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Abstrak 
 
Anak - anak yang menderita leukemia limfositik akut cenderung mengalami 
kekurangan gizi meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan anak yang sehat / 
tidak mempunyai riwayat penyakit kanker. Gizi yang kurang baik menyebabkan 
anak rentan terhadap penyakit sehingga beresiko terjadinya hospitalisasi 
berulang.Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan status gizi dengan 
frekuensi hospitalisasi  anak prasekolah yang menderita leukemia limfosistik akut 
di ruang Melati 2 RSUD Dr. Moewardi. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif, desain penelitian yang digunakan yaitu  diskriptif korelasi. Sampel 
pada penelitian ini adalah anak usia prasekolah yang berumur 3-6 tahun penderita 
leukemia limfositik akut yang menjalani perawatan di rumah sakit minimal 1x 
dalam satu bulan. Dengan teknik pengembilan data yaitu total  sampling diperoleh 
sampel sebanyak 15 responden. Tekhnik pengolahan data pada penelitian ini 
menggunakan uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan status 
gizi anak menunjukkan distribusi tertinggi adalah kurus yaitu sebanyak 9 
responden (60%) dan normal sebanyak 6 responden (40%). Distribusi 
hospitalisasi anak menunjukkan distribusi tertinggi adalah sering yaitu sebanyak 9 
responden (60%) dan sisanya memiliki frekuensi hospitalisasi kategori sedang 
sebanyak 6 responden (40%). Terdapat hubungan antara status gizi dengan 
frekuensi hospitalisasi pasien leukemia pada anak  prasekolah di RSUD Dr. 
Moewardi (p-value = 0,002) 
 
Kata kunci :  status gizi, frekuensi hospitalisasi anak prasekolah, leukemia 

limfositik akut 
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APRESCHOOLCHILD IN RSUD Dr. MOEWARDI  
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Abstract 
 
Childrens which suffering LLA tend to experience of lacking of nutrient mount 
compared to treble of healthy child/don't have cancercous history. Result of 
observation by researcher to patient preschool child age which suffering acute 
limfositik leukemia in room Melati 2 RSUD Dr. Moewardi found of 4 patients 
experience of nutrient status less seen to weaken thin and child only lying in bed, 
from third the patient have experienced recuring hospitalization repeatedly since 
diagnosed to suffer LLA. Target of research to know nutrient status relationship 
with preschool child hospitalization frequency which suffering acute limfosistik 
leukemia in the Melati 2 room  RSUD Dr. Moewardi. This research is quantitative 
research, the research design used is descriptive correlation. Total population in 
this research  were obtained from 15 patients  from the data of nursing 
documentation in the Melati 2 room RSUD Dr Moewardi. Samples in this 
research  were preschool children aged 4-5 years acute lymphocytic leukemia 
patients undergoing treatment at the hospital at least 1x a month With the 
technique of data use the total sampling obtained a sample of 15 respondents. 
Data processing techniques using Spearman Rank correlation techniques. Based 
on the results of research and discussion, the conclusions of this study are: The 
results showed the nutritional status of children showed the highest distribution 
was malnutrition as 9 respondents (60%) and normal as 6 respondents (40%). 
distrubusi frequency of hospitalization showed the highest distribution are often 
as many as 9 respondents (60%) had a frequency of hospitalization and the 
remaining categories were as much as 6 respondents (40%) . There is a relation 
with the frequency of hospitalization nutritional status in preschool leukemia 
patients in hospitals DR Moewardi Surakarta (p-value = 0.002) 

 
Keyword : nutritional status, frequency of hospitalization preschoolers, acute 
lymphocytic leukemia 
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PENDAHULUAN 
Leukemia, kanker pada 

jaringan pembentuk darah pada masa 
kanak-kanak yang paling sering 
ditemukan, penyakit ini merupakan 
penyakit ganas dari sum sum tulang 
dan sistem limfatik (Hockbenberry, 
2005). Leukemia limfosit akut atau 
disebut LLA adalah bentuk leukemia 
yang paling lazim dijumpai pada 
anak, penyakit ini merupakan 
penyakit keganasan masa anak yang 
paling sering ditemukan. Insiden 
LLA adalah 1/60.000 orang 
pertahun, dengan 75% pasien berusia 
kurang 15 tahun. Insiden puncaknya 
usia 3-5 tahun (Hoffbrand, 2012 ). 
Dijepang mencapai 2.76 / 100.000 
anak dan diperkirakan tiap tahun 
terjadi 1000 kasus baru (Permono, 
2010). Di Amirika Serikat, Insiden 
tahunan penyakit leukemia pada 
anak yang berumur dibawah 15 
tahun adalah sekitar 4 per 100.0000. 
Anak-anak dari semua golongan 
umur terkena. Pada LLA, puncak 
usia timbulnya penyakit adalah 
antara umur 3 dan 4 tahun ( Rudolph, 
2007). 

