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PERBEDAAN PERSENTASE TINGKAT ASUPAN ZAT GIZI PASIEN 

STROKE RAWAT INAP ANTARA PEMBERIAN MAKANAN CAIR 

DENGAN MAKANAN PADAT DI UNIT STOKE DAN  

HCU ANGGREK 2 RSUD Dr. MOEWARDI 

 

Abstrak 

 

Penyakit stroke adalah penyakit yang ditandai dengan kesulitan menelan, 

kesulitan berbicara, hilangnya sensasi diwajah, lengan, atau tungkai disalah satu 

sisi, dan hilangnya sebagian penglihatan disatu sisi. Pasien stroke memiliki 

keterbatasan pada penerimaan, pencernaan, dan penyerapan berbagai makanan 

(zat gizi). Pelayanan gizi yang tepat bertujuan untuk mencegah menurunnnya 

kecukupan asupan makan yang dapat menyebabkan malnutrisi. Pemberian bentuk 

makanan yang sesuai dengan kondisi dan daya terima pasien dalam upaya 

memenuhi kecukupan asupan makan pasien stroke. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan persentase kecukupan asupan zat gizi pasien rawat inap 

antara pemberian makanan cair dengan makanan padat di RSUD Dr. Moewardi. 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. 

Populasi penelitian adalah pasien stroke rawat inap. Pengambilan sampel dengan 

teknik consecutive sampling dengan  30 pasien dengan pemberian makanan cair 

dan 30 pasien dengan pemberian makanan padat. Data asupan dari makanan cair 

dan makanan padat diperoleh melalui form food record 3 x 24 jam. Analisis data 

menggunakan uji Independent Sampel T-Test. Pasien penyakit stroke dengan 

pemberian makanan padat memiliki persentase kecukupan asupan energi, protein, 

lemak, dan karbohidrat dengan kategori normal lebih banyak dari pada pasien 

pemberian makanan padat. Ada perbedaan antara persentase kecukupan asupan 

energi (p=0,000), protein (p=0,047), lemak (p=0000), dan karbohidrat (p=029) 

antara pemberian makanan cair dengan makanan padat pada pasien stroke. 

Kesimpulan, terdapat perbedaan persentase kecukupan asupan energi, protein, 

lemak, dan karbohidrat pasien stroke rawat inap antara pemberian makanan cair 

dengan makanan padat di RSUD Dr. Moewardi. 

 

Kata Kunci : kecukupan asupan zat gizi, makanan cair, makanan padat, pasien 

stroke. 

 

Abstract 

 

Stroke is a disease characterized by difficulty swallowing, difficulty speaking, 

loss of sensation on the face, arms, or legs on one side, and partial loss of vision 

on one side. Stroke patients have limitations on reception, digestion, and 

absorption of various foods (nutrients). Proper nutrition services aim to prevent a 

decrease in the intake of food that can cause malnutrition. Provision of food in 

accordance with the conditions and acceptability of patients in an effort to meet 

the adequacy of food intake for stroke patients. To find out the differences of 

percentage sufficiency of nutrient intake between giving liquid food with solid 
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food on stroke patients in inpatient wards of RSUD Dr. Moewardi. This study was 

an observational study with a cross-sectional approach. Samples were taken by a 

consecutive sampling technique with 30 patients with liquid food and 30 patients 

with solid food. Data from liquid food and solid food is obtained through the 3 x 

24-hour food record form. The data analysis is using the Independent T-Test 

Sample test. The results of this research is Stroke patients with solid food have a 

higher percentage of energy, protein, fat, and carbohydrate intake with more 

normal categories than patients with liquid food. There was a difference between 

the percentage of energy intake level (p = 0,000), protein (p = 0,047), fat (p = 

0000), and carbohydrate (p = 029) between giving liquid food with solid food in 

stroke patients. There is a difference in the percentage sufficiency of intake of 

energy, protein, fat, and carbohydrate between giving liquid food with solid food 

on stroke patients in inpatient wards of RSUD Dr. Moewardi. 

 

Keywords: adequacy of nutrition intake, liquid food, solid food, stroke patients.  

 

1. PENDAHULUAN 

Stroke merupakan penyakit neurologi yang serius, dengan serangan akut yang 

dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat ataupun kecacatan seumur 

hidup (Smeltzer dkk, 2002). Malasah stroke di Indonesia menjadi semakin 

penting dan mendesak. Di Indonesia sendiri, stroke menempati urutan ketiga 

penyebab lematian setelah penyakit jantung dan kanker, angka kematian yang 

diakibatkan oleh penyakit stroke sebesar 15,4% (Lumbantobing, 2007). 

