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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, 19 OKTOBER 2018 

 

NURUL HIKMAH ALHIDAYATI 

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN GIZI BURUK 

DAN GIZI KURANG PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD 

PUSKESMAS KEBONG KABUPATEN SINTANG  

Xvii + 117 halaman + 33 tabel + 5 gambar + 19 lampiran 

Balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita gizi buruk dan 

gizi kurang. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental 

maupun kemampuan berfikir. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan 

gizi bagi balita masih kurang dan balita masih sering tidak diprioritaskan dalam 

hal makan.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Pada Balita Di Wilayah Kerja Uptd 

Puskesmas Kebong Kabupaten Sintang Tahun 2018. 

Jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan penelitian cross 

sectional. 

Sampel sebanyak 86 responden yang diambil dengan tehnik sampling  

proportional random sampling yang diambil dari 13 desa. Analisis data yang 

digunakan adalah univariat dan bivariat. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

chi square dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan (p > 0,05) antara pengetahuan 

ibu tentang gizi (p value= 0,782), pola asuh makan (p value= 0,670), dan personal 

hygine ibu (p value= 0,609). 

Disarankan kepada ibu agar lebih memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada 

dan memperhatikan asupan gizi balita serta menjaga personal hygine untuk 

mencegah penyakit infeksi pada anak. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan gizi, Pola asuh makan, personal hygine ibu, Gizi 

Buruk dan kurang 

Pustaka : 98 (2008-2018) 
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ABSTRACT 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

SKRIPSI, 19 OCTOBER 2018 

 

NURUL HIKMAH ALHIDAYATI 

FACTORS ASSOCIATED WITH LESS AND NUTRITIONAL NUTRITION IN 

LABOR IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS KEBONG REGENCY 

OF SINTANG REGENCY 

Xvii + 117 pages + 33 tables + 5 pictures + 19 in the location 

Toddlers are the age group who most often suffer from malnutrition and 

malnutrition. Malnutrition can inhibit physical, mental or thinking abilities. The 

community will consider it important to fulfill nutrition for under-fives who are 

still lacking and toddlers are still often not prioritized in terms of eating. 

The purpose of this study was to determine factors related to the incidence of 

malnutrition and malnutrition in under-five children in the working area up to 

Kebong Puskesmas Sintang District in 2018. 

Type of analytic observational study with cross sectional research design. 

Sample of research were 86 respondents, taken by proportional random sampling 

technique taken from 13 villages. Analysis is univariate and bivariate. The 

statistical test used chi square test with a 95% confidence level. 

The results showed no relationship (p> 0.05) between maternal knowledge about 

nutrition (p value = 0.782), feeding parenting (p value = 0.670), and maternal 

personal hygine (p value = 0.609). 

In order to better improve existing health services and influence nutritional intake 

of children and maintain personal hygiene to prevent infectious diseases in 

children. 

 

Keywords: Nutritional knowledge, feeding parenting, maternal personal hygiene, 

poor nutrition and lack 

Reader: 98 (2008-2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 

2013 terdapat 99 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita gizi kurang di 

dunia diantaranya 67% terdapat di Asia dan 29% di Afrika serta terdapat 

kematian 6,34 juta anak usia dibawah 5 tahun atau hampir 17 ribu kematian 

setiap harinya akibat penyakit infeksi dan status gizi (WHO, 2014). UNICEF 

mengungkap sebanyak 165 juta anak di seluruh dunia terhambat 

perkembangan fisik maupun otaknya, kondisi itu bisa terjadi dikarenakan 

bayi mengalami kekurangan gizi (Nawawi, 2013). 

Balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita gizi 

kurang dan gizi buruk (Notoatmodjo, 2010). Gizi buruk pada balita dapat 

menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir. Balita 

yang menderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan (IQ) 

hingga sepuluh persen, dampak paling buruk dari gizi buruk yaitu kematian 

pada umur yang sangat dini (Kurnia dan Budiantara, 2012). Masalah 

Kekurangan gizi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang dihadapi oleh 

Indonesia (Christina, 2012). 

Secara nasional, prevalensi gizi buruk dan kurang pada anak balita 

sebesar 19,6%, yang berarti 212 masalah gizi berat dan kurang di Indonesia 

masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan  mendekati prevalensi 

tinggi, sedangkan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 
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2019 yaitu 17% (Kemenkes RI, 2013). Hasil survey nasional terbaru 

RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menunjukkan prevalensi 

balita dengan berat kurang (under weight) berdasarkan indikator BB/U adalah 

berjumlah 19,6% yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% 

balita dengan gizi kurang (RISKESDAS, 2013).  

Prevalensi gizi buruk di Kalimantan Barat masih sangat tinggi tercatat 

sebesar 10,3% dibandingkan tingkat nasional 5,7% dan prevalensi gizi buruk 

seharusnya kurang dari 1% (RISKESDAS, 2013). Berdasarkan profil 

Kesehatan Indonesia tahun 2017  (data tahun 2016) provinsi Kalimantan 

Barat sebanyak 33.351 balita mengalami gizi buruk dan merupakan provinsi 

peringkat kedua dengan angka balita usia 0-59 bulan dengan persentase gizi 

buruk 6,7%, gizi kurang sebesar 20,8% setelah Nusa Tenggara Timur yaitu 

gizi buruk 6,9% dan gizi kurang 21,3% (Kemenkes RI, 2017).  

Dari hasil pemantauan status gizi (PSG) yang dilakukan Dinas 

Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sintang pada tahun 2016 diperoleh data balita 

yang diukur sebanyak 22.941 balita, ditemukan balita dengan gizi buruk 

sebanyak 857 (3,74%) kasus  dan balita gizi kurang sebanyak 3.556 (15,50%) 

kasus. Kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Sepauk sebanyak 173 kasus 

diikuti Puskesmas Kebong sebanyak 104 kasus dan Puskesmas Pandan 

sebanyak 64 kasus. Pada tahun 2017 mengalami penurunan kasus  yaitu dari 

17.652 balita yang di ukur, ditemukan balita gizi buruk sebanyak 597 (3,28%) 

dan gizi kurang sebanyak 2.789 (15,39%) kasus (PSG Dinkes Sintang, 2016).   
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Kabupaten Sintang memiliki persentase balita gizi buruk dan gizi 

kurang tahun 2017 sebesar 3,74% dan 15,50% yang berarti balita gizi buruk 

dan balita gizi kurang yang ditemukan masih cukup banyak yang seharusnya 

dibawah dari target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sintang periode 2011 – 2016 yaitu sebesar 2,00% untuk gizi buruk dan 

15,00% untuk gizi kurang (PSG Dinkes Sintang, 2016). 

Berdasarkan data pelaporan pemantauan status gizi (PSG) Puskesmas 

Kebong dalam kegiatan  posyandu sepanjang tahun 2015 sebanyak 1.024 

balita yang diukur dan tercatat 141 balita bawah garis merah (BGM) terdiri 

dari 113 balita gizi kurang dan 28 balita gizi buruk, tahun 2016 sebanyak 

1.047 balita terukur dan tercatat 240 balita bawah garis merah (BGM) terdiri 

dari 179 balita gizi kurang dan 61 balita gizi buruk, dan di tahun 2017 

sebanyak 854 balita yang diukur tercatat balita BGM sebanyak 189 balita 

yang terdiri dari 154 balita gizi kurang, 35 balita gizi buruk (PSG Puskesmas 

Kebong, 2017). 

Di tahun 2016 telah dilaksanakan Program Pos Gizi Desa (POGIDES) 

sebagai bentuk program dari Puskesmas Kebong yang ditujukan untuk 

menurunkan angka kejadian gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Kebong 

Kecamatan Kelam Permai dan program ini berhasil menurunkan angka balita 

gizi buruk yang tercatat sebanyak 61 balita gizi buruk di tahun 2016 menjadi 

35 balita ditahun 2017, walaupun kasus menurun namun masih tercatat 

adanya kasus gizi buruk disetiap tahun di wilayah kerja Puskesmas Kebong, 

hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan terjadinya kasus gizi buruk di 
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wilayah Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang 

masih tergolong tinggi dan jumlah kasus balita kekurangan energi protein 

(KEP) pada tahun 2017 masih tercatat 188 balita atau sekitar 21,78% (PSG 

Puskesmas Kebong, 2017). 

Permasalahan gizi memiliki dimensi luas, tidak hanya masalah 

kesehatan tetapi juga masalah sosial, ekonomi, budaya, pola asuh, 

pendidikan, dan lingkungan. Faktor pencetus munculnya masalah gizi buruk 

dapat berbeda antar wilayah ataupun antar kelompok masyarakat, bahkan 

akar masalahnya dapat berbeda antar kelompok usia balita (Sihadi, 2009). 

Kondisi kemiskinan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dalam keluarga 

(Almatsier, 2010). Penyebab dasar lainnya yang berkontribusi dalam 

terjadinya masalah gizi buruk  pada balita adalah pendidikan (UNICEF, 

2013).  

Hasil penelitian Handono (2010) menunjukkan bahwa pendidikan 

orang tua terutama ibu berpengaruh signifikan terhadap status gizi balita. 

Faktor selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Rendahnya pemanfaatan 

kesehatan berpengaruh sebesar 60-70% kematian balita dengan gizi kurang 

(UNICEF, 2013). Penelitian Kusumawati dan Rahardjo, 2012 ditemukan 

variabel yang berpengaruh secara bermakna secara multivariat terhadap gizi 

buruk meliputi infeksi, pola asuh makanan, pendapatan, dan pemanfaatan 

pelayanan kesehatan. Faktor yang paling berpengaruh adalah pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dengan nilai p = 0,000 dan nilai odds ratio (OR) sebesar 

12,49 (Kusumawati dan Rahardjo, 2012). 
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Berdasarkan hasil Survey pendahuluan kepada 10 ibu yang 

mempunyai balita diperoleh hasil bahwa 80% ibu berlatar belakang 

pendidikan rendah (SD-SMP), 60% ibu tidak memberikan ASI eksklusif, 

70% balita memiliki berat lahir normal, 90% balita memiliki riwayat penyakit 

infeksi, 50% balita menderita berat badan kurang di usia >3 - <5 tahun, 60% 

ibu berpengetahuan tentang gizi kategori kurang. Responden sudah memiliki 

kondisi lingkungan tempat tinggal dengan sanitasi kategori baik meliputi 

sumber air bersih,  fisik air jernih,  tidak ada sumber limbah, dan sudah 

memiliki jamban sehat. Tergambar kehidupan modern masyarakat yang sudah 

beralih ke pola hidup saat ini (Data Primer, 2018). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti perlu 

melakukan penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan kejadian 

balita gizi buruk dan gizi kurang di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kebong 

Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 2018. 

I.2 Rumusan Masalah 

 Data pelaporan pemantauan gizi Puskesmas Kebong dalam kegiatan 

posyandu sepanjang tahun 2015 melaporkan sebanyak 1.024 balita yang 

diukur dan tercatat 141 balita BGM terdiri dari 113 balita status gizi kurang 

dan 28 balita status gizi buruk, tahun 2016 sebanyak 1.047 balita terukur dan 

tercatat 240 balita BGM terdiri dari 179 balita gizi kurang dan 61 balita gizi 

buruk, dan di tahun 2017 sebanyak 854 balita yang diukur tercatat balita 

bawah garis merah (BGM) sebanyak 189 balita yang terdiri dari 154 balita 

gizi kurang, 35 balita gizi buruk, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
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adalah faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian gizi buruk dan gizi 

kurang balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam 

Permai Kabupaten Sintang tahun 2018? 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian  

balita gizi buruk dan gizi kurang pada balita di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 

2018. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan karakteristik balita dan ibu balita gizi buruk dan 

gizi kurang pada balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kebong 

Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 2018 

2. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian gizi 

buruk dan gizi kurang pada balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang 

tahun 2018 

3. Untuk mengetahui hubungan pola asuh makan ibu dengan kejadian 

gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang 

tahun 2018 
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4. Untuk mengetahui hubungan hygiene personal ibu dengan kejadian 

gizi buruk dan gizi kurang pada  balita di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang 

tahun 2018 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Institusi Puskesmas 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan dan intervensi masalah secara tepat dan sesuai setelah 

mengetahui faktor penyebab yang mendorong kejadian gizi buruk dan 

gizi kurang balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong khususnya. 

I.4.2 Bagi responden 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi 

responden  agar lebih menyadari pencegahan gizi buruk dan gizi kurang 

serta pentingnya kecukupan gizi bagi balita dan akan lebih baik lagi 

dalam mencukupi kebutuhan balita baik makan maupun pengasuhan.  