Menurut yayasan Onkologi 
anak Indonesia (2012 ) setiap tahun 
di temukan 11.000 kasus kanker baru 
pada anak diseluruh Indonesia, 
sebanyak 70% merupakan leukemia / 
kanker darah. Di Indonesia  leukemia 
menduduki peringkat 1 kasus kanker 
pada anak. Umumnya pasien kanker 
yang menderita leukemia datang 
kerumah sakit dalam  keadaan status 
gizi yang kurang. 

Perawatan di rumah sakit atau 
hospitalisasi adalah saat masuknya 
seorang penderita ke dalam suatu 
rumah sakit (Dorlan, 2012). Setelah 
memastikan diagnosa leukemia, anak 
akan mendapat pengobatan untuk 

menghilangkan gejala klinis dan 
hematologi leukemia. Saat dilakukan 
program pengobatan anak harus 
dirawat inap. Strategi dasar untuk 
pengobatan leukemia harus 
menjalani terapi yang 
berkesinambungan selama 2-3 tahun 
untuk meneruskan penghancuran sel 
leukemia (Rudolph, 2007). Jika anak 
positip menderita ALL anak harus 
dilakukan terapi pemeliharaan yang 
cukup panjang, mungkin pula 
diperlukan satu jangka waktu yang 
panjang atau suatu periode dengan 
kemoterapi yang intensif. Sehingga 
anak harus mengalami hospitalisasi 
berulang (Jones, 2003). 

Penelitian terkait dengan status 
gizi pasien leukemia pada anak 
penelitian yang dilakukan oleh Aini 
noor, et al. (2009) menunjukan 
bahwa menemukan signifikan 
perbedaan status gizi antara sampel 
anak-anak dengan leukemia  pada 
tahap pengobatan yang berbeda. 
Namun prevelensi gizi buruk lebih 
tinggi pada anak-anak dengan 
leukemia yang baru didiagnosa, 
sehingga status gizi anak dengan 
leukemia harus dipantau secara 
berkala sebagai anak-anak kurang 
gizi lebih rentan terhadap infeksi dan 
komplikasi selama menjalani 
perawatan / menjalani hospitalisasi. 

Status gizi memberikan efek 
yang penting pada kualitas 
kehidupan pada pasien leukemia. 
Malnutrisi dan kehilangan berat 
badan (BB) seringkali memberikan 
kontribusi kepada pasien leukemia. 
Gambaran klinisnya mencakup 
kehilangan jaringan, anorexia, atrofi 
otot rangka, anemia, 
hipoalbumenemia. Penyebabnya 
adalah pengobatan jangka panjang 
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kemoterapi dan perubahan - 
perubahan metabolisme (Bari, 2006). 

Anak-anak dengan kanker 
berisiko tinggi kekurangan gizi dan 
gangguan  pertumbuhan selanjutnya. 
Dalam sebuah penelitian terhadap 
anak - anak yang menderita 
keganasan kanker yang sedang 
melakukan perawatan di rumah sakit 
oncology pediatrik melaporkan 
bahwa anak - anak yang menderita  
LLA cenderung mengalami 
kekurangan gizi meningkat tiga kali 
lipat dibandingkan dengan anak yang 
sehat / tidak mempunyai riwayat 
penyakit kanker ( Shils, 2008 ). 

Penelitian sebelumnya bahwa 
anak LLA dengan status gizi kurang 
atau buruk mempunyai survival yang 
lebih pendek dibanding dengan anak 
yang mempunyai gizi baik, bahkan 
riwayat frekuensi hospitalisasi lebih 
sering pada anak LLA yang 
mempunyai status gizi buruk ( 
Reilly, et al 2002) 

Berdasarkan hasi observasi 
pada Rekam medik di RS Dr. 
Moewardi di Surakarta menunjukan 
bahwa data dari bulan Juli 2010 
sampai dengan bulan September 
2011 terdapat 144 pasien yang 
menderita leukemia. Dimana dapat 
digolongkan dengan anak usia 1-4 
tahun terdapat 51 pasien sedangkan 
anak usia 5-14 tahun  terdapat 74 
pasien. Selain itu untuk usia diatas 
anak sebanyak 19 pasien. 

Hasil observasi yang dilakukan 
oleh peneliti terhadap pasien anak 
usia prasekolah yang menderita 
leukemia limfositik akut di ruang 
Melati 2 RSUD Moewardi Surakarta 
pada bulan april 2012 ditemukan 3 
pasien mengalami status gizi kurang 
dari ketiga pasien tersebut sudah 
menjalani hospitalisasi berulang kali 

sejak terdiagnosis menderita LLA. 
Hasil wawancara dengan orang tua 
yang anaknya menderita LLA, Orang 
tua mengeluhkan keadaan gizi 
anaknya yang semakin memburuk 
sejak didiagnosis menderita penyakit 
LLA, nafsu makan anak semakin 
berkurang, orang tua juga 
mengeluhkan mengkhawtirkan 
keadaan gizi anaknya takut apabila 
semakin hari semakin memburuk 
nantinya, sehingga anak nya harus 
lebih intensive lagi dalam melakukan 
perawatan di rumah sakit untuk 
mengobati penyakitnya. Berdasarkan 
uraian diatas peneliti tertarik ingin 
mengetahui adakah hubungan status 
gizi dengan frekuensi hospitalisasi 
pasien leukemia limfositik akut pada 
anak prasekolah di RSUD Dr. 
Moewardi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Telaah Pustaka 
Leukemia Limfositik Akut 
a. Pengertian 

