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ABSTRAK 

Latar Belakang: Norovirus telah dikenal sebagai penyebab utama diare akut pada semua 

kelompok umur terutama bayi dan balita. Diare akut masih menjadi masalah di kota Mataram dan 

belum ada penelitian penyebab diare akut tersebut. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis genogrup Norovirus pada pasien anak di 

bawah 5 tahun dengan diagnosis diare di kota Mataram. 

Metode Penelitian: Sampel feses (n = 38) dikumpulkan dari anak berusia dibawah 5 tahun 

dengan diagnosis diare akut pada Rumah Sakit Kota Mataram dan Puskesmas di Kota Mataram 

periode Mei sampai Juli 2017, sampel feses diuji dengan menggunakan pemeriksaan Reverse-

Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk identifikasi Norovirus genogrup I 

dan II di laboratorium Tropical of Disease Center. Studi ini juga menilai tingkat keparahan diare 

akut sesuai dengan skor Vesikari, kemudian genogrup Norovirus dibandingkan dengan tingkat 

keparahan diare akut. 

Hasil: Dari 38 subjek penelitian, didapatkan 12 (31,6%) sampel positif Norovirus dengan 

pemeriksaan RT-PCR. Kemudian dilakukan identifikasi genogrup Norovirus, dari 12 sampel 

terdapat 3 (25%) sampel positif Norovirus G.I, 6 (50%) sampel positif Norovirus G.II dan 3 

(25%) sampel yang positif Norovirus G.I dan G.II. Sampel Norovirus G.II memiliki tingkat 

keparahan yang terdiri dari 2 (33,3%) diare akut sedang (skor vesikari 7-10) dan 4 (66,7%) 

dengan diare akut berat (skor vesikari ≥11). Semua sampel Norovirus G.I memiliki tingkat 

keparahan diare akut berat. Semua sampel Norovirus dengan infeksi gabungan G.I dan G.II 

memiliki tingkat keparahan diare akut berat. Setelah dianalisis tidak ada korelasi genogrup 

Norovirus dengan tingkat keparahan diare akut (p> 0,05). 

Kesimpulan: Norovirus GI dan GII merupakan penyebab diare akut pada anak di bawah 5 tahun 

di kota Mataram. Tidak ada korelasi antara genogrup Norovirus dengan tingkat keparahan diare 

akut. 
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