I.4.3 Bagi Institusi Program Studi 

Sebagai bahan masukan kepustakaan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun 

penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas. 

I.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kejadian gizi buruk dan 

gizi kurang balita di wilayah kerja Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam 
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Permai Kabupaten Sintang  belum pernah dilakukan oleh orang lain. Adapun 

penelitian sebelumnya yang serupa adalah sebagai berikut: 

Tabel I.1 Keaslian Penelitian 

NO 

Peneliti, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

1 Eka Diah 

Kartiningrum 

(2015) Faktor 

Risiko 

Kejadian Gizi 

Kurang pada 

balita di Desa 

Gayaman 

Kecamatan 

Mojoanyar 
Mojokerto 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

riwayat penyakit 

infeksi, riwayat ASI 

eksklusif, inisiasi 

menyusui dini 

(IMD) dengan 
kejadian gizi 

kurang pada balita. 

1) Variabel penelitian 

terdiri dari 3 variabel 

sedangkan penelitian 

ini 4 variabel 

2) Tempat dan waktu 

penelitian 

3) Menggunakan 

penelitian case control 

sedangkan penelitian 

ini menggunakan cross 
sectional 

4) Variabel terikat hanya 

gizi kurang sedangkan 

penelitian ini gizi 

kurang dan gizi buruk. 

Meneliti faktor 

risiko kejadian 

gizi kurang 

2 K. Dwi 

Ariesthi, dkk 

(2015) Faktor 

Risiko Gizi 

Buruk dan Gizi 

Kurang pada 

balita di 
Kabupaten 

Sumba barat 

Daya Nusa 

Tenggara 

Timur 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa faktor risiko 

yang paling 

berperan adalah 

frekuensi sakit 

balita, pendapatan 
keluarga, 

pengetahuan ibu 

tentang gizi, 

frekuensi ke 

Posyandu dan 

Sumber air minum. 

 

1) Perbedaan variabel 

bebas 

2) Tempat dan waktu 

penelitian 

3) Menggunakan 

penelitian case control 
sedangkan penelitian 

ini menggunakan cross 

sectional 

 

1) Variabel yang 

sama adalah 

pengetahuan 

ibu tentang gizi 

2) Meneliti 

tentang faktor 

risiko kejadian 
gizi kurang dan 

gizi buruk  

3 Nina Dwi 

Lestari (2015) 

dengan judul: “ 

Analisis 

determinan 

status gizi 
balita di 

Yogyakarta 

1) Hasil penelitian 

menunjukkan 

faktor dominan 

yang 

mempengaruhi 

status gizi adalah 
Usia balita, 

asupan makanan, 

Riwayat ASI,  

persepsi ibu, dan 

pola asuh 

keluarga terkait 

gizi (p value 

<0,05) 

 

1) Variabel yang diteliti 

meliputi usia balita, 

riwayat ASI, asupan 

makanan, persepsi ibu, 

pola pengasuhan 

2) Penelitian dilaksanakan 
pada responden, waktu 

dan lokasi berbeda 

3) Tehnik pengambilan 

sampel yaitu cluster 

sampling,  sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan Purposive 

sampling 

 

1) Meneliti 

faktor risiko 

gizi kurang 

balita 

2) Desain 
penelitian 

cross 

sectional 

3) Variabel 

yang sama 

adalah  

pendidikan 

ibu dan Pola 

asuh makan 
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NO 

Peneliti, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

4 Rifka 

Ekariyani 

Darwis dkk 

(2017) dengan 

judul : “ 

Analisis 

determinan 

yang 

berhubungan 

dengan 
kejadian gizi 

kurang pada 

balita usia 12-

59 bulan di 

wilayah kerja 

puskesmas 

benu-benua 

kota kendari 

tahun 2017”. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah balita 

dengan riwayat 

BBLR memiliki 

risiko 7 kali lebih 

besar menderita 

gizi kurang 

dibandingkan 

dengan balita 
riwayat normal 

BBLN (p. value= 

0.003, OR= 

7.400; 95% CI= 

1.939 – 28.245). 

 

1) Variabel yang diteliti 

meliputi riwayat BBLR, 

riwayat ASI Eksklusif, 

riwayat penyakit infeksi, 

pendapatan keluarga dan 

pola asuh terhadap 

kejadian gizi kurang 

pada balita usia 12-59 

bulan di wilayah kerja 
puskesmas benu-benua 

kota kendari 

2) Penelitian dilaksanakan 

pada responden, waktu 

dan lokasi berbeda 

3) penelitian dengan desain 

case control dengan 

kelompok kasus 

sebanyak 40 dan 

kelompok kontrol 

sebanyak 40, ini berbeda 
dengan penelitian yang 

penulis lakukan dengan 

desain cross sectional 

 

1) Meneliti faktor 

yang 

berhubungan 

dengan gizi 

kurang 

2) Variabel yang 

sama yaitu  

pola asuh 

makan 

5 Silvera Oktavia 

dkk (2017) 

dengan judul: 

“faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan status 

gizi buruk pada 

balita di kota 

semarang 
tahun 2017” 

Hasil penelitian 

adalah faktor 

yang berhubngan 

adalah faktor 

pengetahuan gizi 

ibu (p=0.001), 

status ekonomi 

keluarga 

(p=0.001), 

penyakit penyerta 
(p=0.000) 

 
 

 

1) Variabel penelitian 

meliputi pengetahuan 

gizi ibu, pendidikan ibu, 

status ekonomi keluarga, 

kecukupan energi, 

penyakit infeksi, dan 

riwayat BBLR 

2) Penelitian dilaksanakan 

pada responden, waktu 
dan lokasi berbeda 

3) Uji analisis 

menggunakan rank 

spearman sedangkan 

analisis data penulis 

menggunakan uji chi 

square 

4) Tehnik sampling 

menggunakan total 

sampling, sedangkan 

penelitian ini 
menggunakan purposive 

sampling 

 

 

 

 

 

1) Meneliti 

faktor yang 

berhubungan 

dengan gizi 

kurang 

2) Variabel yang 

sama yaitu  

pendidikan, 

dan 
pengetahuan 

ibu tentang 

gizi 

3) Desain 

penelitian 

cross 

sectional 
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NO 

Peneliti, 

Tahun, Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

6 Dedi Alamsyah 

dkk (2015) 

Beberapa 

Faktor Risiko 

Gizi Kurang 

dan Gizi Buruk 

pada Balita 12-

59 Bulan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

adanya hubungan 

yang signifikan 

yaitu pendidikan 

ibu, jumlah anak 

>2, pendapatan 

keluarga, sanitasi 

lingkungan, dan 

sikap ibudengan 
kejadian gizi 

kurang dan gizi 

buruk pada balita. 

1) Terdapat 5 variabel yang 

diteliti 

2) Penelitian dilaksanakan 

pada responden, waktu 

dan lokasi berbeda 

 

1) Desain 

penelitian 

cross 

sectional 

2) Meneliti 

faktor yang 

berhubungan 

dengan gizi 

kurang dan 

gizi buruk 
3) Variabel 

yang sama 

adalah 

pendidikan 

ibu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1. Balita 

Bawah lima tahun (Balita) didefinisikan sebagai anak dibawah lima 

tahun dan merupakan periode usia setelah bayi dengan tentang 0-5 tahun 

(Gibney, 2009). Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun (batita) 

dan anak prasekolah (3-5 tahun) (Sutomo dan Anggraeni, 2010).  

II.2. Status Gizi Balita 

Status gizi adalah jumlah asupan gizi setelah mengkonsumsi 

makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang diberikan 

akan berpengaruh terhadap status gizi balita, status gizi dapat dibedakan 

menjadi status gizi buruk, kurang, baik dan lebih (Setiadi, 2013). Konsumsi 

nutrisi yang baik tercermin dengan  badan yang sehat ditandai dengan berat 

badan normal sesuai dengan tinggi badan serta usianya, tidak mudah 

terserang penyakit infeksi ataupun penyakit menular, tidak terjadi kematian 

dini, terlindungi dari berbagai penyakit kronis, dan dapat menjadi pada usia 

lebih produktif (Depkes RI, 2014).  

Status gizi dapat pula diartikan gambaran kondisi fisik seseorang 

sebagai refleksi dari keseimbangan energy yang masuk dan dikeluarkan oleh 

tubuh (Marmi, 2013). Asupan gizi yang diberikan kepada balita haruslah 

seimbang, balita membutuhkan zat tenaga yaitu karbohidrat sebanyak 75-

90%, zat pembangun yaitu protein sebesar 10-20%, serta zat pengatur yaitu 

lemak sebesar 15-20% (Sutomo & Anggraeni, 2010).  
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Status gizi balita yang baik adalah dimana tumbuh kembang fisik 

dan mental balita seimbang. Status gizi yang buruk dapat menempatkan 

balita pada terhambatnya proses pertumbuhan dan perkembangannya (Dewi, 

2015). Gizi yang baik dapat membuat balita memiliki berat badan normal 

dan memiliki badan yang sehat, tidak mudah terserang penyakit infeksi, 

menjadi manusia yang lebih produktif, serta terlindungi dari berbagai 

macam penyakit kronis dan kematian dini (Depkes RI, 2014). 

II.2.1  Kebutuhan Gizi Balita 

1. Kebutuhan Energi Balita 

Konsumsi energi sebanyak 115 Kkal per kg berat badan (sekitar 

95-145 Kkal/kg) untuk kebutuhan bayi pada bulan pertama 

kehidupannya. Dari jumlah energi  yang dikonsumsi bayi, 50% 

digunakan untuk energi basal (energi yang dibutuhkan  untuk 

bekerjanya organ-organ di dalam tubuh, peredaran darah dan 

sebagainya) 25%  untuk aktivitasnya, 25% lainnya untuk pertumbuhan 

badan yang berkisar antara 5 sampai 7 gr per hari. Untuk umur 6 bulan 

energi yang dibutuhkan turun menjadi 95 Kkal/kg berat badan 

(Arisman, 2010). 

Tabel II.1 Angka kecukupan Energi untuk Anak Balita  

Golongan Umur Kecukupan Energi Kal/kg BB/hari 

1 

1-3 
4-5 

990 

1200 
1620 

110 

100 
90 

Sumber: Soedioetama, 2014 
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2. Kebutuhan Protein Balita 

Terdiri dari unsur C, H, O dan N, dan kadang- kadang S dan P, 

diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan (protein nabati) dan melalui 

hewan (protein hewani) berfungsi membangun sel – sel yang telah 

rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon serta 

membentuk zat anti energi. Kebutuhan akan protein selama periode 

pertumbuhan tulang rangka dan otot yang cepat pada masa bayi relatif 

tinggi. konsumsi sebanyak 2,2 gr protein bernilai gizi tinggi per kg 

berat badan per hari menghasilkan retensi nitrogen sekitar 45%, jumlah 

ini cukup untuk pertumbuhan bayi yang normal (Arisman, 2010). 

Tabel II.2 Angka kecukupan Protein Anak Balita (gr/kgBB 

sehari) 

Umur (tahun) Gram/hari 

1 
2 

3 

4 

5 

1,27 

1,19 
1,12 

1,06 

1,01 

Sumber: Soediaoetama, 2014 
 

 

3. Kebutuhan Lemak Balita 

ASI memasok sekitar 40-50% energi sebagai lemak (3-4 gr/100 

cc). lemak minimal harus menyediakan 30% energi, yang dibutuhkan 

bukan saja untuk mencukupi kebutuhan energi tetapi juga 

memudahkan penyerapan asam lemak esensial, vitamin yang terlarut 

dalam lemak, kalsium serta mineral lain dan juga untuk 

menyeimbangkan diet agar zat gizi yang lain tidak terpakai sebagai 

sumber energi (Arisman, 2010). 
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Tabel II.3 Tingkat kecukupan lemak balita 

Umur Gram 

0-5 bulan 

6-11 bulan 

1-3 tahun 
4-6 tahun 

31 

36 

44 
62 

Sumber: Hardinsyah, 2012 

4. Vitamin dan Mineral 

Jumlah vitamin A yang dibutuhkan bayi sebanyak 75 RE per 

hari. Konsumsi vitamin D pada bayi akan meningkat pada waktu 

terjadinya klasifikasi tulang dan gigi yang cepat. Konsumsi vitamin D 

dianjurkan 400 IU/hari. Kebutuhan vitamin E pada bayi sebanyak 2-4 

mg TE (Tocopherol Equivelent) per hari. Untuk vitamin K, defisiensi 

vitamin K dapat terjadi pada beberapa hari pertama kehidupan 

(Arisman, 2010). 