Leukemia limfositik akut 
adalah suatu penyakit ganas yang 
progresif pada organ pembentuk 
darah, yang ditandai perubahan 
proliferasi dan perkembangan 
leukosit serta prekursornya dalam 
darah dan sumsum tulang 
(Dorland, 2012). Adapun 
pengertian lainya Leukemia 
limfositik akut ialah merupakan 
keganasan penyakit sel darah 
yang berasal dari sumsum tulang 
ditandai oleh proliferasi sel-sel 
darah putih, dengan manifestasi 
adanya sel-sel abnormal dalam 
darah tepi (Permono, 2012).  

b. Etiologi 
Etiologi leukemia 

limfositik akut menurut Rudolph 
(2007) ialah penyebab leukemia 
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limfositik akut belum diketahui, 
akan tetapi beberapa faktor 
predisposisi atau faktor yang 
berperan telah diketahui, termasuk 
faktor lingkungan dan genetik 
serta keadaan imunodefisiensi. 
Sedangkan menurut Hoffbrand 
(2012) faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan leukemia limfositik 
akut antara lain: radiasi ionisasi, 
terbukti bahwa radiasi ionisasi 
bersifat leukemogenik pada 
manusia, zat-zat kimia, salah satu 
faktor yang berkaiatan  dengan 
leukemogenesis adalah 
terpaparnya populasi terhadap zat 
kimia tertentu seperti polutan 
lingkungan dan obat-obatan,virus 
salah satu virus yang terbukti 
berperan dalam leukemogenesis 
pada manusia ialah retrovirus 
HTLV-1,  faktor genetis, bukti 
peran faktor genetis pada 
peristiwa leukemogenesis pada 
manusia berasal dari tingginya 
insiden leukemia limfositik akut 
pada penderita sindrom down, 
anemia fankoni dan sindrom 
bloom di mana semuanya 
berkaitan dengan kelainan 
kromosom kongenital, onkogen, 
pertumbuhan suatu sel normal 
berada di bawah pengaturan 
sekelompok gen seluler yang di 
kenal sebagai proto-onkogen. 
Beberapa penelitian menyebutkan 
ada aktivasi onkogen  pada 
beberapa kasus leukemia. 

c. Tanda dan gejala 
Kira-kira 66% anak 

dengan LLA mempunyai gejala 
dan tanda penyakitnya kurang dari 
4 minggu pada waktu didiagnosis, 
gejala pertama biasanya non 
spesifik meliputi anorexia, 
iratabel, dan letragi. Kegagalan 

sumsum tulang yang progresif 
sehingga timbul anemia, 
perdarahan (trombositopenia), dan 
demam (neutropenia, keganasan ). 
(Nelson, 2008). 

d. Patofisiologi. 
Patofisologi leukemia  

menurut Hockbenberry ( 2005 ). 
Leukemia merupakan proliferasi 
tanpa batas sel darah putih yang 
imatur dalam jaringan tubuh yang 
membentuk darah. Keadaan 
patologi dan manifestasi klinisnya 
disebabkan oleh infiltrasi dan 
penggantian setiap jaringan tubuh 
dengan sel-sel leukemia 
nonfungsional. Organ –organ 
yang terdiri banyak pembuluh 
darah seperti limpa dan hati, 
merupakan organ yang terkena 
paling berat. Tanda gejala 
leukemia yang paling sering 
ditemukan merupakan akibat dari 
infiltrasi pada sum-sum tulang. 
Tiga akibat yang utama adalah 
adalah (1) anemia akibat 
penurunan jumlah SDM; (2) 
infeksi akibat neutropenia; dan (3) 
tendensi perdarahan akibat 
penurunan produksi trombosit. 
Invasi sel-sel leukemia ke dalam 
sum-sum tulang secara perlahan-
lahan akan melemahkan tulang 
dan cenderung mengakibatkan 
fraktur. Karena sel-sel leukemia 
menginvasi periosteum, 
peningkatan tekanan 
menyebabkan rasa nyeri yang 
hebat. 

e. Pemeriksaan 
Pemeriksaan hematologik 

memperlihatkan adanya anemia 
normositik normokromik dengan 
trobositopenia pada sebagian 
kasus. Jumlah leukosit total dapat 
menurun, normal atau meningkat. 
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Pemeriksaan sediaan apus darah 
biasanya memperlihatkan adanya 
sel blas dalam jumlah yang 
bervariasi. Sumsum tulang 
hiperseluler  dengan bias 
lekomotik >30%. Sel-sel bias 
tersebut di cirikan oleh morfologi, 
uji imonologik, dan analisa sito 
genetik. Fungsi lumbal untuk 
pemeriksaan cairan cerebrospinal 
harus dilakukan dan dapat 
menunjukkan bahwa tekanan 
cairan spinal meningkat dan 
mengandung sel leukemia. 
Pemeriksaan biokimia dapat 
memperlihatkan adanya kadar 
asam urat serum laktat 
dehidrogenase serum yang 
meningkat, dan lebih jarang, hiper 
kalsemia. Uji fungsi hati dan 
ginjal di lakukan sebagai dasar 
sebelum melakukan pengobatan. 
Pemeriksaan sinar x mungkin 
memperlihatkan adanya lesi titik 
tulang dan masa mediastinum 
yang disebabkan pembesaran 
timus atau kelenjar getah bening 
yang khas (Hoffbrand, 2012). 

