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HUBUNGAN STATUS GIZI TERHADAP LUARAN PASIEN ANAK DENGAN 
SINDROM SYOK DENGUE DI RSUD DR. SOETOMO 

 
 

ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Hubungan status gizi terhadap infeksi virus dengue masih dianggap 
kontroversial. Penelitian mengenai hubungan status gizi dan kejadian syok pada pasien 
anak dengan DBD sudah banyak dilakukan. Namun, hubungan status gizi terhadap 
luaran pasien dengan SSD masih jarang dilakukan. 

Tujuan: Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan status gizi 
dalam (BB/TB atau IMT/U), jenis kelamin, dan usia terhadap luaran pasien dengan 
sindrom syok dengue (syok berulang atau meninggal). 

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional retrospektif analitik dengan 
desain case-control menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien anak dengan 
sindrom syok dengue (SSD) di RSUD Dr. Soetomo selama tahun 2015. Analisis 
hubungan status gizi dalam (BB/TB atau IMT/U),  jenis kelamin, dan usia terhadap 
luaran pasien dengan sindrom syok dengue (syok berulang atau meninggal) 
menggunakan uji Chi square atau Fisher Exact. 
 
Hasil: Sampel yang diteliti adalah 60 data, yang terdiri dari 46 pasien dengan SSD 
tanpa syok berulang atau meninggal dan 14 pasien anak dengan SSD mengalami syok 
berulang atau meninggal. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan ditemukan dengan 
jumlah yang sama. Kelompok usia >5-10 tahun lebih banyak ditemukan (45%). Status 
gizi normal ditemukan paling banyak (50%).  Hasil uji analisis hubungan tidak 
menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin (p=0,542), usia (p=0,314), dan 
status gizi (p=0,828) terhadap luaran pasien anak dengan sindrom syok dengue.  
 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan status gizi, usia, dan jenis kelamin terhadap luaran 
pasien anak dengan SSD di RSUD Dr. Soetomo. 
 
Kata kunci: Status gizi, anak, usia, jenis kelamin, sindrom syok dengue, syok 
berulang, meninggal. 
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