Vitamin yang larut dalam air,meliputi vitamin B dan C, 

kebutuhan bayi akan vitamin ini dipengaruhi oleh makanan yang 

dikonsumsi ibu. Bayi harus memperoleh 0,5 mg ribovlavin per 1000 

Kkal energi yang dikonsumsi untuk memelihara kejenuhan jaringan. 

Sedangkan untuk vitamin C, bayi memperoleh dari ASI (Arisman, 

2010). 

ASI mengandung 280 mg kalsium per liter, yang berarti dapat 

mensuplai sekitar 210 mg kalsium per hari. Mineral mempunyai fungsi 

sebagai pembentuk berbagai jaringantubuh, tulang, hormon, dan 

enzim, sebagai zat pengatur berbagai proses metabolisme, 

keseimbangan cairan tubuh, proses pembekuandarah. Zat besi atau Fe 
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berfungsi sebagai komponen sitokrom yang penting dalam pernafasan 

dan sebagai komponen dalam hemoglobin yang penting dalam 

mengikat oksigen dalam sel darah merah (Arisman, 2010). 

Tabel II.4 Tingkat kecukupan vitamin dan mineral anak 

balita 

Umur Kalsium 
(mg) 

Fosfor 
(mg) 

Zat besi 
(mg) 

VitA 
(RE) 

Vit C 
(mg) 

0-5 bulan 

6-1bulan 

1-3 tahun 
4-6 tahun 

200 

400 

500 
500 

100 

225 

400 
400 

0,5 

7 

8 
9 

375 

400 

400 
450 

40 

40 

40 
45 

Sumber: Angka Kecukupan Gizi, 2013 

II.2.2  Penilaian Status Gizi 

Status gizi di definisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan 

oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient. Penilaian 

status gizi merupakan pengukuran yang berdasarkan pada data 

antropometri serta biokimia (Waryana, 2010). 

Menurut (Supariasa, 2012), pada dasarnya penilaian status gizi 

dapat dibagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung.  

1. Penilaian status gizi secara langsung   

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 

empat penilaian yaitu : antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau 

dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan 

dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 
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tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi (Supariasa, 

2012). 

2. Penilaian status gizi secara tidak langsung   

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga 

yaitu: survei konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 

a. Survei konsumsi makanan merupakan metode penentuan 

status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan 

jenis zat gizi yang dikonsumsi.  

b. Statistik vital merupakan pengukuran dengan menganalisis 

data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian 

bedasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat 

penyebab tertentu.   

c. Faktor ekologi digunakan untuk mengungkapkan bahwa 

malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil 

interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan 

budaya (Supariasa, 2012). 

Skrining adalah proses yang mengidentifikasi karakteristik yang 

diketahui berhubungan dengan masalah gizi. Hasil penilaian status gizi 

seseorang kemudian dibandingkan dengan cut of point (batas risiko) nilai 

normal. Skrining dapat dilakukan pada tingkat perorangan atau sub 

kelompok penduduk tertentu yang disuga berada pada tahap risiko 

menderita gizi kurang atau gizi lebih (Moesijanti S. dkk, 2011). 
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1. Klasifikasi Status Gizi 

Status  gizi  bayi  adalah  keadaan  gizi  pada  bayi  yang dapat  

diketahui  dengan membandingkan  antara  berat  badan  menurut  

umur  (BB/U)  atau  panjang  badan menurut umur (TB/U), atau berat 

badan menurut tinggi badan (BB/TB). Pengukuran dilakukan 

menggunakan parameter umur, berat badan, tinggi badan, lingkar 

lengan atas, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak bawah kulit 

(Anggraeni, 2012). 

Klasifikasi KEP menurut pengukuran Antopometri adalah 

sebagai berikut (Adriani, 2012): 

1) Klasifikasi menurut Latham : 

Tabel II.5 Klasifikasi KEP menurut latham  

Jenis KEP BB/U TB/U BB/TB 

Akut malnutrisi Rendah Normal Rendah 

Kronis malnutrisi Rendah Rendah Normal 

Akut dan kronis malnutrisi Rendah Rendah Rendah 

Sumber:Baku Harvard  

2) Klasifikasi KEP menurut Wellcome Trust: 

Tabel II.6 Klasifikasi KEP menurut Wllcome Trust 

Berat badan % dari Baku 
Edema 

Tidak ada Ada 

>60% Gizi Kurang Kwasiorkor 

<60% Marasmus Marasmic kwasiorkor 

Sumber: Baku Harvard  
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3) Klasifikasi menurut Gomez: 

Tabel II.7 Klasifikasi KEP menurut Gomez 

Kategori BB/U (%) 

0= Normal >-90% 

1= ringan 89-75% 

2= Sedang 74-60% 

3= Berat <60% 

Sumber: Baku Harvard  

4) Klasifikasi status gizi menurut Waterlow: 

Tabel II.8 Klasifikasi KEP menurut Waterlow 

Kategori 

Stunting 

(Tinggi Badan 

Menurut umur) 

Wasting 

(Berat Badan 

Menurut Umur) 

0 >95% >90% 

1 95-90% 90-80% 

2 89-85% 80-70% 

3 >85% <70% 
Sumber: Baku Harvard  

5) Klasifikasi status gizi menurut Jelliffe: 

Tabel II.9 Klasifikasi KEP menurut Jelliffe 

Kategori BB/U (% Baku) 

KEP I 90-80% 

KEP II 80-70% 

KEP III 70-60% 

KEP IV <60% 

Sumber: Harvard  

6) Klasifikasi gizi menurut Bengoa: 

Tabel II.10 Klasifikasi KEP menurut Bengoa 

Kategori BB/U (% Baku) 

KEP I 90-76% 

KEP II 75-61% 

KEP III Semua penderita dengan edema 

Sumber: Baku Harvard  
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7) Klasifikasi status gizi menurut standar baku nasional: 

Tabel II.11 Klasifikasi Status Gizi Menurut Standar Baku 

Nasional 

Indeks Status Gizi 
Ambang Batas 

(SD: Standart Deviasi) 

BB/U 

Gizi Lebih 

Gizi Baik 

Gizi Kurang 
Gizi Buruk 

Z score > +2 SD 

Zscore  ≥ -2 SD s/d +2 SD 

Zscore  < -2 SD s/d  ≥ -3 SD 
Zscore < -3 SD 

TB/U 
Normal 

Pendek (Stunted) 

Zscore  ≥ -2 SD 

Zscore < -2 SD 

BB/TB 

Gemuk 

Normal 
Kurus (Wasted) 

Kurus Sekali 

Zscore  > +2 SD 
Zscore  ≥ -2 SD s/d +2 SD 

Zscore < -2SD s/d  ≥ -3 SD 

Zscore < -3 SD 
 

Sumber: Baku Harvard  

8) Klasifikasi Status Gizi menurut Depkes RI  

Menurut baku antopometri WHO-NHCS dalam Depkes RI, status 

gizi dibedakan menjadi: 

Buruk : < 60% BB/U baku WHO-NCHS 

Kurang : 60-69% BB/U baku WHO-NCHS 

Sedang : 70-79,9% BB/U baku WHO-NCHS 

Baik : 80-110% BB/U baku WHO-NCHS 

Lebih : > 110% BB/U baku WHO-NCHS 

9) Klasifikasi KEP menurut Depkes RI 

Penggolongan KEP berdasarkan baku antopometri WHO-NCHS 

Depkes RI adalah: 

Gizi lebih : BB/U ≥ +2SD baku WHO-NCHS 

Gizi baik : BB/U ≥ -2SD s/d -2 SD baku WHO-NCHS 

Gizi kurang : BB/U ≤ -2SD s/d -3 baku WHO-NCHS 

Gizi Buruk : BB/U ≤ -3SD baku WHO-NCHS (Depkes RI, 

2013) 
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2. Parameter antopometri 

a. Umur 

Faktor umur sangat penting dalam pementuan status gizi. 

Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status 

gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan 

yang akurat menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan 

penentuan umur yang tepat (Supriasa, 2012). 

Menurut Supriasa (2012), untuk melengkapi umur dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Meminta surat kelahiran, kartu keluarga, atau catatan lain yang 

dibuat oleh orangtuanya. Apabila tidak ada jika memungkinkan 

cobalah minta catatan kelahiran pada pamong desa. 

2) Jika diketahui kalender lokal seperti bulan Arab atau bulan lokal 

(Jawa, Sunda dll), cocokkan dengan kalender nasional 

3) Jika tetap tidak diketahui catatan kelahiran anak berdasarkan 

kelahiran anak berdasarkan berdasarkan daya ingat orangtua 

atau berdasarkan kejadian penting, seperti lebaran, tahun baru, 

puasa, pemilihan kepala desa, atau peristiwa nasional ( seperti 

pemilu, banjir, gunung meletus dll) 

4) Membandingkan anak yang diketahui umurnya dengan anak 

kerabat atau tetangga yang diketahui pasti tanggal lahirnya, 

misalnya beberapa bulan lebih tua atau lebih muda. 
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5) Jika tanggal lahirnya tidak diketahui secara tepat, sedangkan 

bulan dan tahunnya diketahui, maka tanggal lahir anak tersebut 

ditentukan tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan.  

b. Tinggi Badan 

Tinggi badan  (TB) merupakan parameter penting bagi 

keadaan gizi yang telah lalu. Selain itu, tinggi badan merupakan 

ukuran kedua yang penting karena dengan menghubungkan berat 

badan terhadap tinggi badan (quack stick), faktor umum dapat di 

kesampingkan. Nilai tinggi badan meningkat terus, walaupun laju 

tumbuh berubah pesat pada masa bayi lalu melambat dan kemudian 

menjadi pesat lagi pada saat remaja (Adriani dan Wirjatmadi, 

2014). 

Keuntungan indikator TB adalah pengukurannya yang 

objektif dan dapat diulang. Selain itu, TB merupakan indikator 

yang baik juga untuk menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan 

fisik yang sudah lewat (stunted). Adapun kerugiannya yakni 

perubahan tinggi badan relatif pelan, sukar mengukur tinggi badan 

yang tepat, dan terkadang perlu lebih dari seorang tenaga 

(Soetjiningsih, 2012). 

c. Berat Badan 

Berat badan (BB) adalah parameter pertumbuhan yang paling 

sederhana,mudah diukur,dan diulang. BB merupakan ukuran yang 

terpenting yang dipakai pada setiap pemeriksaan penilaian 
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pertumbuhan fisik anak pada semua kelompok umur karena BB 

merupakan indikator yang tepat untuk mengetahui keadaan gizi 

dan tumbuh kembang anak saat pemeriksaan (akut). Alasannya 

adalah BB sangat sensitif terhadap perubahan sedikit saja seperti 

sakit dan pola makan. Selain itu dari sisi pelaksanaan, pengukuran 

obyektif dan dapat diulangi dengan timbangan apa saja, relatif 

murah dan mudah, serta tidak memerlukan waktu lama (Latief dkk, 

2013). 

Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai 

pertimbangan antara lain: 

1) Berat badan merupakan parameter yang paling baik, karena 

mudah terlihat perubahannya  dalam waktu singkat, karena 

adanya perubahan konsumsi makanan dan gangguan kesehatan. 

2) Berat badan dapat memberikan gambaran status gizi pada waktu 

sekarang dan bila dilakukan secara periodik akan memberikan 

gambaran yang baik tentang pertumbuhan. 

3) Berat badan merupakan ukuran antopometri yang telah dipakai 

secara umum dan luas di Indonesia, sehingga bukan merupakan 

hal baru yang memerlukan penjelasan secara luas. 

4) Ketelitian pengukuran berat badan tidak banyak dipengaruhi 

oleh keterampilan pengukur. 

5) KMS (Kartu Menuju Sehat) yang digunakan merupakan alat 

yang baik untuk pendidikan memonitor kesehatan anak. 
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6) Alat pengukuran kesehatan dapat diperoleh di daerah pedesaan 

dengan ketelitian yang tinggi menggunakan dacin yang juga 

sudah dikenal masyarakat (Soetjiningsih, 2012). 

3. Indeks Antropometri 

a. Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Penentuan gizi buruk yang umum dilakukan adalah 

menimbang berat badan yang dibandingkan dengan umur anak. 

Salah satu standar antopometri yang biasa digunakan antara lain 

adalah WHO-NCHS (National Center Health Statistics). 

Tabel II.12 Baku Antopometri BB/U menurut standar WHO-

NCHS 

 

Indikator Status Gizi Keterangan 

Berat Badan Menurut 
Umur (BB/U) 

Gizi Lebih 
Gizi Baik 

Gizi Kurang 

Gizi Buruk 

>2 SD 
-2 SD s/d 2 SD 

< -2 SD s/d -3 SD 

< -3 SD 

Sumber: Depkes RI, 2012 

Berdasarkan buku standart WHO-NCHS status gizi 

berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U) dapat dibagi 

menjadi empat yaitu: (Supariasa dkk, 2013). 