f. Pengobatan 
Model pengobatan pada 

anak dengan leukemia menurut 
(Hockbenberry, 2005). 
1) Kemoterapi 

Terapi leukemia 
meliputi pemakaian agens 
kemoterapik, dengan atau 
tanpa iradiasi kranial, dalam 
empat fase yaitu : 
a) Terapi induksi 

Menghasilkan remisi 
total atau remisi dengan 
kurang dari 5% sel-sel 
leukemia dalam sum-sum 
tulang. Hampir segera setelah 
diagnosis ditegakkan, terapi 
induksi dimulai dan 

berlangsung selama 4-6 
minggu. Obat-obatan utama 
yang dipakai untuk induksi 
ALL adalah kortikosteroid 
(terutama prednisone), 
vinkristin dan L-
asparaginase, dengan atau 
tanpa doksorubisin. 

Karena banyak diantara 
obat ini juga menyebabkan 
mielosupresi unsur-unsur 
darah yang normal, periode 
waktu yang terjadi segera 
sesudah remisi merupakan 
periode yang sangat 
menentukan. Tubuh pasien 
tidak lagi memiliki 
pertahanan dan sangat rentan 
terhadap infeksi dan 
perdarahan spontan. 
Konsekuensinya, terapi 
supportif selama periode ini 
sangat dibutuhkan. 
b) Terapi profilaksis SSP 

/consolidation 
Untuk mencegah agar 

sel-sel leukemia tidak 
menginvasi SSP. Penanganan 
SSP terdiri atas terapi 
profilaksis melalui keoterapi 
intratekal dengan 
metotreksat, sitarabin, dan 
hidrokortison. Kadang-
kadang metotreksat, begitu 
juga sitarabin, dapat 
disuntikkan secara intratekal 
sebagai agens tunggal. 
Karena adanya kekhawatiran 
terhadap efek samping 
iradiasi kanial, terapi ini 
hanya dilakukan pada pasien-
pasien yang beresiko tinggi 
dan yang memiliki penyakit 
SSP. 
c) Terapi intensifikasi / 

reinduction 
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Setelah remisi total 
tercapai, dilaksanakan suatu 
periode terapi yang intensif 
untuk menghilangkan sel-sel 
leukemia yang masih tersisa, 
terapi ini diikuti oleh terapi 
intensifikasi lambat (delayed 
intensification) untuk 
mencegah munculnya klon 
leukemik yang resisten. 
Penyuntikan intratekal yang 
menyertai kemoterapi yang 
sistemikmeliputi pemberian 
L-asparaginase, metotreksat 
dosis tinggi atau sedang, 
sitarabin, vinkristin dan 
merkaptopurin, selama 
periode beberapa bulan. 
d) Terapi rumatan / 

maintanance 
Terapi rumatan dimulai 

sesudah terapi induksi dan 
konsolidasi selesai dan 
berhasil dengan baik untuk 
memelihara remisi dan 
selanjutnya mengurangi julah 
sel leukemia. Regimen terapi 
obat kombinasi yang meliputi 
pemberian merkaptopurin 
setiap hari, metotreksat 
seminggu sekali, dan terapi 
intratekal secara periodic 
diberikan selama terapi 
rumatan, harus dilakukan 
pemerikasaan hitung darah 
lengkap untuk mengevaluasi 
respons sum-sum tulang 
terhadap obat-obatan yang 
digunakan. 

2) Transplantasi sum-sum tulang 
belakang 

Pada anak dengan ALL, 
transplantasi sum-sum tulang 
tidak direkomendasikan 
selama remisi yang pertama 
karena kemoterapi masih 

mungkin memberikan hasil 
yang menakjubkan. Sum-sum 
tulang yang digunakan untuk 
transplantasi bukan hanya 
dari donor yang ada 
hubungan keluarga tetapi 
juga bisa dari donor yang 
tidak memiliki hubungan 
keluarga  asalkan antigennya 
cocok atau dari darah yang 
antigennya tidak cocok. 

 
Anak Usia Pra Sekolah  

Menurut Supartini (2004) anak 
usia prasekolah merupakan masa 
transisi dan periode ini berkisar 
antara usia 4-6 tahun.  