Menurut World Health Orgnization (WHO) stroke didefinisikan suatu 

gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan 

gejala klinik baik fokal ataupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam, 

atau dapat menimbulkan kematian, disebabkan oleh gangguan perederan darah 

otak.  

Penyakit stroke sebenarnya sudah tidak asing  bagi sebagian besar 

masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh cukup tingginya insidensi (jumlah kasus 

baru) kasus stroke yang terjadi di masyarakat. Menurut WHO, setiap tahun 15 

juta orang di seluruh dunia mengalami stroke. Sekitar lima juta menderita 

kelumpuhan permanen. Di kawasan Asia tenggara terdapat 4,4 juta orang 

mengalami stroke (WHO, 2010). Pada tahun 2020 diperkirakan 7,6 juta orang 

akan meninggal dikarenakan penyakit stroke ini (Misbach, 2010). 

Berdasarkan patofisiologinya stroke terdiri dari stroke non hemoragik  dan 
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stroke hemoragik, dimana terdapat 15% dari semua stroke adalah stroke 

hemoragik (Misbach, 1999). Angka kematian dari stroke hemoragik sekitar 30-

40% (Goljan, 2010). Penderita stroke hemoragik berdasarkan usia  di bawah 45 

tahun 13,2%, usia 45-65 tahun 59,3% dan di atas usia 65 tahun 27,5% 

(Misbach, 1999). Gejala stroke yang muncul sangat bergantung pada bagian 

otak yang terganggu, gejala kelemahan sampai kelumpuhan anggota gerak, 

bibir tidak simetris, bicara pelo atau tidak dapat berbicara (afasia), nyeri 

kepala, penurunan kesadaran, dan gangguan rasa (misalnya kebas di salah satu 

anggota gerak). Sedangkan stroke yang menyerang cerebellum akan 

memberikan gejala pusing berputar (vertigo) (Pinzon dan Laksmi, 2010). 

Penderita stroke dengan gejala dan akibat penyakit yang berbeda-beda 

tidak dapat disembuhkan secara total. Disabilitas akibat stoke tidak hanya 

memberikan beban ekonomi bagi keluarga, tetapi juga beban mental emosional 

yang mengganggu produktivitas anggota keluarga yang lain. Namun, apabila 

ditangani dengan baik maka dapat meringankan beban penderita, menimalkan 

kecacatan, dan mengurangi ketergantungan pada orang lain dalam beraktivitas 

(Misbach, 1999). Disfagia atau kesulitan menelan cairan dan atau makanan 

sering terjadi pada pasien stroke (Mahan, dkk., 2012). Pasien stroke sering 

mengalami disfagia terutama pada fase akut yaitu sekitar 30-50% pasien (Wirth 

dkk, 2013). Disfagia terjadi karena disfungsi dan inkoordinasi otot faring dan 

central nervous system kehilangan kontrol terhadap fungsi menelan (Mahan, 

dkk., 2012). Disfagia sangat berhubungan dengan terjadinya malnutrisi akibat 

terganggunya asupan makan, infeksi saluran pernapasan, dehidrasi, 

bertambahnya jumlah hari rawat, dan bahkan kematian (Pandeleke, dkk., 

2014). 

Penderita stroke memiliki keterbatasan pada penerimaan, pencernaan, dan 

penyerapan berbagai makanan (zat gizi). Pemberian diet (makanan) yang tepat 

untuk penderita stroke perlu mempertimbangkan juga faktor risiko yang terjadi 

(Roman GC, 2006). Menurut  Almatsier (2002) bentuk makanan yang 

diberikan pada pasien stroke dalam fase akut atau bila ada gangguan fungsi 

menelan adalah dalam bentuk cairan kental atau kombinasi cair jernih dan 
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cairan kental yang diberikan secara oral atau NGT sesuai dengan keadaan 

penyakit. Makanan diberikan dalam porsi kecil tiap 2-3 jam. Lama pemberian 

disesuaikan dengan keadaan pasien. Kemudian pada pasien fase pemulihan 

bentuk makanan merupakan kombinasi cairan jernih dan cairan kental, saring, 

lunak, dan biasa, sebagai makanan perpindahan dari diet sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah dan Hagnyonowati (2016) di 