1) Gizi lebih untuk over weight  termasuk kegemukan dan 

obesitas 

2) Gizi baik untuk well nourished 

3) Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan 

moderate PCM (Protein Calori Malnutrition) 
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4) Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmik- 

kwasiorkor dan kwasiorkor. 

b. Indeks Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) 

Tinggi badan merupakan salah satu indikator penentuan 

kualitas gizi pada seseorang. Faktor yang mempengaruhi tinggi 

badan adalah hereditas dan zat gizi yang diperoleh dari makanan 

sehari-hari. Gizi makanan sangat penting dalam membantu 

pertumbuhan tinggi badan anak. Tinggi badan dinyatakan dalam 

bentuk indeks TB/U (tinggi badan menurut umur), atau juga indeks 

BB/TB (berat badan menurut tinggi badan) jarang dilakukan 

karena perubahan tinggi badan yang lambat dan biasanya hanya 

dilakukan setahun sekali  (Khomsan, 2012). 

Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan 

pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat 

badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi 

dalam waktu yang pendek. Pengaruh defisiensi gizi terhadap tinggi 

badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama (Supariasa, 

2012). 

Salah satu standar antopometri yang biasa digunakan untuk 

menentukan kategori TB/U antara lain adalah WHO-NCHS 

(National Center Health Statistics).   
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Tabel II.13 Baku Antopometri TB/U menurut standar WHO-

NCHS 

 

Indikator Status Gizi Keterangan 

Tinggi Badan Menurut 
Umur (BB/U) 

Tinggi 
Normal 

Pendek 

Sangat pendek 

>2 SD 
-2 SD – 2 SD 

-3 SD- < -2 SD  

<-3 SD 
Sumber: Depkes RI, 2012 

c. Indeks Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) 

Penggunaan standar Antopometri WHO 2015 dalam menilai 

status gizi anak yaitu status gizi yang didasarkan pada indeks berat 

badab menurut panjang badan (BB/TB) atau berat badan menurut 

tinggi badan (BB/TB), yang merupakan padanan istilah wasted 

(kurus) dan severely wasted (Sangat Kurus) (Adriani M, 2016). 

Tabel II.14 Baku Antopometri BB/TB menurut standar WHO-

NCHS 

 
Indikator Status Gizi Keterangan 

Berat Badan Menurut 

Tinggi Badan 

(BB/TB) 

Gemuk 

Normal 

Kurus 
Sangat Kurus 

>2 SD 

-2 SD s/d 2 SD 

< -3 SD s/d -2 SD 
< -3 SD 

Sumber: Depkes RI, 2012 

II.3.  Gizi Buruk 

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi 

badan (TB) dengan z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis 

(marasmus, kwasiorkor dan marasmus-kwasiorkor) (Depkes RI, 2012). Gizi 

buruk juga diartikan seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh 

rendahnya konsumsi energi dan protein dakam makanan sehari-hari dan atau 

gangguan penyakit tertentu (Supriasa dkk, 2013). Gizi buruk biasanya 
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terjadi pada anak dibawah usia 5 tahun (balita). Gizi buruk merupakan 

bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak yang 

gizi buruk akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga anak 

rentan terhadap penyakit infeksi (Arisman, 2008). 

II.3.1 Gejala Klinis Gizi Buruk 

1. Kekurangan Energi Protein (KEP) 

Menurut Supariasa dkk (2013) KEP adalah seseorang yang 

kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan 

protein dalam makanan sehari-hari dan  atau  gangguan  penyakit  

tertentu.  Anak  disebut  KEP  apabila  berat  badannya kurang dari 

80% indeks berat badan menurut umur (BB/U) baku WHO-NCHS. 

KEP merupakan defisiensi gizi (energi dan protein) yang paling berat 

dan meluas terutama pada balita. 

a. Tanda Klinis Secara umum 

1) Rambut 

 
a) Kurang bercahaya (lack of clustee): rambut kusam dan 

kering 

b) Rambut tipis dan jarang (thinness and aparseness)  

c) Rambut kurang kuat/ mudah putus (straightness)  

d) Kekurangan  pigmen  rambut  (dispigmentation):  berkilat  

terang, terang  pada ujung, mengalami perubahan warna : 

coklat gelap/ terang, coklat merah/ pirang dan kelabu 

e) Tanda  bendera  (flag  sign)  dikarakteristikkan  dengan  

http://repository.unej.ac.id/
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pita  selang-seling  dari terang/ gelapnya warna sepanjang 

rambut dan mencerminkan episode selang- seling. 

2) Wajah 

a) Penurunan pigmentasi (defuse depigmentation) yang 

tersebar berlebih apabila disertai anemia 

b) Wajah seperti bulan (moon face), wajah menonjol ke luar, 

lipatan naso labial 

c) Pengeringan selaput mata (conjunction xerosis)  

d) Bintik bilot (Bilot’s sport) 

e) Pengeringan kornea (cornea xerosis). 

3) Mata 

a) Selaput mata pucat 

b) Keratomalasia, keadaan permukaan halus/ lembut dari 

keseluruhan bagian tebal atau keseluruhan kornea 

c) Angular palpebritis. 

4) Bibir 

a) Angular stomatitis 

b) Jaringan parut angular 

c) Cheilosis. 

5) Lidah 

a) Edema dari lidah 

b) Lidah mentah atau scarlet 

c) Lidah magenta 
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d) Atrofi papila (papilla atrophic). 

 
6) Gigi 

 
a) Mottled enamel; 

b) Karies gigi; 

c) Pengikisan (attrition); 

d) Hipolasia enamel (enamel hypoplasia); 

e) Erosi email (enamel erosion). 

7) Gusi 

Spongy  bleeding  gums,  yaitu  bunga  karang  keunguan  

atau  merah  yang membengkak pada papila gigi bagian dalam 

dan atau tepi gusi. 

8) Kulit 

a) Xerosis, yaitu keadaan kulit yang mengalami kekeringan 

tanpa mengandung air 

b) Follicular hyperkeratosis 

c) Petechiae. Bintik haemorhagic kecil pada kulit atau 

membran berlendir yang sulit dilihat pada orang kulit gelap 

d) Pellagrous  rash  atau  dermatosis  (spermatitis).  Lesi  kulit  

pelagra  yang  khas adalah area simetris, terdemarkasi 

(batas) jelas, berpigmen berlebihan dengan atau tanpa 

pengelupasan kulit (exfoliasi) 

e) Flaky-paint rash atau dermatosis 

f) Scrotal and vulval dermatosis 
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g) Lesi dari kulit skrotum atau vulva, sering terasa sangat 

gatal. Infeksi sekunder bisa saja terjadi. 

9) Kuku 

Koilonychia, yaitu keadaan kuku bagian bilateral cacat 

berbentuk sendok pada kuku orang dewasa atau karena sugestif 

anemia (kurang zat besi). Kuku yang sedikit berbentuk sendok 

dapat ditemukan secara umum hanya pada kuku jempol dan 

pada masyarakat yang sering berkaki telanjang (Supariasa,  

2012). 

Menurut  Supriasa dkk (2013),  untuk  mendeteksi  Kurang  

Energi  Protein (KEP), maka perlu dilakukan pemeriksaan (inspeksi) 

terhadap target organ yang meliputi: 

1) Kulit seluruh tubuh terutama wajah, tangan dan kaki 

2) Otot-otot 

3) Rambut 

4) Mata 

5) Hati 

6) Muka 

7) Gerakan motorik. 

b. Tanda Klinis Marasmus   

1) Otot lemah, lunak 

2) Merasa lapar dan cengeng 

3) Defisiensi mikronutrien yang berhubungan dengan pola diet 
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setempat 

4) Gagalnya pertumbuhan 

5) Sering pada bayi < 12 bulan 

6) Tidak ada jaringan lemak bawah kulit 

7) Wajah tampak tua (monkey face) 

8) Tidak ada edema 

9) Warna rambut tidak berubah 

10) Sering disertai penyakit infeksi, umumnya kronis berulang dan 

diare (Adriani,  2012). 

c. Tanda Klinis Kwasiorkor 

1) Otot lemah, lunak 

2) Sukar diberi makan dan cengeng 

3) Gejala anemia dan defisiensi nutrien 

4) Pertumbuhan terhambat 

5) Biasa terjadi pada anak usia 1-3 bulan 

6) Wajah bulat (moon face) 

7) Ada edema terutama pada kaki dan tungkai bawah 

8) Rambut menjadi merah dan mudah rontok, mudah dicabut tanpa 

rasa sakit 

9) Kelainan kulit berupa bercak merah muda meluas dan berubah 

warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas (crazy pavement 

dermatosis) 

10) Sering disertai penyakit infeksi akut, anemia dan diare 
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(Adriani dkk, 2014). 

d. Marasmic kwasiorkor 

Jika penderita memiliki dua gejala yaitu pada marasmus dan 

kwasiorkor dengan BB/U 60% baku median WHO-NCHS disertai 

edema yang tidak mencolok (Adriani, 2012). 

Pada setiap penderita KEP berat selalu ada gejala defisiensi nutrien 

mikro/vitamin yang sering menyertai antara lain xeropthalmia (De. Vit. A), 

Anemia ( def. Fe, Folat, B12), Glositis,Cleitosis, Angular (luka pada mulut) 

akibat Defisiensi vitamin B2 (Adriani, 2016). 

II.4.  Gizi Kurang 

Gizi kurang merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan 

nutrisi, atau nutrisinya dibawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan 

bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang 

dibutuhkan oleh tubuh (Krisnansari, 2010). Gizi kurang merupakan kondisi 

dimana seseorang tidak memiliki nutrien yang dibutuhkan tubuh akibat 

kesalahan atau kekurangan asupan makanan. Secara sederhana kondisi ini 

terjadi akibat kekurangan gizi secara terus menerus dan menumpuk dalam 

derajat ketidak seimbangan yang absolute dan bersifat immaterial. 

Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan terjadinya defisiensi atau defisit 

dan protein dan sering disebut dengan KKP (Kekurangan Kalori Protein) 

(Wong dkk, 2009). 
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II.5.  Determinan Faktor Gizi Buruk dan Gizi Kurang 

Kondisi gizi buruk dan gizi kurang pada balita, dimungkinkan terjadi 

karena interaksi dari beberapa faktor diantaranya asupan makanan yang 

tidak adekuat, pemberian ASI yang tidak ekslusif, penyakit infeksi yang 

diderita balita, pola pengasuhan keluarga, pelayanan kesehatan, jumlah 

anggota keluarga, tingkat pendidikan ibu, persepsi ibu terkait gizi, sosial 

ekonomi yang rendah dan budaya (UNICEF, 2013).  

Menurut Green (1980), masalah perilaku kesehatan dipengaruhi oleh 

3 faktor utama, yaitu faktor yang mempermudah (predisposing factors) 

mencakup: pengetahuan, sikap, presepsi, nilai-nilai dan norma dalam 

masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan; faktor pendorong (enabling 

factors) meliputi ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan 

bagi masyarakat, dimana fasilitas ini pada hakikatnya mendukung atau 

memungkinkan terwujudnya perilaku kesehatan, dan faktor ketiga berupa 

faktor penguat (reinforcing factors) meliputi sikap dan perilaku tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan juga sikap, perilaku, dan ketrampilan petugas 

kesehatan (Lutfiana, 2013). 
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Sumber: UNICEF (1988) dalam Aritonang, 2013 

Gambar II.1 Skema Faktor Penyebab Masalah Gizi 

UNICEF (1988) telah mengambangkan kerangka konsep makro 

(lihat skema) sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi masalah 

kurang gizi. Dalam kerangka tersebut ditunjukkan bahwa masalah gizi dapat 

disebabkan oleh: 
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1. Penyebab Langsung Gizi Buruk dan Gizi Kurang 

Penyebab  langsung  masalah gizi buruk dan gizi kurang adalah 

kurangnya asupan makanan dan adanya infeksi. Namun penyebab tersebut 

selalu diiringi dengan latar belakang lain yang lebih komplek seperti 

kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan dan pola asuh 

yang diberikan terhadap balita (Wigati, 2009). 

