, diare karena infeksi bakteri maupun virus 

(Suciwati R, 2011). Menurut World Gastroenterology Organization Global 

Guidelines  menyebutkan bahwa probiotik merupakan mikroba hidup yang 

apabila dikonsumsi dalam jumlah yang memadai akan bermanfaat terhadap 

kesehatan pejamunya. Pemberian oral probiotik dapat memperpendek durasi 

diare pada anak – anak dengan sekitar 1 hari pemberian. Probiotik yang 

sering digunakan adalah golongan BAL (Bakteri Asam Laktat) khususnya 

Lactobacillus dan Bifidobacterium (WGO, 2011). 

Suatu pengobatan telah banyak dikembangkan dengan cara 

memanipulasi keberadaan probiotik dalam usus dan memelihara 

mikroekosistem sehingga dapat mencegah terjadinya kolonisasi patogen 

penyebab diare atau penyakit lain, serta dapat memicu respon imun mukosa 

(Alasiry et al, 2007). Beberapa penelitian membuktikan tentang manfaat 

probiotik sebagai terapi tambahan pada diare akut dan saat ini di pasaran 
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Indonesia tersedia berbagai macam sediaan probiotik, baik yang mengandung 

satu macam atau lebih probiotik serta kombinasi antara probiotik dengan 

prebiotik (sinbiotik) (Shinta K, 2011).  

Semakin lama penyembuhan diare akut maka semakin besar biaya 

perawatan dan resiko komplikasi dehidrasi dan gangguan nutrisi. Berdasarkan 

latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian mengenai perbedaan 

lama rawat inap menggunakan terapi tambahan diare akut dengan atau tanpa 

suplementasi probiotik pada anak dibawah usia lima tahun di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang, sehingga untuk mengetahui sejauh mana 

peran probiotik sebagai suplemen dalam  mempersingkat penyembuhan diare 

akut. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan lama rawat inap penderita diare akut pada 

anak menggunakan terapi standar dengan probiotik dan tanpa probiotik di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Periode Januari – Desember 

2016? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan lama rawat inap penderita diare akut 

pada anak menggunakan terapi standar dengan probiotik dan tanpa 

probiotik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Periode 

Januari – Desember 2016. 
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1.3.2  Tujuan Khusus 

1.3.2.1  Mengetahui rerata lama rawat inap penderita diare akut pada 

anak menggunakan terapi standar dengan probiotik dan tanpa 

probiotik di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

Periode Januari – Oktober 2016. 

1.3.2.2  Membandingkan rerata lama rawat penderita diare akut 

menggunakan terapi standar dengan probiotik dan tanpa 

probiotik. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Praktis 

Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang efek positif 

dari pemberian probiotik sehingga dapat digunakan untuk 

mempercepat penyembuhan diare akut. 

1.4.2.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk kajian penelitian 

selanjutnya dan memberikan informasi mengenai perbedaan lama 

rawat inap perbedaan lama rawat inap penderita diare akut pada anak 

menggunakan terapi standar dengan probiotik dan tanpa probiotik. 


