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Pemberian diet Modisco dan fomula 100 merupakan slaha satu kegiatan
dari tata laksna dietetik penerita gizi buruk di RS. Modisco merupakan
minuman bernilai gizi tinggi u mengatasi defisensi energi dan protein yang
terdiri dari susu skim 10 gram, gula pasir 5 gr, minyak goreng 5 gr yang
mempunyai kandungan gizi energi 97,7 KK, protein 3,6 gram, lemak 5 gr.
Formula 100 adalah formula makanan yang mengndung KKal 100 setiap
100
mm.
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui perbedan BB balita gizi
buruk sebleum dan sesudah pembeiran Diet Modisco 2) mengetahui
perbedaan berat badan balita gizi buruk dan sesudah pemberian diet F100.
Penelitian ini termasuk penelitaian crossectional dengan rancangan one
group pre test dan post test design. sampel adalah total populasi yitu
sejumlah 17 balita gizi buruk yang dirawat di ruang rawat inap RSUD
kabupaten Temanggung yang dibagi yang mendapatkan diet Modisco
sebnyak 8 anak dan yang mendapatkan diet F100. sebagai responden
adalah ibu balita. Pengolahan data dibantu dengan menggunakankomputer
SPSS versi 10.0. Sedangkan uji statistik yang digunakan adalah t test for
paired
smaple.
hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antra berat
badan balita gizi buruk sabelum dan sesudah pemberian diet Modisco
dengan nilai (p=0,001) dan nilai t hitung (t=5,814) ada perbedaan berat
badan balita gizi buruk sebelum dan sesudah pembeiran diet F100 dengan
nilai (p=0,000) dan nilai t hitung (t=7,535). Dengan adanya perbedan
tersebut maka disarankan agar sebaiknya dilakukan pengecekan asupan
konsumsi makanan dan pemberian diet tetap di teruskan serta perlu
dilakukan penelitian leibh lanjut tentang pengaruh dari penyakit penyerta lain
dengan penambahan berat badan.
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