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Angka kematian bayi di Indonesia akibat diare merupakan factor tertinggi 
24,1%. Prevalensi diare di rumah sakit Roemani termasuk dalam 10 
peringkat besar penyakit utama dan diare menempati persentase tertinggi 
65,73% pada 3 bulan pertama tahun 2001. tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan lama berhentinya diare, mendiskripsikan kehilangan berat 
badan dan analisis perbedaan lama berhentinya diare dan kehilangan BB 
dan menganalisis perbedaan tempe dan bubur sumsum, menganalisis 
tingkat kecukupan energi dan protein pada anak yang diberi diit bubur 
tempe dan bubur sumsum.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen semu dengan pre dan post test 
only control group design, dan pendekatan metode survei dimana penelitian 
dibedakan pada kelompok yang mendapat perlkuan dankl yang tidak 
mendapat perlakuan. Populasi adalah semua pasien anak dengan kasus 
diare yang dirawat di rumah sakit Roemani pada Juli 2001. jumlah sampel 
24 diambil secara purposife dengan kriteria yang sudah ditentukan secara 
inklusi dan ekslusi. Analisa data dilakukan dengan mengetahui normalitas 
data dan selanjutnya dilakukan uji Ttest dan uji Chi Square.  
 
Pada uji statistik dengan Ttest didapatkan ada perbedaanlama diare 
dehidrasi sedang yang diberi diit bubur tempe dan yang diberi bubur 
sumsum, tidak ada perbedaan kehilangan BB pada anak yang diberi diit 
bubur tempe dan yang diberi bubur tempe; ada perbedaan tingkat 
kecukupan energi pada anak yang diberi diit bubur tempe dan yang diberi 
bubur sumsum.  
 
Dengan adanya perbedaan lama diare pada anak yang diberi diit bubur 
tempe dan bubur sumsum maka perlu dibuat prosedur tetap untuk 
penanganan kasus diare dehidrasi sedang dengan bubur tempe serta 
penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar.  
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