Penyebab langsung gizi buruk adalah sebagai berikut:  

a. Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi yang bisa menyebabkan gizi buruk antara lain 

cacar air, batuk rejang, TBC, malaria, diare, dan cacing misalnya cacing 

Ascaris Lumbricoides, dapat memberikan hambatan absorpsi dan 

hambatan utilisasi zat gizi yang menurunkan daya tahan tubuh yang jika 

dibiarkan akan menimbulkan gizi buruk (Adriani, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Mursyid dkk (2015) menunjukkan 

ada hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan kejadian 

gizi buruk pada balita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

penyakit infeksi yang diderita balita yaitu, diare, demam yang disertai 

flu dan batuk, bronkhitis, cacingan, campak, flu singapura, juga 

penyakit bawaan yang diderita oleh balita meliputi kelainan jantung, 

kelainan kongenital dan kelainan mental (Mursyid dkk, 2015). 

b. Konsumsi Makanan 

Gizi buruk sering dijumpai pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun 

dimana pada saat ini tubuh memerlukan zat gizi sangat tinggi, sehingga 
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bila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi maka tubuh akan menggunakan 

cadangan zat gizi yang ada dalam tubuh, yang berakibat cadangan 

semakin habis dan kelamaan akan terjadi kekurangan yang akan 

menimbulkan perubahan pada gejala klinis (Adriani, 2012). 

1) Kebutuhan Energi 

Kebutuhan energi tiap anak berbeda, yang ditentukan oleh 

metabolisme basal tubuh, umur, aktifitas fisik, suhu, lingkungan, 

serta kesehatannya. Zat gizi yang mengandung energi tersebut 

disebut macronutrient yang dikenal dengan karbohidrat, lemak, dan 

protein. Tiap gram lemak, protein, dan karbohidrat masing-masing 

menghasilkan 9 kalori, 5 kalori, dan 4 kalori. Dianjurkan agar 

jumlah energi yang diperlukan didapat dari 50-60% karbohidrat, 25-

35% protein, dan 10-15% lemak (Adriani, 2012). 

Energi yang dibutuhkan seseorang tergantung pada beberapa 

faktor: 

a) Jenis kelamin: pada umumnya laki-laki membutuhkan lebih 

banyak energi daripada perempuan. 

b) Umur: pada anak-anak energi yang dibutuhkan lebih banyak 

daripada kelompok umur lainnya karena masa ini 

memerlukan energi untuk pertumbuhan. 

c) Aktivitas fisik: semakin berat aktifitas yang dilakukan akan 

memerlukan energi lebih besar pula 
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d) Kondisi fisiologis: kondisi fisiologis seseorang misal pada 

saat hamil, menyusui, atau setelah sakit (Adriani, 2012). 

2) Kebutuhan Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena 

paling erat hubungannya dengan proses kehidupan. Kebutuhan 

protein bagi orang dewasa adalah 1 g untuk setiap kilogram berat 

badannya setiap hari. Untuk anak-anak yang sedang tumbuh atau 

bayi 2,5-3 g per kilogram berat badan bayi dan 1,5-2 g per kilogram 

berat badan bagi anak sekolah sampai remaja (Adriani, 2016). 

Kecukupan protein ini hanya dapat dipakai dengan syarat 

kebutuhan energi sudah terpenuhi.  Bila kebutuhan energi tidak 

terpenuhi maka sebagian protein yang dikonsumsi akan dipakai 

untuk pemenuhan kebutuhan energi. Angka kecukupan gizi (AKG) 

rata-rata yang dianjurkan dalam WKPG VI tahun 1998 untuk bayi 

dan anak adalah sebagai berikut (Adriani, 2016): 

Tabel II.15 Angka kecukupan energi dan protein rata-

rata yang dianjurkan per orang per hari 

 

Gol Umur 

(bln) 

Berat 

Badan (kg) 

Tinggi 

Badan (TB) 

Energi 

(kkal) 
Protein (g) 

0-6 5,5 60 560 12 

7-12 8,5 71 800 15 

13-36 12 90 1250 23 

37-47 15 100 1500 28 

48-72 18 110 1750 32 

Sumber: Adriani, 2012 

 

 



37 
 

37 
 

c. Penyakit Bawaan 

Penyebab gizi buruk sangat banyak dan bervariatif. 

Beberapa faktor bisa berdiri sendiri   atau   terjadi   bersama-sama.   

faktor utama penyebabnya adalah  penyertaan  penyakit  bawaan  

seperti  hydrocephalus  dan  jantung  bawaan dimana tingkat 

keberhasilan penyembuhannya relatif kecil (Judarwanto, 2008). 

2. Penyebab Tidak Langsung yang Menimbulkan Gizi Buruk dan Gizi 

Kurang 

Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola 

pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan 

(Hariza, 2011). Penyebab yang secara tidak langsung mempengaruhi 

kejadian gizi buruk pada anak balita adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Balita 

1) Umur 

Anak balita (bawah lima tahun) atau berumur 0-59 bulan 

merupakan kelompok umur yang paling rentan menderita KEP 

karena sedang dalam masa pertumbuhan sehingga memerlukan 

asupan gizi yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Masa 

anak-anak 1-5 tahun merupakan masa dimana kegiatan fisik anak 

meningkat (Soeditama, 2010).  

Balita memiliki faktor risiko biologi yang meliputi faktor 

genetik atau fisik yang ikut berperan dalam timbulnya risiko tertentu 

yang mengancam kesehatan dan usia balita yang masih muda 
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menyebabkan sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang. Hal 

ini menyebabkan balita rentan terkena masalah nutrisi termasuk gizi 

buruk ( Stanhope dan Lancaster, 2012). 

Faktor umur sangat penting dalam penentun status gizi. 

Kesalahan penentuan umur akan dapat menyebabkan interpretasi 

status gizi menjadi salah. Hasil tinggi badan dan berat badan yang 

akurat akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan penentuan 

umur yang tepat (Supariasa, 2012). 

2) Jenis Kelamin 

Menurut Almatsier (2010), tingkat kebutuhan pada anak laki-

laki lebih banyak jika  dibandingkan  dengan  perempuan.  Begitu  

juga  dengan  kebutuhan  energi, sehingga laki-laki mempunyai 

peluang untuk menderita KEP ysng lebih tinggi daripada perempuan 

apabila kebutuhan akan protein dan energinya tidak terpenuhi dengan 

baik. Kebutuhan  yang tinggi ini disebabkan aktivitas anak laki-

laki lebih tinggi  dibandingkan  dengan  anak  perempuan  sehingga  

membutuhkan  gizi  yang tinggi (Almatsier, 2010). 

Menurut UNICEF  (2011), gender sangat berkaitan dengan 

nilai (value) terhadap seorang anak. Ketidaksetaraan gender terjadi 

apabila terdapat penilaian yang berbeda antara anak laki-laki dan 

perempuan dalam suatu komunitas yang menyebabkan anak laki-laki 

dan perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda, dan perbedaan 

aksesibilitas terhadap sumber-sumber. Hal ini menyebabkan 
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ketidaktepatan dalam pengasuhan anak dan rendahnya kemampuan 

dalam mengakses pelayanan kesehatan (UNICEF, 2011). 

3) Berat Badan Lahir 

Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam waktu satu 

jam pertama setelah lahir. Pengukuran dilakukan di tempat 

fasilitas(Rumah sakit, Puskesmas, dan Polindes), sedang bayi yang 

lahir dirumah waktu pengukuran berat badan dapat dilakukan dalam 

waktu 24jam (Kosim dkk, 2008). Bayi baru lahir adalah bayi dari 

lahir sampai usia 4 minggu. Lahirrnya biasanya dengan usia gestasi 

38 – 42 minggu (Wong, 2009). 

Pada bayi dengan berat lahir rendah maka perlu dilakukan 

perawatan yang lebih ekstra terutama terkait dengan pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bayi, karena akan berpengaruh terhadap status 

gizinya. Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir 

kurang dari 2500 gram (2,5 kilogram). Keadaan anak balita gizi 

kurang dimulai  pada  bayi  dengan  BBLR  yang  mempunyai  risiko  

lebih  tinggi  untuk meninggal dalam lima tahun pertama kehidupan. 

Bayi non BBLR dengan asupan gizi kurang dari kebutuhan serta 

masa rentan terinfeksi kuman penyakit di awal kehidupan dapat 

mengakibatkan penurunan status gizi. Angka tertinggi yang 

menunjukkan adanya penurunan status gizi anak balita lahir non 

BBLR di Indonesia terdapat pada kelompok  umur  18–24  bulan.  
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Semakin  kecil  dan  semakin  prematur  bayi  maka semakin tinggi 

risiko kekurangan gizinya  (Hadi, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan Baculu dkk (2015) 

menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyakit infeksi dengan kejadian gizi buruk (p<0,03), sesuai dengan 

penelitian yang mengemukakan bahwa penyakit infeksi merupakan 

faktor determinan terjadinya gizi buruk. Hal ini disebabkan oleh 

penyakit infeksi yang berulang atau tidak ditangani dengan segera 

dapat menyebabkan balita kehilangan nafsu makan, malabsorbsi gizi, 

dan perubahan metabolisme tubuh yang menyebabkan berkurangnya 

asupan makanan, yang akhirnya akan berdampak pada status gizi 

balita (kegagalan pertumbuhan)(Ulfani H dkk, 2011). 

4) Jarak kelahiran 

Jarak kelahiran adalah perbedaan kelahiran dalam hitungan 

tahun antara anak yang terakhir dengan yang diatasnya. Jarak 

kelahiran yang terlalu dekat akan meningkatkan kejadian bayi lahir 

yang belum cukup umur dengan berat bayi lahir rendah. Status gizi 

yang rendah terkait pula dengan terlalu dekatnya jarak kelahiran yang 

akan diikuti dengan pendeknya waktu menyusui ibu kepada bayinya. 

Akhirnya jarak antar kelahiran yang pendek akan mengakibatkan 

terjadinya kompetisi dari anak-anak dalam pembiayaan untuk 

kebutuhan makan, kesehatan dan pendidikan yang akhirnya 
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berpengaruh kepada status gizi dan kesehatan anak-anak (Wilopo, 

2010). 

b. Faktor Orang Tua 

1) Umur Ibu 

Menurut Huclock yang dikutip Nainggolan (2011), semakin 

cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih 

matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan 

masyarakat, seseorang yang berumur dewasa akan dipandang lebih 

mampu dibanding orang yang belum cukup umur (Nainggolan, 

2011). Umur adalah usia ibu yang menjadi indikator dalam 

kedewasaan dalam setiap pengambilan keputusan untuk melakukan 

sesuatu yang mengacu pada setiap pengalamannya. Umur seseorang 

sedemikian besarnya akan mempengaruhi perilaku, karena semakin 

lanjut umurnya, maka semakin lebih bertanggungjawab, lebih tertib, 

lebih bermoral, lebih berbakti dari usia muda (Notoatmodjo, 2010) 

2) Pendidikan Ibu 

Kurangnya pendidikan dan pengertian yang salah tentang 

kebutuhan pangan dan nilai pangan adalah umum dijumpai setiap 

negara di dunia.Kemiskinan dan kekurangan  persediaan  pangan  

yang  bergizi  merupakan  faktor  penting  dalam masalah kurang 

gizi.Salah satu faktor  yang menyebabkan timbulnya kemiskinan 

adalah pendidikan yang   rendah.  Adanya pendidikan yang   

rendah tersebut menyebabkan seseorang kurang mempunyai 
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keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupan (Abu A, 

2010). 

Tingkat pendidikan terutama tingkat pendidikan ibu dapat 

mempengaruhi derajat kesehatan karena pendidikan ibu berpengaruh 

terhadap kualitas pengasuhan anak.Tingkat pendidikan yang tinggi 

membuat seseorang mudah untuk menyerap informasi dan 

mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan adalah usaha 

yang terencana dan sadar untuk mewujudkan suasana dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

diri dan ketrampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, 

bangsa,dan Negara (Abu A, 2010). 

Rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi ketersediaan 

pangan dalam keluarga, yang selanjutnya mempengaruhi kuantitas 

dan kualitas konsumsi pangan yang merupakan penyebab langsung 

dari kekurangan gizi pada anak balita (Depkes RI, 2012). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi B dkk (2015) yang 

dilakukan pada balita gizi buruk yang sudah mendapat penanganan di 

Kecamatan Sampang bulan Juli 2014, dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 17 balita yang sudah diberi penanganan perbaikan gizi 6 

balita masih mengalami gizi buruk dengan latar belakang pendidikan 

ibu yang rendah (Wahyudi, 2015). 
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3) Pengetahuan Ibu 

Menurut Abu A, (2010) Ibu merupakan orang yang berperan 

penting dalam penentuan konsumsi makanan dalam keluaga 

khususnya pada anak balita. Pengetahuan yang dimiliki ibu 

berpengaruh terhadap pola konsumsi makanan keluarga.Kurangnya 

pengetahuan ibu tentang gizi menyebabkan keanekaragaman 

makanan yang berkurang.Keluarga akan lebih banyak membeli 

barang karena pengaruh  kebiasaan,   iklan,  dan   lingkungan.   