Semarang terhadap penatalaksaan gizi sesuai kebutuhan gizi pada penderita 

stroke dengan disfagia, menyatakan bahwa bentuk makanan berpengaruh 

terhadap kecukupan asupan makan pasien. Penelitian dilakukan selama 6 hari, 

pada intervensi hari pertama dan kedua pasien stroke rawat inap mendapatkan 

diet di rumah sakit yaitu dengan bentuk makanan lunak lauk saring. Asupan 

pasien pada saat itu dikategorikan defisit berat. Lalu pada intervensi hari ketiga 

pasien diberikan makanan dengan bentuk saring dan formula enteral, dan hasil 

dari pengamatan comstock dan recall menunjukkan bahwa kecukupan asupan 

makanan pasien meningkat.  

Tatalaksana nutrisi yang diberikan bertujuan untuk mencegah malnutrisi 

dan mempertahankan status hidrasi yang adekuat, akibat disfagia, penurunan 

kesadaran dan depresi yang dapat mengurangi asupan nutrisi pasien (Wirth 

dkk, 2013). Penatalaksanaan dukungan  nutrisi  yang  tepat akan  memberikan  

beberapa manfaat.  Pertama  adalah mempertahankan  status  nutrisi agar  tidak  

makin  menurun. Kedua  mencegah  atau mengurangi  kemungkinan timbulnya 

komplikasi  metabolik maupun  infeksi,  komplikasi mekanik serta interaksi 

obat dan bahan  gizi  yang  pada  akhirnya diharapkan  mampu menurunkan  

angka  morbiditas dan  mortalitas.  Manfaat  lain yang  tidak  kalah  pentingnya 

adalah  biaya  perawatan  yang menjadi  lebih  rendah  akibat masa  inap  yang  

lebih  pendek (Dinarto, 2002). 

Prevalensi penyakit stroke di Indonesia semakin menigkat. Dibuktikan 

dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional, prevalensi stroke 

yang diagnosis tenaga kesehatan sebesar 6 per mil (2007) dan 7 per mil (2013) 

sedangkan yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan (nakes) atau gejala sebesar 

8,3 per mil (2007) dan 12,1 per mil (2013) yang sama banyak antara laki-laki 
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dan perempuan. Prevalensi stroke cenderung lebih tinggi pada masyarakat 

dengan pendidikan rendah yaitu 16,5‰, lebih tinggi di kota daripada di desa 

8,2‰ dan lebih tinggi pada masyarakat yang tidak bekerja 11,4‰ 

(RISKESDAS, 2013). Menurut Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 

2012 adalah 0,07% lebih tinggi dari tahun 2011 (0,03%). Survei pendahuluan 

yang dilakukan di Unit Stroke dan HCU Anggrek 2 RSUD Dr. Moewardi 

diketahui bahwa jumlah kasus stroke yang mendapatkan makan padat dan cair 

pada bulan Juni-Agustus 2018 sebanyak 170 pasien. Pasien dengan pemberian 

makanan padat memiliki prevalensi sebesar 62,35% dengan jumlah 106 pasien 

dan prevalensi pasien dengan pemberian makanan cair sebesar 37,64% dengan 

jumlah 64 pasien.  

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui perbedaan persentase kecukupan asupan zat gizi pasien stroke 

rawat inap antara pemberian makanan cair dengan makanan padat di Unit 

Stroke dan HCU Anggrek 2 RSUD Dr. Moewardi. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan menggunakan 

desain Cross Sectional, sebanyak 60 responden yang dipilih dengan cara 

consecutive sampling yang telah memenuhi kriteria inklusi paisen merupakan 

penderita yang menjalani rawat inap, penderita telah didiagnosa dokter 

menderita stroke tanpa komplikasi (gangguan fungsi ginjal dan hati), penderita 

bersedia menjadi responden, dan penderita mendapatkan makanan cair dan 

makanan padat (minimal 3 hari pemberian), sedangkan kriteria ekslusi adalah 

Penderita berada dalam keadaan hipermetabolik (trauma dan demam), 

penderita stroke yang pulang atau meninggal dunia sebelum penelitian 

berakhir. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018-Januari 2019. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Asupan makanan cair dan makanan 

padat dan variabel terikat adalah Persentase tingkat asupan zat gizi. Dataasupan 

makanan cair dan makanan padat diperoleh dengan form food record 

sedangkan data persentase tingkat asupan zat gizi diperoleh dari perhitungan 
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kebutuhan zat gizi dibagi dengan asupan zat gizi pasien. Data dianalisis 

menggunakan uji analisis statistik Independent T-Test. Penelitian ini telah 

memenuhi kode etik dari Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan nomor, No: 1546/B.1/KEPK-