Sedangkan menurut 
Hockbenberry (2005) salah satu ciri 
khas anak pra sekolah menjelaskan 
alasan sakit  atau hospitalisasi adalah 
hukuman bagi kesalahan baik yang 
nyata atau khayalan. Selain itu anak 
pra sekolah juga memiliki pemikiran 
magis dan egosentris yang 
membatasi kemampuan mereka 
untuk memahami berbagai peristiwa 
dari sudut pandang mereka sendiri 
(egosentris) dan memandang 
peristiwa secara berlebihan, aneh dan 
menakutkan dari pada kejadian 
sebenarnya. 

 
Status Gizi 

Status gizi merupakan 
gambaran keseimbangan antara 
kebutuhan tubuh akan zat gizi untuk 
pemeliharaan kehidupan, 
pertumbuhan, perkembangan, 
pemeliharaan fungsi normal tubuh 
dan untuk produksi energi dan intake 
zat gizi lainnya (Almatsier, 2009). 
Suhardjo (2003) mengemukakan 
bahwa status gizi merupakan hasil 
keseimbangan antara zat-zat gizi 
yang masuk dalam tubuh yang 
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dampak fisiknya dapat di ukur secara 
antoprometri. 

Faktor yang Mempengaruhi 
Status Gizi  Faktor yang secara 
langsung mempengaruhi status gizi 
adalah asupan makan dan penyakit. 
Berbagai faktor yang 
melatarbelakangi kedua faktor 
tersebut misalnya faktor ekonomi, 
keluarga produktivitas dan kondisi 
perumahan (Suhardjo, 2003). 

Status gizi mempunyai 
pengaruh terhadap prognosis kanker, 
status gizi kurang atau buruk sering 
ditemukan pada pasien yang 
terdiagnosis LLA. Skrining untuk 
status gizi kurang/buruk diperlukan 
pada pasien yang terdiagnosis LLA, 
dengan menggunakan nilai simpang 
baku dari indeks massa tubuh yang 
bisa dilakukan dengan mudah pada 
waktu menegakkan diagnosis ( 
Reilly, et al 2003). Laporan 
sebelumnya bahwa anak LLA 
dengan status gizi kurang atau buruk 
mempunyai survival yang lebih 
pendek dibanding dengan anak yang 
mempunyai gizi baik, bahkan 
riwayat frekuensi hospitalisasi lebih 
sering pada anak LLA yang 
mempunyai status gizi buruk. 
Penelitian yang dilakukan di 
Meksiko pada tahun (2001) 
menunjukan bahwa frekuensi 
hospitalisasi dan mortalitas pada 
anak LLA dengan status gizi buruk 
2,6 kali lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan anak yang 
serupa dengan status gizi normal atau 
baik pada fase awal terapi. Penelitian 
tersebut mempunyai data yang 
mengkonfrimasi bahwa status gizi 
kurang atau buruk mempunyai nilai 
prognostik dan juga sekaligus 
berperan dalam kematian dini, baik 

pada masa indeks sampai remisi 
(Mejia, et al, 2003). 

 
Hospitalisasi Pada Anak 

Menurut Perry and potter 
(2010) hospitalisasi adalah saat klien 
diterima masuk dan tinggal di suatu 
institusi untuk menentukan diagnosa 
dan menerima pelayanan pengobatan 
dan rehabilitatif. 

Sakit dan dirawat di rumah 
sakit merupakan krisis utama yang 
tampak pada anak. Jika anak dirawat 
di rumah sakit, maka anak tersebut 
akan mudah mengalami krisis karena 
anak mengalami stress akibat 
perubahan baik terhadap status 
kesehatan maupun lingkungan dalam 
kebiasaan sehari-hari dan anak 
mempunyai sejumlah keterbatasan 
dalam mekanisme koping untuk 
mengatasi masalah maupun kejadian 
yang bersifat menekan (Supartini, 
2004). 
 
METODELOGI PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, desain 
penelitian yang digunakan diskriptif 
korelasi yaitu rancangan penelitian 
yang bermaksud untuk mencari 
hubungan 2 variabel (Arikunto, 
2010). 

Pengumpulan data melalui 
pendekatan cross sectional. 
Penelitian ini di lakukan dengan 
membuat gambaran tentang suatu 
keadaan secara objektif untuk 
mempelajari dinamika korelasi 
antara faktor resiko dengan efek, 
dengan cara pengumpulan data 
sekaligus pada suatu saat 
(Notoatmojo, 2005). 
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Populasi dan Sampel 
Pengertian populasi menurut 

Arikunto (2010) adalah keseluruhan 
subjek penelitian. Dengan demikian 
populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah semua anak usia 
prasekolah yang menderita leukemia 
limfositik akut yang menjalani 
perawatan di RSUD DR. Moewardi 
Surakarta, sejumlah 15 pasien yang 
didapatkan dari dokumentasi 
keperawatan Ruang Melati 2 pada 
bulan mei tahun 2012. 