Selain   itu,   gangguan   gizi   juga disebabkan karena kurangnya 

kemampuan ibu menerapkan informasi tentang gizi dalam kehidupan 

sehari-hari (Abu A, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oktavia S dkk, 

(2017) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi bahwa 

terdapat hubungan antara pengetahuan gizi Ibu dengan tingkat 

kecukupan energi dan protein balita dengan nilai p=0,001 untuk 

energi dan p=0,006 untuk protein, dengan kurangnya pengetahuan 

tentang gizi terutama pada sang Ibu akan berdampak pada kurangnya 

kemampuan mengaplikasikan informasi khususnya tentang gizi yang 

nantinya akan berakibat pada status gizi balita (Oktavia S dkk, 2017). 

4) Persepsi ibu 

Persepsi dalam memprioritaskan gizi pada keluarga, dimana 

banyak keluarga yang memprioritaskan  makanan untuk anggota 

keluarga yang lebih besar (seperti ayah atau kakak tertua) 
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dibandingkan anak anak balita (terutama yang berusia dibawah dua 

tahun) sehingga apabila makan bersama-sama maka anak yang 

berusia anak balita akan kalah (Rasni, 2009). 

c. Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga 

1) Pekerjaan Ibu 

Seorang  ibu bekerja adalah  ibu  yang  tiga  hari  atau  lebih  

dalam  seminggu  meninggalkan  bayinya  4 jam/hari atau lebih 

dalam satu waktu. Padahal seorang anak usia 0-5 tahun masih sangat 

tergantung dengan ibunya. Anak balita masih perlu bantuan dari 

orang tua untuk melakukan tugas pribadinya dan mereka akan 

belajar dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. 

Ibu yang bekerja akan mengurangi kuantitas untuk menemani 

anaknya di rumah. Anak yang memiliki ibu tidak bekerja memiliki 

status gizi yang lebih baik dibandingkan anak balita yang memiliki 

ibu yang bekerja (Adhawiyah, 2009). 

Pola asuh orang tua sangat berperan dalam berbagai hal untuk 

mencapai tumbuh kembang yang sesuai dengan tingkat usianya. 

Balita merupakan bagian dari anggota keluarga yang dalam tumbuh 

kembangnya tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan yang 

mengasuh dan merawatnya. Seorang ibu baik yang berprofesi atau 

menjadi ibu rumah tangga harus mempunyai tanggung jawab dalam 

pengasuhan anaknya (Oemar & Novita, 2015).  
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2) Pendapatan Orang Tua 

Pendapatan keluarga adalah jumlah semua hasil perolehan 

yang didapat oleh anggota  keluarga  dalam  bentuk  uang  sebagai  

hasil  pekerjaannya . Pendapatan   akan   menentukan   daya   beli   

terhadap   pangan   dan   fasilitas   lain (pendidikan, perumahan, 

kesehatan) yang dapat mempengaruhi status gizi. Adanya hubungan 

antara pendapatan dan status gizi telah banyak dikemukakan para 

ahli (Wahid, 2009). 

Menurut Adhawiyah (2009) kehidupan ekonomi keluarga akan 

lebih baik pada keluarga dengan ibu bekerja jika dibandingkan 

dengan keluarga yang hanya menggantungkan kehidupan ekonomi 

pada kepala keluarga atau ayah. Kehidupan ekonomi keluarga yang 

lebih baik akan memungkinkan keluarga mampu memberikan 

perhatian yang layak bagi asupan gizi anak balita. 

Daya beli keluarga sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan 

keluarga. Orang miskin biasanya akan membelanjakan sebagian 

besar pendapatannya untuk makanan. Rendahnya pendapatan 

merupakan rintangan yang menyebabkan orangorang tidak mampu 

membeli pangan dalam jumlah yang dibutuhkan. Ada pula keluarga 

yang sebenarnya mempunyai penghasilan cukup namun sebagian 

anaknya berstatus kurang gizi (Kusriadi, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Alom (2011) yang 

menunjukkan bahwa faktor utama yang mepengaruhi status gizi anak 
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usia dibawah lima tahun adalah perekonomian keluarga. Kondisi 

sosial ekonomi yang buruk seperti rendahnya gaji ayah mendorong 

gizi buruk pada anak-anak. Ayah yang bekerja tetapi memiliki 

penghasilan rendah atau memiliki pekerjaan yang tidak stabil 

cenderung kurang dapat mencukupi nutrisi anak-anak mereka 

(Ayensu, 2013).  

3) Besar anggota keluarga  

Banyaknya anggota keluarga akan mempengaruhi konsumsi 

pangan. Hubungan sangat nyata antara besar keluarga dan kurang 

gizi pada masing-masing keluarga.  Jumlah  anggota  keluarga  yang  

semakin  besar  tanpa  diimbangi  dengan meningkatnya pendapatan 

akan menyebabkan pendistribusian konsumsi pangan akan semakin 

tidak merata (Wahid,2009). 

Anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga miskin paling 

rentan terhadap kurang gizi diantara seluruh anggota  keluarga  dan  

anak  yang  paling  kecil  biasanya  paling  terpengaruh  oleh 

kekurangan pangan. Jumlah keluarga juga mempengaruhi 

keadaan gizi (Suhardjo, 2009). 

d. Pola Asuh 

Pola asuh adalah suatu keseluruhan interaksi orang tua dan anak, 

dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah 

tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat 

bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh, serta berkembang secara 
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sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin 

tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses (Agency B, 2014). 

Pola asuh anak berpengaruh secara signifikasi terhadap timbulnya 

kasus gizi buruk dan gizi kurang. Pola asuh yang berpengaruh terhadap 

kebutuhan dasar anak adalah asah, asih dan asuh (Roesli, 2012). 

Dalam hal ini pengasuhan anak meliputi pemberian ASI, Pemberian MP-

ASI, pemberian makanan tambahandan perawatan kebutuhan dasar anak 

seperti mandi dan menyediakan serta memakaikan pakaian buat anak 

termasuk di dalamnya adalah memonitoring kesehatan anak (Depkes RI, 

2012). 

1) Riwayat ASI Eksklusif 

Menyusui adalah proses memberikan  ASI pada bayi. 

Pemberian ASI berarti menumbuhkan  kasih  sayang  antara  ibu dan 

bayinya yang akan  sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan  

kecerdasan anak dikemudian hari. ASI diberikan setelah lahir 

biasanya 30 menit setelah lahir. Kolostrum merupakan salah satu 

kandungan ASI yang sangat penting yang keluar 4 -6 hari pertama. 

Kolostrum berupa  cairan  yang agak kental dan kasar serta 

berwarna  kekuning-kuningan terdiri dari  banyak  mineral  (natrium,  

kalium  dan  klorida)  vitamin  A,  serta  zat-zat  anti infeksi  

penyakit  diare, pertusis,  difteri dan tetanus  (Depkes RI, 2012). 

Sampai  bayi berumur  6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa 

tambahan bahan makanan dan minuman lain. Bayi yang diberi susu 
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selain ASI mempunyai resiko 17 kali lebih besar mengalami diare, 

dan 3 sampai 4 kali  lebih  besar  kemungkinan  terkena  ISPA  

dibandingkan  dengan  bayi  yang mendapat ASI (Depkes RI, 2012). 

Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan berpeluang 

mengalami underweight saat dewasa, hal ini disebabkan karena 

pemberian ASI eksklusif menurunkan angka kejadian penyakit 

infeksi yang berhubungan dengan kondisi status gizi balita. ASI 

eksklusif akan meningkatkan sistem imunitas bayi, sehingga daya 

tubuh terhadap infeksi akan meningkat (Nakamori et al, 2010).   

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari ND, (2016) 

mengenai hubungan riwayat pemberian ASI dengan gizi kurang 

balita menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

riwayat pemberian ASI dengan status gizi balita (p value=,003). 

Balita dengan riwayat ASI nonekslusif berpeluang mengalami gizi 

kurang sebanyak 4,34 kali lebih besar dibandingkan dengan balita 

dengan riwayat ASI ekslusif (Lestari ND, 2016). 

2) Riwayat MP-ASI 

 Makanan pendamping ASI (MP ASI) adalah makanan 

tambahan yang diberikan kepada bayi setelah usia 6 bulan sampai 

usia 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI (Kemenkes 

RI, 2014). Peranan makanan tambahan bukan sebagai pengganti 

ASI tetapi untuk melengkapi atau mendampingi ASI (Lestari dkk, 

2014). Pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan ditinjau dari 
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perkembangan sistem pencernaan belum siap menerima makanan 

semi padat dan berisiko terkena diare. MP-ASI yang tidak diberikan 

pada waktu dan jumlah yang tepat maka dapat menurunkan status 

gizi (Marimbi, 2010).  

a) Usia Pertama Pemberian MP-ASI 

Pemberian MP-ASI sebelum usia 6 bulan ditinjau dari 

perkembangan sistem pencernaan belum siap menerima 

makanan semi padat dan berisiko terkena diare 

(Marimbi,2010). MP-ASI yang tidak diberikan pada waktu dan 

jumlah yang tepat maka dapat menurunkan status gizi. Selain 

usia pertama pemberian MP-ASI banyak faktor yang 

mempengaruhi status gizi yaitu pemberian MP-ASI harus 

memadai, yang berarti bahwa makanan pendamping harus 

diberikan dalam jumlah, frekuensi, responsif, hygiene, 

konsistensi dan menggunakan berbagai makanan untuk 

menutupi kebutuhan gizi anak tumbuh dengan tetap menyusui 

(Sulistyoningsih, 2012). 

b) Frekuensi Pemberian MP-ASI 

Frekuensi dalam pemberian Makanan Pendamping ASI 

yang tepat biasanya diberikan tiga kali sehari. Kebiasaan makan 

yang baik adalah tiga kali sehari, kalau hanya satu kali sehari, 

maka konsumsi pangan terutama bagi anak-anak mungkin 

sekali kurang dan kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi 
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(Aminah, 2011).  

c) Porsi Pemberian MP-ASI 

Jumlah/porsi MP-ASI hendaknya diberikan secara 

bertahap, berangsur mulai dari satu sendok hingga bertambah 

sesuai porsi kebutuhan bayi sesuai dengan usianya (Aminah, 

2011). Rekomendasi WHO dalam praktik pemberian Makanan 

Pendamping ASI menyebutkan bahwa jumlah/porsi makanan 

anak disesuaikan dengan usia (Fitriana dkk, 2013). 

Ketika anak berusia 6 bulan diberikan makanan tambahan 

mulai dengan dua sampai tiga sendok makan dengan 

pengenalan rasa dan secara perlahan ditingkatkan jumlahnya, 

dari usia 6-9 bulan ditingkatkan secara perlahan sampai 

setengah mangkuk berukuran 250 ml. Usia 9-12 bulan 

diberikan setengah sampai tiga perempat mangkuk berukuran 

250 ml, kemudian dari usia 12-24 bulan diberikan tiga 

perempat sampai satu mangkuk ukuran 250 ml (Fitriana dkk, 

2013). 

d) Variasi Pemberian MP-ASI 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat, baik 

jumlah dan kualitasnya akan berkonsekuensi terhadap status 

gizi bayi. MPASI yang baik tidak hanya cukup mengandung 

energi dan protein, tetapi juga mengandung zat besi, vitamin A, 

asam folat, vitamin B serta vitamin dan mineral lainnya (Yetti, 
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2009). 

 
3) Anak tidak mau makan 

Penolakan makan pada anak kadang juga terjadi karena 

taste/rasa makanan yang diberikan tidak disukai anak. Namun hal ini 

tidak disadari oleh para ibu karena menganggap makanan yang 

diberikan sudah sesuai dengan kondisi anak. Hal ini terutama terjadi 

pada makanan yang berasal dari produk pabrik. Seharusnya sebelum 

makanan  diberikan  pada anak,  setidaknya ibu  mencicipi  

makanan  tersebut  untuk mengetahui taste yang paling disukai anak. 

Secara psikologis ibu sering kali terpengaruh oleh tekstur makanan 

yang berbentuk halus sehingga enggan untuk mencicipi (Pattinama, 

2009). 