FKUMS/XI/2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden  

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di RSUD Dr. Moewardi pada tanggal 3 

Desember 2018-3 Januari 2019 subjek yang terkumpul dalam 1,5 bulan penelitian 

yaitu sebanyak 60 sampel. Variabel yang diteliti adalah persentase tingkat asupan 

zat gizi yang meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat. Hasil pengumpulan data 

karakteristik subyek dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden 
Makanan Cair Makanan Padat 

n % n % 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 13 43,3 18 60 

Perempuan 17 56,7 12 40 

 Total 30 100 30 100 

Usia  

41-56 tahun 6 20 6 20 

57-77 tahun 14 46,7 22 73,3 

73-88 tahun 10 33,3 2 6,7 

 Total  30 100 30 100 

Status Gizi  

Kurus  0 0 0 0 

Normal 26 86,7 20 66,7 

Gemuk 4 13,3 10 33,3 

 Total  30 100 30 100 

 

 Jenis kelamin pasien stroke dengan pemberian makanan cair sebagian 

besar berjenis kelamin perempuan lebih banyak 56,7%, dibandingkan pasien 

stroke berjenis kelamin laki-laki yaitu 43,3%. Pasien stroke dengan pemberian 

makanan padat sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebesar 60%, 

dibandingkan pasien stroke yang berjenis kelamin perempuan 40%. Perbedaan 
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proporsi laki-laki dan perempuan pada kedua kelompok pemberian makanan tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan. Jumlah keseluruhan pasien stroke berjenis 

kelamin laki-laki 31 orang dan perempuan 29 orang. Menurut Koelhoffer (2013), 

perempuan memiliki risiko terkena stroke lebih rendah daripada laki-laki, tetapi 

perempuan lanjut usia yang telah mengalami menopause memiliki risiko terkena 

stroke lebih tinggi daripada laki-laki. Menurut Martono dan Kuswardani (2007), 

stroke pada perempuan pre menopause lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Setelah menopause faktor perlindungan pada perempuan menghilang dan 

insidensinya menjadi hampir sama dengan pria. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik responden yang 

dikumpulkan selama penelitian meliputi jenis kelamin, usia, dan status gizi. Usia 

responden dalam penelitian berada pada rentang 41 hingga 88 tahun. Persentase 

terbanyak dengan pasien pemberian makanan cair dan padat terdapat pada rentang 

usia 57 hingga 77 tahun yaitu 46,7% dan 73,3%, sedangkan persentase paling 

sedikit dengan pasien pemberian makanan cair adalah rentang usia 41  hingga 56 

tahun yaitu 20% dan pasien dengan pemberian makanan padat persentase paling 

sedikit rentang usia 41  hingga 56 tahun yaitu 6,7%. Hal tersebut sesuai hasil dari 

penelitian PERDOSSI (2011) yang menyatakan bahwa kasus stroke paling banyak 

terjadi pada usia 56-65 tahun. Menurut Koelhoffer (2013), risiko stroke meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia. Adanya proses penuaan, dimana seluruh organ 

tubuh mengalami proses kemunduran fungsi, terutama pada pembuluh darah otak. 

Pembuluh darah menjadi tidak elastis akibat adanya penebalan darah, sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan aliran darah ke otak (Kristiyawati,2009). Efek 

dari penuaan terhadap sistem kardiovaskuler dan sebrovaskuler, serta adanya 

faktor risiko lain yang terjadi dalam jangka waktu tertentu menyebabkan 

seseorang lebih rentan terhadap kejadian stroke (Zhang dkk, 2011). 