Sampel dalam penelitian ini 
adalah anak usia prasekolah yang 
berumur 3-6 tahun penderita 
leukemia limfositik akut yang 
menjalani perawatan di rumah sakit 
minimal 1x dalam satu bulan, yang 
dirawat di ruang Melati 2 RSUD 
Moewardi Surakarta, Adapun 
metode yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah sampling 
jenuh / total sampling. Tekhnik 
pengumpulan sampel bila semua 
anggota populasi digunakan sebagai 
sampel. Hal ini sering dilakukan bila 
jumlah populasi kurang dari 30 orang 
( Sugiyono, 2012 ). Kriteria sampel 
adalah karakteristik umum subyek 
penelitian dari suatu populasi target 
yang terjangkau yang akan diteliti 
(Arikunto, 2010). 

 
Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat 
ukur berupa metode pengukuran 
antropometri, wawancara, melihat 
data rekam medik. 
 
Analisis Data  

Analisa data dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS for 
windows, analisis data meliputi 
analisis deskriptif dan analisis 
statistik 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Responden penelitian adalah 15 
pasien anak prasekolah yang 
menderita leukemia limfositik akut 
yang menjalani perawatan di RSUD 
Dr. Moewardi. 

 Distribusi jenis kelamin anak 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah anak laki laki yaitu sebanyak 
8 anak (53%) dan sisanya 7 anak 
(47%) adalah perempuan. 

Distribusi umur anak 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah kurang dari 5 tahun yaitu 
sebanyak 8 anak (53%) dan sisanya 5 
tahun keatas sebanyak 7 responden 
(47%). 

Distribusi lama terdiagnosa 
LLA menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah lebih dari 12 bulan 
sebanyak 6 responden (40%), 
selanjutnya 7-12 bulan sebanyak 5 
responden (33%), dan 0-6 bulan 
sebanyak 4 responden (27%). Fase 
pengobatan LLA yang dijalani 
pasien sebagian besar berada pada 
fase maintenance yaitu sebanyak 8 
responden (54%), selanjutnya fase 
induksi sebanyak 5 responden (33%) 
dan fase konsolidasi sebanyak 2 
responden (13%). 

 
Analisis Univariat  
1. Status Gizi  

Status gizi anak dihitung 
menggunakan pengukuran 
antropometri yaitu indeks 
antropometri yang digunakan 
adalah berat badan (BB) dan 
tinggi badan (TB) karena BB dan 
TB  adalah parameter 
antropometri yang sangat labil. 
Dalam keadaan  normal, BB dan 
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TB berkembang mengikuti 
pertambahan umur (Supariasa, 
2012). Selanjutnya distribusi 
status gizi anak ditampilkan pada 
grafik berikut.  
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Grafik. Distribusi Status Gizi 

Distribusi status gizi anak 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah kurus yaitu sebanyak 9 
responden (60%) dan normal 
sebanyak 6 responden (40%). 

 
2. Hospitalisasi  

Pengumpulan data 
hospitalisasi menggunakan 
metode wawancara kepada orang 
tua dalam mendapatkan 
informasi seberapa sering pasien 
mendapatkan perawatan 
(khemoterapi) dan di cocokan 
dengan melihat data rekam 
medik. Selanjutnya distribusi 
hospitalisasi anak ditampilkan 
pada grafik berikut. 

 
Distribusi Hospitalisasi

40%

60%

0%
10%

20%
30%

40%
50%

60%
70%

Sedang Sering

Hospitalisasi

P
er

se
nt

as
e

 
Grafik. Distribusi  Hospitalisasi 

Distribusi hospitalisasi 
anak menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah sering yaitu 
sebanyak 9 responden (60%) dan 
sisanya memiliki frekuensi 
hospitalisasi kategori sedang 
sebanyak 6 responden (40%). 

 
Analisis Bivariat 

Analisa data yang digunakan 
untuk mengganalisa hubungan status 
gizi dengan frekuensi hospitalisasi 
pasien leukemia pada anak  
prasekolah di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. Analisis yang digunakan 
adalah uji korelasi Rank Spearman. 

Hasil uji korelasi Rank 
Spearman diperoleh nilai rhitung 
sebesar -0,722 dengan nilai 
sifnifikansi (p-value) adalah 0,002. 
Hasil analisis data diperoleh nilai p-
value lebih  kecil dari 0,05 (0,002 < 
0,05), sehingga keputusan uji adalah 
H0 ditolak. Berdasarkan keputusan 
uji tersebut, maka disimpulkan 
terdapat hubungan status gizi dengan 
frekuensi hospitalisasi pasien 
leukemia pada anak  prasekolah di 
RSUD Dr. Moewardi. 

 
 
 

PEMBAHASAN 
Distribusi Jenis Kelamin 

Di tinjau dari segi  distribusi 
jenis kelamin anak menunjukkan 
distribusi tertinggi adalah anak laki - 
laki yaitu sebanyak 8 anak (53%) 
dan sisanya 7 anak (47%) adalah 
perempuan. Kondisi ini sejalan 
dengan hasil penelitian Watson 
(2004) yang menyimpulkan  bahwa 
insidensi leukemia limfositik akut di 
Amerika Serikat lebih sering terjadi 
pada anak laki-laki dari pada anak 
perempuan.  
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Distribusi Umur 

Ditinjau dari segi distribusi 
umur anak menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah kurang dari 5 tahun 
yaitu sebanyak 8 anak (53%) dan 
sisanya 5 tahun keatas sebanyak 7 
responden (47%). Insiden LLA 
adalah 1/60.000 orang pertahun, 
dengan 75% pasien berusia kurang 
15 tahun. Insiden puncaknya usia 3-5 
tahun (Hoffbrand, 2012 ). Di 
Amirika Serikat, Insiden tahunan 
penyakit leukemia pada anak yang 
berumur dibawah 15 tahun adalah 
sekitar 4 per 100.0000. Anak-anak 
dari semua golongan umur terkena. 
Pada LLA, puncak usia timbulnya 
penyakit adalah antara umur 3 dan 5 
tahun ( Rudolph, 2007). 