4) Pola asuh makan 

Pola asuh makan adalah cara makan seseorang atau 

sekelompok orang dalam memilih makanan dan memakannya 

sebagai tanggapan terhadap pengaruh fisiologi, psikologi budaya dan 

sosial (Waryana, 2010). Pola makan yang seimbang bagi bayi adalah 

merupakan keadaan keseimbangan antara zat gizi yang diperlukan 

bayi untuk aktivitas ototnya, pembentukan jaringan baru dan 

perbaikan jaringan yang rusak, memberi rasa aman dan nyaman, 

dapat dipenuhi dengan asupan zat gizi yang beraneka ragam 

makanan (Adiningsih, 2010).  
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Pola makanan yang sebaiknya diberikan yaitu menu seimbang 

sehari-hari, sumber zat tenaga, sumber zat pembangun dan sumber 

zat pengantar (Fitriana dkk, 2013). Pola asuh makan orang tua 

kepada anak atau parental feeding adalah perilaku orang tua yang 

menunjukkan bahwa mereka memberikan makan kepada anaknya 

baik dengan pertimbangan atau tanpa pertimbangan (Boucher, 

2014). Pola makan didefinisikan sebagai karateristik dari kegiatan 

yang berulang kalimakan  individu atau setiap orang makan dalam 

memenuhi kebutuhanmakanan (Sulistyoningsih, 2011).  

Secara umum  pola makan memiliki 3 (tiga) komponen yang 

terdiri dari: jenis, frekuensi, dan jumlah makanan. 

a. Jenis makan  

Jenis makan adalah sejenis makanan pokok yang 

dimakansetiap hari terdiri dari makanan pokok, Lauk 

hewani,Lauk nabati,Sayuran ,dan Buah yang dikonsumsi 

setiap hari Makanan pokokadalah sumber makanan utama 

di negara indonesia yangdikonsumsi setiap orang atau 

sekelompok masyarakat yang terdiridari beras, jangung, 

sagu, umbi-umbian, dan tepung.(Sulistyoningsih,2011). 

b. Frekuensi makan  

Frekuensi makan adalah beberapa kali makan dalam 

seharimeliputi makan pagi, makan siang, makan malam 

dan makanselingan (Depkes, 2013). Sedangkan menurut 
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Suhardjo (2009) frekuensi makan merupakan berulang kali 

makan sehari denganjumlah tiga kali makan pagi, makan 

siang, dan makan malam.  

c. Jumlah makan 

Jumlah makan adalah banyaknya makanan yang 

dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam 

kelompok (Willy, 2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriani dan Kartika, 

(2011) disimpulkan bahwa kebiasaan makan yang terkait dengan 

status gizi balita berupa pemberian makanan selain ASI pada anak 

usia 0–6 bulan meliputi madu, air tajin, susu formula, biskuit bayi, 

pisang yang dilembutkan, bubur susu, makanan lunak, nasi, sayur, 

ikan, telur, daging sapi, jajanan dan camilan, dengan alasan agar 

anak mau makan dan tidak menangis (Adriani dan Kartika, 2011). 

Kejadian tersebut mengakibatkan tidak diterapkannya inisiasi 

menyusu dini dan ASI ekslusif. Pemberian makanan untuk balita 

lebih ditujukan agar balita kenyang dan tidak rewel, tanpa 

memperhatikan nilai gizi makanan sehingga mengakibatkan balita 

kekurangan zat protein dan lemak yang dibutuhkan akhirnya akan 

mengganggu pertumbuhan balita (Adriani dan Kartika, 2011). 

e. Peran Keluarga 

Keterlibatan keluarga yang selama 24 jam mendampingi anak yang 

menderita kekurangan gizi dapat membantu upaya perbaikan status gizi 

http://repository.unej.ac.id/
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anak balita tersebut. Perhatian cukup dan pola asuh anak yang tepat 

akan memberi pengaruh yang besar dalam memperbaiki status gizinya 

(Herwin, 2008). Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan sabar dan 

penuh kasih, apalagi ibunya berpendidikan, mengerti masalah ASI, 

manfaat posyandu dan kebersihan, meskipun miskin akan dapat 

mengasuh dan memberi makan anak dengan baik sehingga anaknya tetap 

sehat  (Lestrina, 2009) 

f. Personal Hygine dan Sanitasi Lingkungan 

Personal Hygine adalah cara perawatan diri untuk memelihara 

kesehatan mereka. Pemeliharaan perorangan diperlukan untuk 

kenyamanan individu, keamanan, dan kesehatan. Praktek hygine sama 

dengan meningkatkan kesehatan (Potter dan perry, 2012). Menurut Potter 

dan Perry (2012) bahwa macam-macam Personal Hygine adalah sebagai 

berikut: 

1) Perawatan Kulit: meliputi frekuensi mandi dan mandi 

menggunakan air bersih serta sabun mandi. 

2) Perawatan kuku tangan dan kaki: meliputi menjaga kebersihan 

kuku tangan dan kaki tetap bersih dan menjaga kuku tetap 

pendek. 

3) Perawatan mulut dan gigi: meliputi menggosok dan 

membersihkan gigi secara teratur minimal 2 kali dalam sehari. 

4) Perawatan rambut: meliputi memotong, menyisir dan bershampo 

sebagai perawatan rambut sehari-hari. 

http://repository.unej.ac.id/
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5) Perawatan mata: menjaga mata tetap bersih dengan memindahkan 

sekresi kering yang terkumpul pada kantus sebelah dalam bulu 

mata.  

6) Perawatan telinga: membersihkan telinga dengan teratur dan tidak 

mengorek telinga dengan benda tajam. 

7) Perawatan hidung: membersihkan hidung secara teratur 

akumulasi sekresi yang mengeras di dalam nares. 

 Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses 

tumbuh kembang anak. Peran orang tua dalam membantu proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak adalah dengan membentuk 

kebersihan diri dan sanitasi lingkungan yang sehat. Hal ini menyangkut 

dengan keadaan bersih, rapi dan teratur (Listyowati, 2010). Anak  perlu  

dilatih  untuk  mengembangkan  sifat-sifat  sehat  seperti berikut ini: 

1) Mandi dua kali sehari; 

2) Cuci tangan sebelum dan sesudah tidur; 

3) Menyikat gigi sebelum tidur; 

4) Membuang sampah pada tempatnya; 

5) Buang air kecil pada tempatnya atau WC  (Listyowati, 2010). 

Menjaga kesehatan bayi dapat dilakukan melalui langkah 

sederhana dengan membersihkan botol susunya secara rutin, menjaga 

botol susu tetap kering,  dan menyimpan  botol susu di tempat yang tepat 

agar hygenitas botol susu tetap terjaga (Setyowati, 2014). 

 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 
 

56 
 

g. Praktik Pemanfaatan Pelayanan kesehatan 

Perawatan kesehatan yang teratur, tidak saja kalau anak sakit, tetapi 

pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap bulan, 

akan menunjang pada tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan dilaksanakan 

secara komprehensif, yang mencakup aspekaspek promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif (Soetjoningsih, 2012). 

Pelayanan kesehatan terhadap anak anak balita dapat meliputi 

pelayanan kesehatan di tingkat posyandu, puskesmas dan pelayanan 

kesehatan lainnya serta terkait pula dengan peran tenaga kesehatan dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang kurang 

menjangkau masyarakat atau kurang handalnya pemberi pelayanan 

kesehatan merupakan satu faktor kemungkinan penyebab masalah gizi  

kurang (Lestrina, 2009). 

Dalam upaya memperbaiki status gizi anak, dilakukan upaya 

pencegahan penyakit menyangkut perawatan dasar terhadap anak yaitu 

dengan pemberian imunisasi secara lengkap, pemberian vitamin A secara 

berkala (mengikuti bulan pemberian  vitamin  A)  dan  upaya  perbaikan  

sanitasi  terhadap  anak,  ibu  dan lingkungan (Lestrina, 2009). 

h. Sosial Budaya dan Religi 

 Kebudayaan   suatu   masyarakat   mempunyai   kekuatan yang   

berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk 

dikonsumsi. Aspek sosio- budaya pangan adalah fungsi pangan dalam 
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masyarakat  yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan, 

agama, adat, kebiasaan dan pendidikan masyarakat tersebut. Kebudayaan 

juga menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh memakan suatu 

makanan (tabu), walaupun tidak semua tabu rasional bahkan banyak jenis 

tabu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, kebudayaan mempengaruhi 

seseorang dalam konsumsi pangan yang menyangkut pemilihan jenis 

pangan, pengolahan  serta  persiapan  dan  penyajiannya  (Khomsan,  

2009). 

Suatu pantangan yang berdasarkan agama (Islam) disebut haram 

hukumnya dan individu yang melanggar pantangan tersebut berdosa. Hal 

ini disebabkan makanan dan minuman yang dipantangkan mengganggu 

kesehatan dan jasmani atau rohani bagi pemakannya atau peminumnya. 

Sementara, pantangan atau larangan yang berdasarkan kepercayaan  

umumnya  mengandung  perlambang  atau  nasihat-nasihat yang  

dianggap  baik  dan  tidak  baik  yang  lambat-laun  menjadi  kebiasaan  

(adat), terlebih dalam suatu masyarakat yang masih sederhana. Tiga 

kelompok masyarakat yang biasanya mempunyai pantangan makan yaitu 

anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui (Khomsan, 2009). 

II.6  Dampak Gizi  yang Buruk pada Bayi dan Balita 

Kekurangan gizi pada balita, membawa dampak negatif terhadap 

pertumbuhan fisik maupun mental, yang selanjutnya akan menghambat 

prestasi belajar. Akibat lainnya adalah penurunan daya tahan, menyebabkan 

hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius adalah 

http://repository.unej.ac.id/
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timbulnya kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian 

(Andriani, 2012). 

Kekurangan  gizi  pada  anak  dapat  menimbulkan  beberapa  efek  

negatif  seperti lambatnya pertumbuhan badan, rawan terhadap penyakit, 

menurunnya tingkat kecerdasan, dan terganggunya mental anak. Kekurangan 

gizi yang serius dapat menyebabkan kematian anak (Kusriadi, 2010). 

Berbagai penelitian membuktikan lebih dari separuh kematian bayi dan balita 

disebabkan oleh keadaan gizi yang jelek. Resiko meninggal dari anak yang 

bergizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. WHO 

memperkirakan bahwa 54% penyebab kematian bayi dan balita didasari oleh 

keadaan gizi anak yang jelek (Hidayat, 2011). 
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II.7 Kerangka Teori 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Penyebab langsung    Variabel diteliti 

2. Penyebab tidak langsung    

3.Penyebab mendasar    Variabel tidak di teliti 

 

 

Gambar II.1 Kerangka teori Penelitian ( Modifikasi teori UNICEF, 1988) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

III.1. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitan dirumuskan berdasarkan kerangka teori 

yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai jalannya 

penelitian dan untuk mengarahkan peneliti dalam mencari data yang 

dibutuhkan. Kerangka konsep penelitian adalah suatu uraian dan visualisasi 

konsep-konsep serta variabel-variabel yang diukur/teliti (Notoatmodjo, 2010). 

Kerangka konsep penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1  

Kerangka Konsep Penelitian 
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61 
 

  61 
 

III.2. Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian adalah suatu ciri, sifat dan ukuran yang dimiliki 

suatu anggota kelompok dan tidak didapatkan dari anggota kelompok kain 

(Notoadmojo, 2010). Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu: 

III.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan ibu 

2. Pola asuh makan 

3. Personal Hygiene ibu 

III.2.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah balita gizi buruk dan 

gizi kurang di wilayah kerja Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam 

Permai. 
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III.3.  Definisi Operasional 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

N

o 
Variabel Definisi Operasional 

Cara 

Ukur 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

Variabel Terikat 

1 

Kejadian Gizi 

Buruk dan gizi 

kurang 

Keadaan gizi buruk yaitu  

balita dengan indeks <-3SD 

atau dengan gejala klinis lain 

dan Gizi kurang  yaitu balita 

dengan Zscore  < -2 SD dan  ≥ 

-3 SD. 

 

Antopo

metri 

BB dan 

TB 

Timbangan 

dan  

Alat ukur 

tinggi 

badan 

 

0=Gizi buruk 
dan kurang 

Jika Zscore < -3 

SD dan  < -2 SD 

dan  ≥ -3 SD 

 

1 =Gizi Baik 

Jika Zscore -2 

s/d 2 SD 

Ordinal 

Variabel Bebas 

2 Pengetahuan Ibu 

Pemahaman yang dimiliki ibu 

tentang makanan bergizi, 

penyebab gizi buruk dan gizi 

kurang, tanda balita kurang 

gizi, pencegahan gizi buruk 
dan gizi kurang serta apa yang 

harus dilakukan bila anak 

memiliki tanda gizi buruk dan 

gizi kurang. 