 Status gizi pasien sebagian besar adalah normal, pada pasien stroke 

dengan pemberian makanan cair 86,7% dan pasien stroke dengan pemberian 

makanan padat 73,3%. Hal ini bertentangan dengan Iskandar (2004) yang 

menyatakan bahwa obesitas memicu proses aterosklerosis yang dihubungkan 

dengan hipertensi, hyperlipidemia, dan kencing manis. 
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3.2 Asupan Zat Gizi Responden 

Asupan zat gizi responden diambil dari hasil form food record 3x24 jam dengan 

wawancara terhadap keluarga responden di ruang rawat inap HCU Anggrek 2 dan 

Unit Stroke RSUD Dr. Moewardi. Penelitian ini menunjukan hasil sebagai 

berikut. Asupan zat gizi responden dikategorikan defisit, normal, dan di atas 

kebutuhan. Defisit apabila persentase kecukupan asupan ≤ 89% , normal apabila 

persentase kecukupan asupan ≥ 90%-119% , dan di atas kebutuhan apabila 

persentase kecukupan asupan ≥ 120%. 

Tabel 2. Asupan Zat Gizi Responden 

Asupan Zat Gizi 
Makanan Cair Makanan Padat 

n % n % 

Energi   

Defisit 28 93,3 6 20 

Normal  2 6,7 20 66,7 

 Di atas kebutuhan 0 0 4 13,3 

 Total 30 100 30 100 

Protein  

Defisit 17 56,7 16 53,3 

Normal  13 43,3 11 36,7 

Di atas kebutuhan 0 0 3 10 

 Total  30 100 30 100 

Lemak  

Defisit 30 100 4 13,3 

Normal  0 0 6 20 

Di atas kebutuhan 0 0 20 66,7 

 Total  30 100 30 100 

Karbohidrat      

Defisit 21 70 15 50 

Normal  9 30 12 40 

Di atas kebutuhan 0 0 3 10 

 Total  30 100 30 100 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar asupan 

energi responden pada pemberian makanan cair memiliki persentase kecukupan 

dengan kategori defisit (93,3%). Sedangkan pada pemberian makanan padat, 

persentase kecukupan asupan energi  paling banyak berkategori normal (66,7%). 

Hasil penelitian Kusumayanti, dkk (2003) diketahui bahwa asupan zat gizi yang 

rendah terutama energi, mempengaruhi terjadinya malnutrisi pada pasien stroke 
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yang dirawat inap di rumah sakit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Irmawati 

(2000) yang menemukan bahwa meningkatnya konsumsi makanan (konsumsi 

energi) diikuti dengan semakin baiknya status gizi pasien dilihat dari perubahan 

Tebal Lipatan Kulit. 

 Asupan protein responden dengan pemberian makanan cair dan padat, 

sama-sama menunjukkan persentase kecukupan asupan protein kategori defisit 

lebih besar daripada kategori normal yaitu 56,7%(cair) dan 53,3%(padat). Protein 

memiliki fungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Penelitian 

Citrakesumasari (2012) menyatakan, pada dasarnya asupan protein yang kurang 

dapat meningkatkan kadar homosistein dalam darah. Pengaruh asupan protein 

juga memegang peran peting dalam penanggulangan gizi penderita stroke, karena 

dapat mencegah terjadinya komplikasi Gagal Ginjal Kronik (GGK), dimana gejala 

sindrom uremik disebabkan menumpuknya katabolisme protein tubuh oleh karena 

itu semakin baik asupan protein semakin baik pula dalam mempertahankan status 

gizinya (Almatsier, 2005). 

 Hasil asupan lemak responden menunjukkan semua pasien dengan 

pemberian makanan cair, memiliki persentase kecukupan asupan lemak kategori 

defisit (100%). Sedangkan responden dengan pemberian makanan padat, 

persentase kecukupan asupan lemak sebagian besar berkategori di atas kebutuhan 

(66,7%). Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), 

direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah dan asupan lemak jenuh pada 

pasien stroke, dimana pada diet ini dikonsumsi buah-buahan, sayuran, dan produk 

susu rendah lemak ditingkatkan (Goldstein dkk, 2011). Sekitar 80-85% stroke non 

hemoragik yang terjadi akibat obstruksi atau bekuan di salah satu atau lebih 

(atherosklerosis) menjadi salah satu penyebab tersering terjadinya stroke non 

hemoragik (Price, 2014). Perlu adanya pembatasan asupan kolesterol dan lemak, 

terutama lemak jenuh dalam penatalaksanaan diat yang dilakukan (Wahyuningsih, 

2013). 

 Responden dengan pemberian makanan cair dan padat memiliki persentase 

asupan karbohidrat sebagian besar berkategori defisit yaitu 70%(cair) dan 

50%(padat). Karbohidrat yang sudah memasuki tubuh akan diubah menjadi lemak 
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pada waktu energi sudah mencukupi, kemudian karbohidrat yang sudah menjadi 

lemak tersebut juga mengalami metabolisme menjadi lemak. Frekuensi makan 

dan berapa banyak karbohidrat yang dikonsumsi manusia diubah menjadi lemak 

merupakan faktor penentu terjadinya arteroklerosis (Soeharto, 2004). 