 
Distribusi lama terdiagnosis 

Berdasarkan hasil penelitan 
distribusi lama terdiagnosa LLA 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah lebih dari 12 bulan sebanyak 
6 responden (40%), selanjutnya 7-12 
bulan sebanyak 5 responden (33%), 
dan 0-6 bulan sebanyak 4 responden 
(27%). Berdasarkan data distribusi 
lama terdiagnosa LLA menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden 
mengalami LLA ketika berusia 3 – 6  
tahun. Menurut Nelson ( 2009 )  
Leukemia adalah kanker anak yang 
paling sering ditemuai pada kasus 
anak –anak, dengan insiden tertinggi 
pada umur 4 – 5 tahun. Oleh karena 
itu responden yang berumur antara 4-
4,5 merupakan puncak insidensi 
terkena leukemia limfositik akut. 
Distribusi fase pengobatan 

Hasil penelitian menunjukkan 
Fase pengobatan LLA yang dijalani 
pasien sebagian besar berada pada 
fase maintenance yaitu sebanyak 8 

responden (54%), selanjutnya fase 
induksi sebanyak 5 responden (33%) 
dan fase konsolidasi sebanyak 2 
responden (13%). Pengobatan utama 
leukemia limfositik akut adalah 
kemoterapi yang diberikan secara 
kombinasi dengan lama pengobatan 
sampai dua-tiga tahun melalui 
beberapa fase, yaitu: fase induksi, 
konsolidasi, intensifikasi dan 
pemeliharaan ( maintanance). Dari 
hasil penelitian pasien LLA pada 
anak prasekolah yang dirawat di 
ruang melati 2 RSUD Dr. Moewardi 
sudah terdiagnosa LLA mayoritas 
sejak 12 bulan yang lalu jadi 
responden sudah menjalani 
serangkaian program kemoterapi 
sehinga pada saat dilakukan 
penelitian program  kemoterapi pada 
pasien LLA paling  banyak berada 
pada fase maintanance ( minggu ke 
18 sampai minggu ke 64 ) karena 
klien sudah melalui 2 fase 
kemoterapi sebelumnya. Menurut 
protokol kemoterapi yang di gunakan 
di RSUD Dr. Moewardi program 
pengobatan kemoterapi LLA  yaitu 
fase induction ( minggu ke 1 sampai 
minggu ke 7 ). Fase consolidtion dan 
reinduction ( minggu ke 8 sampai 
minggu ke 17 ), fase maintance ( 
minggu ke 18 sampai minggu ke 64). 

 
Distribusi status gizi 

Hasil pengukuran  Status gizi 
anak menunjukkan distribusi 
tertinggi adalah kurus yaitu sebanyak 
9 responden (60%) dan normal 
sebanyak 6 responden (40%). Status 
gizi responden menunjukkan 
sebagian besar responden memiliki 
status gizi kurang atau kurus, kondisi 
ini salah satunya disebabkan oleh 
efek samping penggunaan obat 
selama fase pengobatan. 
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Hampir semua obat 
pengobatan LLA memiliki efek 
berupa gangguan saluran cerna 
berupa anoreksia ringan, mual, 
muntah, diare, dan stomatitis sampai 
yang berat yaitu ulserasi oral dan 
intestinal, perforasi, dan diare 
hemoragik, hal ini yang 
menyebabkan penurunan status gizi 
pasien (Permono, 2010). Pasien LLA 
rentan mengalami gangguan nutrisi. 
Penyakit maupun terapinya 
mengakibatkan pasien mengalami 
kehilangan nutrien berhubungan 
dengan mual muntah  karena efek 
samping dari pengobatan yang 
berimbas pada kekurangan asupan 
nutrisi (Rudolph, 2007). Sehingga 
efek samping dari pengobatan LLA 
akan mempengaruhi konsumsi 
makanan pasien. Selain pengobatan 
LLA dapat mempengaruhi status gizi 
karena sel-sel kanker itu dapat 
mengambil zat-zat gizi dari tubuh 
pasien sehingga dapat mengganggu 
dalam memepertahankan kecukupan 
gizi (Raubun, 2005). 