3.3 Perbedaan persentase kecukupan asupan energi pasien stroke rawat inap 

antara pemberian makanan cair dengan makanan padat 

Perbedaan persentase kecukupan asupan energi pasien stroke rawat inap antara 

pemberian makanan cair dengan makanan padat menggunakan uji kenormalan 

data kolmogorov smirnov diperoleh data distribusi normal (p=0,689), maka 

analisis diuji dengan menggunakan uji Independent Sampel T-Test Ho di tolak 

(nilai p=0,000). 

Tabel 3. Perbedaan Persentase Kecukupan Asupan Energi Pasien Stroke 

Rawat Inap antara Pemberian Makanan Cair dengan Makanan Padat 

Kecukupan 

Asupan Energi 

Jenis Makanan 
Sig p 

Cair Padat 

Mean 73,14 102,93 

0,000 
SD 16,65 14,95 

Nilai Minimum 66,92 97,35 

Nilai Maksimum 79,35 108,51 

 Berdasarkan tabel 3, menunjukkan rata-rata persentase kecukupan asupan 

energi pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair memiliki nilai 

73,14 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase kecukupan 

asupan energi pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan padat. Hasil 

uji independent t-test menunjukkan adanya perbedaan persentase kecukupan 

asupan energi pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair dan 

makanan padat di RSUD Dr. Moewardi, yang dibuktikan dengan p-value sebesar 

0,000 (p<0,05). 

 Konsumsi energi yang dianjurkan yaitu baik apabila memiliki asupan 90-

119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila <89%% dan >120% dari total 

kebutuhan masing-masing individu (Hardiansyah, 2004). Mengkonsumsi energi 

yang tidak adekuat dari kecukupan gizi yang dianjurkan akan membawa dampak 

pada sistem imunitas tubuh sehngga menyebabkan mudahnya serangan infeksi 
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dan penyakit lainnya serta lambatnya regenerasi sel tubuh. Energi diperlukan 

untuk lekangsungan proses di dalam butuh seperti proses peredaran dan sirkulasi 

darah, denyut jantung, pernafasan, percernaan dan proses fisiologis lainnya 

(Notoadmojo, 1993). Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran 

karbohidrat, protein, dan lemak, karena itu agar  energi tercukupi perlu 

pemasukan makanan yang cukup dengan mengkonsumsi makanan yang cukup 

dan seimbang (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2003). Hasil penelitian Kusumayanti, 

dkk (2003) diketahui bahwa asupan zat gizi yang rendah terutama energi, 

mempengaruhi terjadinya malnutrisi pada pasien stroke yang dirawat inap di 

rumah sakit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Irmawati (2000) yang 

menemukan bahwa meningkatnya konsumsi makanan (konsumsi energi) diikuti 

dengan semakin baiknya status gizi pasien dilihat dari perubahan Tebal Lipatan 

Kulit. 

3.4 Perbedaan persentase kecukupan asupan protein pasien stroke rawat 

inap antara pemberian makanan cair dengan makanan padat 

Perbedaan persentase kecukupan asupan protein pasien stroke rawat inap antara 

pemberian makanan cair dengan makanan padat menggunakan uji kenormalan 

data kolmogorov smirnov diperoleh data distribusi normal (p=0,592), maka 

analisis diuji dengan menggunakan uji Independent Sampel T-Test Ho di tolak 

(nilai p=0,047) 

Tabel 4. Perbedaan Persentase Kecukupan Asupan Protein Pasien Stroke 

Rawat Inap antaraPemberian Makanan Cair dengan Makanan Padat 

Kecukupan 

Asupan Protein 

Jenis Makanan 
Sig p 

Cair Padat 

Mean 82,83 93,13 

0,047 
SD 22,58 16,29 

Nilai Minimum 13,49 62,81 

Nilai Maksimum 119,7 128,83 

 Berdasarkan tabel 4, menunjukkan rata-rata persentase kecukupan asupan 

protein pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair memiliki nilai 

82,83 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase kecukupan 

asupan protein pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan padat. Hasil 

uji independent t-test menunjukkan adanya perbedaan persentase kecukupan 
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asupan lemak pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair dan 

makanan padat di RSUD Dr. Moewardi, yang dibuktikan dengan p-value sebesar 

0,047 (p<0,05). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi protein yang dianjurkan 

yaitu baik apabila memiliki asupan 90-119% dari total kebutuhan dan tidak baik 

apabila <89%% dan >120% dari total kebutuhan masing-masing individu 

(Hardiansyah, 2004). Pasien dengan pemberian makanan cair sebagian besar 

memiliki keluhan utama yaitu penurunan kesadaran, dimana pasien tidak bisa 

menerima makanan padat secara oral. Tidak adekuatnya asupan protein 

disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat dan gangguan metabolik. 

 Penelitian Nisa (1990) menyatakan bahsa ada hubungan antara asupan 

makan dengan kolesterol daran pada penyakit kardiovaskuler. Protein merupakan 

energi yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan 

menghasilkan 4 kal/gram sama dengan karbohidrat. Protein ini akan dipecah 

menjadi sumber energi apabila zat gizi karbohidrat dan lemak tidak mencukupi 

(Bulan, 2013). Penelitian Citrakesumasari (2012) yang menganalisis zat gizi 

terkait Homosistein pada remaja obesitas di Indonesia, menyatakan pada dasarnya 

asupan protein yang kurang dapat meningkatkan kadar homosistein dalam darah. 

Kondisi ini dikenal dengan hiperhomosisteinemia. Seseorang dengan kadar 

homosistein yang tinggi dapat meningkatkan resiko penyumbatan pembuluh darah 

(aterosclerosis). Meningkatnya jumlah homosistein dapat merusak lapisan 

pembuluh darah dan kerusakan inilah yang dapat menyebabkan atherosclerosis 

serta peningkatan resiko serangan jantung, stroke, dan pembentukan bekuan darah 

(Koyama, dkk., 2002). 

3.5 Perbedaan persentase kecukupan asupan lemak pasien stroke rawat inap 

antara pemberian makanan cair dengan makanan padat 

Perbedaan persentase kecukupan asupan lemak pasien stroke rawat inap antara 

pemberian makanan cair dengan makanan padat menggunakan uji kenormalan 

data kolmogorov smirnov diperoleh data distribusi normal (p=0,063), maka 

analisis diuji dengan menggunakan uji Independent Sampel T-Test Ho di tolak 

(nilai p=0,000).  
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Tabel 5.  

Perbedaan Persentase Kecukupan Asupan Lemak Pasien Stroke Rawat Inap 

antara Pemberian Makanan Cair dengan Makanan Padat 

Kecukupan 

Asupan Lemak 

Jenis Makanan 
Sig p 

Cair Padat 

Mean 65,94 126,34 

0,000 
SD 15,8 26,63 

Nilai Minimum 12,17 68,61 

Nilai Maksimum 85,73 175,8 

 Berdasarkan tabel 5, menunjukkan rata-rata persentase kecukupan asupan 

protein pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair memiliki nilai 

65,94 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase kecukupan 

asupan lemak pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan padat. Hasil 

uji independent t-test menunjukkan adanya perbedaan persentase kecukupan 

asupan lemak pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair dan 

makanan padat di RSUD Dr. Moewardi, yang dibuktikan dengan p-value sebesar 

0,000 (p<0,05). 

 Konsumsi protein yang dianjurkan yaitu baik apabila memiliki asupan 90-

119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila <89%% dan >120% dari total 

kebutuhan masing-masing individu (Hardiansyah, 2004). Asupan lemak 

dianjurkan cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi total (Almatsier, 2004). 

Disatu pihak asupan lemak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori, 

sedangakan dipihak lain lemak ikut memperburuk fungsi ginjal dan menambah 

morbiditas akibat arterosklerosis (Raharjo, 2000). Lemak yang telah ada dalam 

tubuh akan menghasilkan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kelebihan asam 

lemak tak jenuh akan membantu proses terjadinya metabolism kolesterol. Kadar 

kolesterol dalam darah yang tinggi merupakan faktor terjadinya arteosklorosis. 