 
Distribusi frekuensi hospitalisasi 

Akibat dari status gizi yang 
kurang responden yang menderita  
LLA, frekuensi hospitalisasi lebih 
sering. Hasil penelitian menunjukan 
Distribusi hospitalisasi anak 
menunjukkan distribusi tertinggi 
adalah sering yaitu sebanyak 9 
responden (60%) dan sisanya 
memiliki frekuensi hospitalisasi 
kategori sedang sebanyak 6 
responden (40%). 

Anak – anak LLA yang 
dirawat di RSUD Moewardi harus 
menjalani serangkaian pengobatan 
khemoterapi yang cukup panjang 
yaitu fase induction ( minggu ke 1 
sampai minggu ke 7 ) jadi anak 

dengan LLA harus menjalani 
khemoterapi setiap minggu selama 7 
minggu untuk berhasil melalui fase 
khemoterapi pada tahap ini. Fase 
selanjutnya yaitu fase consolidtion 
dan reinduction ( minggu ke 8 
sampai minggu ke 17 ) pada fase ini 
responden harus menjalani program 
khemoterapi selama 9 minggu 
berturut – turut, fase maintance ( 
minggu ke 18 sampai minggu ke 64 ) 
pada fase ini dalah fase pengobatan 
khemoterapi yang terakhir yaitu 
selama 46 minggu lamanya, pada 
fase ini fase penentuan kesembuhan 
pasien. sehingga anak – anak dengan 
LLA  harus menjalani hospitalisasi 
secara rutin selama 16 bulan. 
(Protokol pengobatan LLA RSUD 
Dr Moewardi ) 

Dari hasil penelitian 
mayoritas responden yang 
mengalami frekuensi hospitalisasi 
sering, si anak keadaannya sering 
memburuk saat dirumah, status gizi 
anak juga kurang jadi orang tua lebih 
sering membawa anaknya kerumah 
sakit, menjalani hospitalisasi tidak 
hanya menjalani jadwal khemoterapi 
tetapi juga disebabkan faktor 
keadaan anak yang memburuk saat 
dirumah, sehingga frekuensi 
hospitalisasinya lebih sering. 
sedangkan responden yang 
mengalami frekuensi hospitalisasi 
sedang status gizi anak normal dan 
tidak ada  keluhan saat dirumah jadi 
menjalani khemoterapi saat ada 
jadwal khemoterapi saja, sehingga 
frekuensi hospitalisasinya sedang. 

 
Distribusi tabulasi silang 
hubungan status gizi dengan 
frekuensi hospitalisasi 

Tabulasi silang hubungan 
status gizi dengan frekuensi 
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hospitalisasi menunjukkan bahwa 
pada status gizi kurus sebagian besar 
responden mengalami frekuensi 
hospitalisasi sering yaitu sebanyak 8 
responden (89%) dan sedang 
sebanyak 1 responden (11%). 
Sedangkan responden dengan status 
gizi normal sebagian besar memiliki 
frekuensi hospitalisasi dalam 
kategori sedang yaitu sebanyak 5 
responden (83%) dan sering 
sebanyak 1 responden (17%). 

Dari hasil tabulasi silang 
sebagian besar responden yang 
mengalami status gizi kurang 
mengalami hospitalisasi sering yaitu 
sebanyak 8 responden ( 89% ), dan 1 
responden mengalami hospitalisasi 
sedang 1 ( 11 %) 

Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa  anak LLA 
yang mengalami status gizi kurang 
akan semakin sering melakukan 
hospitalisasi pada anak prasekolah 
yang menderita leukemia limfosistik 
akut di ruang Melati 2 RSUD Dr 
Moewardi Surakarta, oleh karena itu 
tingkat hubungan pada pengujian 
secara statistik menunjukkan 
hubungan yang kuat.  

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan di 
meksiko menunjukan bahwa 
frekuensi hospitalisasi dan mortalitas 
pada anak LLA dengan status gizi 
buruk 2,6 kali lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan anak yang 
serupa dengan status gizi normal atau 
baik pada fase awal terapi. (Mejia, et 
al, 2003). 

 
KESIMPULAN 
Kesimpulan 
1. Status gizi pasien leukemia pada 

anak  prasekolah di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta sebagian 
besar adalah kurus. 

2. Frekuensi hospitalisasi pasien 
leukemia pada anak  prasekolah 
di RSUD DR Moewardi 
Surakarta sebagian besar adalah 
sering. 

3. Terdapat hubungan status gizi 
dengan frekuensi hospitalisasi 
pasien leukemia pada anak  
prasekolah di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta (p-value = 
0,002). 

 
Saran  
1. Sebaiknya sedini mungkin 

melakukan screening pada pasien 
LLA pada anak mengingat kasus 
LLA adalah kejadian terbanyak 
pada kelompok keganasaan. 

2. Bagi para perawat dan tenaga 
medis lainnya agar dapat 
mempertahankan atau 
memperbaiki status gizi pasien 
menjadi lebih baik dengan 
pemberian nutrisi secara 
langsung maupun tidak langsung 

3. melalui konseling gizi terhadap 
keluarga pasien bertujuan untuk 
menentukan status gizi anak 
secara akurat dan memonitor 
perubahan status gizi selama 
mendapatkan program terapi 
pengobatan. 
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