Kolesterol dapat diendapkan didinding rongga ateri sehingga terjadi penyumbatan 

pada dinding ateri (Dawiesdah, 1990). Maka dari itu, diutamakan sumber lemak 

untuk dikonsumsi pasien stroke adalah sumber lemak tidak jenuh ganda, 

membatasi sumber lemak jenuh yaitu <10% dan kolesterol <300 mg. 
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3.6 Perbedaan persentase kecukupan asupan karbohidrat pasien stroke 

rawat inap antara pemberian makanan cair dengan makanan padat 

Perbedaan persentase kecukupan asupan karbohidrat pasien stroke rawat inap 

antara pemberian makanan cair dengan makanan padat menggunakan uji 

kenormalan data kolmogorov smirnov diperoleh data distribusi normal (p=0,404), 

maka analisis diuji dengan menggunakan uji Independent Sampel T-Test Ho di 

tolak (nilai p=0,029). 

Tabel 6. Perbedaan Persentase Kecukupan Asupan Karbohidrat Pasien 

Stroke Rawat Inap antara Pemberian Makanan Cair dengan Makanan Padat 

Kecukupan Asupan 

Karbohidrat 

Jenis Makanan 
Sig p 

Cair Padat 

Mean 79,41 91,67 

0,029 
SD 17,78 24,03 

Nilai Minimum 60,05 116,4 

Nilai Maksimum 71,84 136,29 

 Berdasarkan tabel 6, menunjukkan rata-rata persentase kecukupan asupan 

karbohidrat pasien stroke rawat inap dengan pemberian makanan cair memiliki 

nilai 79,41 angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata persentase 

kecukupan asupan karbohidrat pasien stroke rawat inap dengan pemberian 

makanan padat. Hasil uji independent t-test menunjukkan adanya perbedaan 

persentase kecukupan asupan karbohidrat pasien stroke rawat inap dengan 

pemberian makanan cair dan makanan padat di RSUD Dr. Moewardi, yang 

dibuktikan dengan p-value sebesar 0,029 (p<0,05). 

 Konsumsi karbohidrat baik jika rata-rata memiliki asupan 90-119% dari 

total kebutuhan dan tidak baik apabila <89%% dan >120% dari total kebutuhan 

masing-masing individu (Hardiansyah, 2004). Asupan karbohidrat dianjurkan 

cukup, yaitu 60-65% dari kebutuhan energi total (Almatsier, 2004). Menurut 

Grundy (1998), tingginya konsumsi karbohidrat terutama karbohidrat sederhana, 

cenderung meningkatkan kadar tigliserida dan menurunkan kadar kolesterol HDL. 

Karbohidrat yang sudah memasuki tubuh akan diubah menjadi lemak pada waktu 

energi sudah mencukupi, kemudian karbohidrat yang sudah menjadi lemak 

tersebut juga mengalami metabolism menjadi lemak. Frekuensi makan dan berapa 

banyak karbohidrat yang dikonsumsi manusia diubah menjadi lemak merupakan 
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faktor penentu terjadinya arteroklerosis (Soeharto, 2004). Pasien stroke memiliki 

risiko tinggi untuk mengalami komplikasi gagal ginjal kronik telah diketahui 

bahwa banyak faktor yang berperan terhadap kejadian tersebut seperti hipertensi, 

anemia, kalsifikasi vascular (Corwin E, 2001). 

4. PENUTUP 

Responden stroke rawat inap laki-laki dan perempuan pada pemberian 

makanan cair dan padat memiliki jumlah yang setara, rata-rata terjadi pada 

rentang usia 57-72 tahun, dan sebagian besar memiliki status gizi normal. 

Asupan energi responden dengan pemberian makanan cair sebagian besar 

defisit, sedangkan responden dengan pemberian makanan padat sebagian besar 

normal. Kategori defisit pada asupan protein terjadi pada responden dengan 

peberian makanan cair dan padat. Responden dengan pemberian makanan cair 

memiliki asupan lemak sebagian besar defisit sedangkan responden dengan 

pemberian makanan padat sebagian besar diatas kebutuhan. Asupan 

karbohidrat respondengn dengan pemberian makanan cair dan padat sebagian 

besar berkategori defisit. Hasil uji Independent Sampel T-Test pada persentase 

kecukupan asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat responden 

menunjukkan adanya perbedaan dengan pemberian makanan cair dan makanan 

padat di RSUD Dr. Moewardi (p<0,05). Persentase kecukupan asupan zat gizi 

pasien stroke dengan pemberian makanan cair sebagian besar mengalami 

defisit, salah satu penyebabnya karena terdapat terapi medis yaitu spooling 

lambung. Hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk ahli gizi untuk 

memberikan asupan tambahan. 
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