 

Wawan
cara 

Kuesioner 

0= kurang baik  

Jika x ≤ 𝑥⎺ 

(4,93) 

 

1= baik 

Jika x  > 𝑥⎺ 

(4,93) 

 

 

 

Ordinal 

3 
Pola Asuh 

Makan 

Pola asuh yang diberikan 

orang tua berupa pola asuh 

makan meliputi pemberian 

ASI eksklusif, MP-ASI, 

variasi makanan, makanan 

selingan, dan respons balita 
terhadap makanan. 

 

Wawan

cara 
Kuesioner 

0= Tidak baik 

Jika   𝑥≤ 𝑥⎺ 

(3,78) 

 

1= Baik 

Jika  x> x⎺ 

(3,78) 

Ordinal 

4 Personal 

Hygiene Ibu 

Perilaku Personal 

 oleh Ibu kepada Balita terkait 

aktivitas perawatan diri yang 

dilakukan oleh ibu kepada 

balita meliputi perawatan 

kebersihan diri anak, 

kebiasaan cuci tangan, 

sterilisasi botol susu dan 

kebersihan peralatan makan. 

wawan

cara 
Kuesioner 

0= Tidak baik 

Jika   𝑥≤ 𝑥⎺ 

(4,00) 

 

1= Baik 

Jika  𝑥> 

𝑥⎺(4,00) 

Ordinal 
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III.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan mengunakan hipotesis 

alternatif (Ha) sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian 

gizi buruk dan gizi kurang pada balita di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai tahun 2018 

2. Ada hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian gizi buruk dan 

gizi kurang pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong 

Kecamatan Kelam Permai tahun 2018 

3. Ada hubungan antara Personal Hygiene ibu dengan kejadian gizi 

buruk dan gizi kurang pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kebong Kecamatan Kelam Permai tahun 2018 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian anlitik observasional 

dengan rancangan penelitian Cross sectional  study atau  penelitian dengan 

pengambilan data satu waktu (Notoatmojo, 2016). Penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil analisis berdasarkan 

permasalahan yang diteliti dalam area populasi yang sudah ditentukan sehingga 

hasil yang ditemukan dapat mengetahui hubungan antara kejadian gizi buruk 

dan gizi kurang dengan faktor risiko (Dharma, 2011). Rancangan penelitian ini 

dapat dilihat melalui skema sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Notoatmodjo, 2016 

Gambar IV.1 Rancangan Penelitian Cross Sectional 

Faktor Risiko 

(+) 

Efek (+) Efek (-) 

Faktor Risiko 

(-) 

Efek (+) Efek (-) 
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IV.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

IV.2.1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Kebong Kecamatan kelam Permai.  

IV.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 10 September 2018 sampai dengan 

28 September 2018. 

IV.3. Populasi Sampel Dan Tehnik Sampling 

IV.3.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti 

(Notoatmojo, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

balita yang menderita gizi buruk dan gizi kurang di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Kebong Kecamatan Kelam Permai berjumlah 854 

balita yang diukur pada tahun 2017. 

IV.3.2. Sampel 

Sampel adalah  sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan 

dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2010). Besar sampel 

dalam penelitian ini menggunakan rumus sampel cross sectional dan 

tingkat kesalahan yang di kehendaki adalah 5%. Perhitungan sampel 

menggunakan rumus lemeshow sebagai berikut: 
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  Z2 
1-α/2 p (1-p) N 

n=  

d2 (N-1) +Z1- α/2 p (1-p) 

1,962. 0,5 (1-0,5) 854   

n=     

0,12 (854-1) + 1,962 (0,5) (1- 0,5)  

3,8416. 0,5. 0,5. 854   

n=     

0,01. 853 + 3,8416. 0,5. 0,5  

820,1816  

n=   = 86,42  ≈ 86 sampel 

9,4904 

Keterangan: 

N= Besar Populasi=854 

n= Besar sampel 

p= Estimasi proporsi = 50% 

d2= Standar eror = 10% 

Z= confidence coefesient = 1,96 

Dari perhitungan menggunakan rumus Lemeshow tersebut di 

dapatkan sampel sebesar 86 sampel.  

IV.3.3. Tehnik Sampling 

Pengambilan sampel untuk tiap desa menggunakan tehnik 

sampling dengan cara proportional random sampling menggunakan 

rumus: 

∑ Balita di tiap desa 

X ∑ Sampel 

∑Total populasi balita  
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Maka jumlah sampel masing-masing desa adalah sebagai 

berikut: 

Tabel IV.1 Rekapitulasi Perhitungan Sampel Masing-masing Desa 

No Desa Jumlah sampel 

1 Merpak 80/854 x 86= 8 

2 Kebong 121/854 x 86= 12 

3 Kelam Sejahtera 78/854 x 86= 8 

4 Baning Panjang 76/854 x 86= 8 

5 Ensaid Panjang 38/854 x 86= 4 

6 Sungai Maram 99/854 x 86= 10 

7 Sungai Pukat 48/854 x 86= 5 

8 Sepan Lebang 31/854 x 86= 3 

9 Pelimping 79/854 x 86= 8 

10 Gemba Raya 72/854 x 86= 7 

11 Bengkuang 54/854 x 86= 5 

12 Sungai Labi 41/854 x 86= 4 

13 Landau Kodam 37/854 x 86= 4 

 Total 86  

Sumber: Data primer, 2018 

Penentuan anggota sampel dilakukan secara acak yaitu dengan 

cara mengundi nama balita sehingga diperoleh sesuai jumlah sampel 

sebanyak yang dibutuhkan dengan kriteria inklusi sampel sebagai 

berikut: 

1) Ibu yang memiliki balita umur 12-59 bulan 

2) Balita dalam  kondisi stabil artinya tidak dalam kondisi sedang 

sakit yang parah  agar memudahkan  proses pengukuran dan 

penimbangan 

3) Ibu dan balita yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kebong  

4) Orang tua balita bersedia menjadi responden 
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Kriteria eksklusi adalah anggota populasi yang tidak dapat 

dijadikan sebagai sampel. Kriteria eksklusi sebagai berikut: 

1) Balita yang saat penelitian sudah berumur >59 bulan 

2) Ibu dan balita yang pindah dari tempat domisili saat penelitian 

3) Balita yang sedang sakit parah saat penelitian berlangsung 

IV.4. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data (Notoatmodjo, 2010) Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Inform Consent yaitu lembar persetujuan menjadi responden 

2) Kuesioner yaitu berupa yang berisi data identitas dari responden 

3) Buku KIA responden 

4) Timbangan berat badan (BB) dan alat ukur tinggi badan (TB)  

IV.5. Teknik pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

IV.5.1 Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung 

menggunakan kuesioner dan hasil pengukuran langsung. Data 

primer yang dikumpulkan  meliputi identitas dan karateristik ibu 
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dan balita, pengetahuan ibu tentang gizi, pola asuh makan, dan 

personal hygine. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari responden. Data sekunder 

pada penelitian ini yaitu laporan data pemantauan status gizi 

yang diperoleh dari poli konseling dan gizi UPTD Puskesmas 

Kebong. 

2. Prosedur dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti mengajukan ijin penelitian dan untuk melakukan studi 

dokumentasi 

b. Setelah mendapatkan ijin, peneliti melakukan studi dokumentasi 

pada data pemantauan status gizi (PSG) dan catatan kader 

posyandu untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar 

balita gizi buruk dan gizi kurang yang telah terdata di poli 

konseling dan gizi Puskesmas Kebong 

c. Melakukan wawancara langsung pada ibu dan pengukuran 

langsung yaitu berat badan dan tinggi badan pada balita sebagai 

responden penelitian 
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IV.5.2. Validitas dan Reabilitas 

Untuk mendapatkan keabsahan data, maka peneliti 

menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Tahap pertama 

Pada tahap pertama dilakukan penyusunan butir pertanyaan 

dalam pembuatan kuesioner. Kuesioner yang telah tersusun 

kemudian dilakukan uji validitas isi dengan meminta pendapat 

dosen pembimbing kesehatan masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. 

2. Tahap kedua 

Menyebarkan kuesioner uji coba di wilayah yang memiliki 

kemiripan karakteristik penduduk, demografi maupun kondisi 

sosialnya yaitu di Puskesmas Emparu kepada 30 responden dengan 

kriteria sesuai dengan sampel yang diharapkan. Pada tahap kedua 

adalah melakukan validitas konstruk yaitu menguji konstruk 

pertanyaan dari sebuah instrument penelitian dengan menggunakan 

statistika melalui aplikasi komputer untuk diuji ke validan dan 

reabilitasnya.  

Dalam melakukan uji validitas digunakan metode pearson 

correlation. Data dianggap valid jika nilai korelasi > rtabel 

(Priyanto, 2010). Adapun hasil uji validitas kuesioner untuk 

variabel yang diteliti disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel IV.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 
No Pertanyaan rhitung Validitas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

41 

Pengetahuan1 

Pengetahuan 2 

Pengetahuan 3 

Pengetahuan 4 

Pengetahuan 5 

Pengetahuan 6 

Pengetahuan 7 

Pengetahuan 8 

Pengetahuan 9 

Pengetahuan 10 

Pengetahuan 11 

Pengetahuan 12 
Pengetahuan 13 

Pengetahuan 14 

Pengetahuan 15 

Pola asuh makan1 

Pola asuh makan 2 

Pola asuh makan 3 

Pola asuh makan 4 

Pola asuh makan 5 

Pola asuh makan 6 

Pola asuh makan 7 

Pola asuh makan 8 
Pola asuh makan 9 

Pola asuh makan 10 

Pola asuh makan 11 

Pola asuh makan 12 

Pola asuh makan 13 

Pola asuh makan 14 

Pola asuh makan 15 

Personal hygine ibu1 

Personal hygine ibu 2 

Personal hygine ibu 3 

Personal hygine ibu 4 

Personal hygine ibu 5 
Personal hygine ibu 6 

Personal hygine ibu 7 

Personal hygine ibu 8 

Personal hygine ibu 9 

Personal hygine ibu 10 

Personal hygine ibu 11 

Personal hygine ibu 12 

 

-0,239 

0,445 

0,399 

0,527 

0,471 

0,356 

0,558 

0,419 

0,121 

0,163 

0,548 

0,457 
0,306 

0,407 

0,578 

0,771 

0,623 

0,471 

0,144 

0,530 

0,263 

0,381 

0,395 
0,363 

0,081 

0,286 

0,497 

0,446 

0,421 

0,871 

0,803 

0,686 

0,023 

0,488 

0,514 
0,803 

0,174 

0,729 

0,515 

0,738 

0,686 

0,362 

 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 
Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 
Valid 

Tidak Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 
Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 16.0 
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3. Tahap ketiga 

Pada tahap ketiga yaitu melakukan uji reabilitas merupakan 

kemampuan data untuk memberikan hasil yang sama sekalipun 

dilakukan pengukuran secara berulang. Reabilitas merupakan alat 

ukur yang penting untuk menjamin pengumpulan data yang akurat 

(Al Assaf, 2009). 

Untuk mencari reabilitas angket digunakan rumus Alpha 

Croncbach: 

r11 =  (k)   (1- 
∑σ b2) 

(k-1)  σ2 t 

Keterrangan: 

r11 =  reabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑σ b2 = Jumlah varians butir 

σ2 t = Varians total 

Adapun hasil dari uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Reabilitas variabel penelitian 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

rkritis Realibilitas 

Pengetahuan 

Pola Asuh makan 
Personal Hygine 

0,728 

0,777 
0,752 

0,700 

0,700 
0,700 

Reliabel 

Reliabel 
Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS versi 16.0 
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Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient 

reliability) sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item 

reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara internal karena 

memiliki reliabilitas yang kuat. Dapat dimaknakan sebagai berikut: 

a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

d. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah (Arikunto, 2013). 

IV.5.3. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing dalam penelitian ini berupa kegiatan pengecekan 

kelengkapan, kejelasan, konsistensi dan keragaman data. 

2. Coding 

Coding dalam penelitian ini berupa pemberian kode berupa angka 

untuk memudahkan dalam pengolahan data. 

3. Tabulating 

Kegiatan tabulating dalam penelitian ini meliputi 

mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian kemudian 

dimasukkan kedalam tabel yang telah tersedia. 
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4. Entry Data 

Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu pemrosesan data kedalam 

program komputer dengan aplikasi SPSS 16.0. 

IV.5.4. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini untuk memudahkan pembacaan data terhadap 

hasil penelitian, maka data disajikan dalam bentuk tekstular dan 

tabuar, yaitu mendiskripsikan analisa dari hasil uji statistik dan tabel. 

IV.6. Teknik analisis data 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut: 

IV.6.1. Analisis Univariat 

Analisis dimana data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk 

tabel frekuensi untuk masing-masing variabel yang diteliti. Analisis 

univariat dilakukan pada variabel hasil penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mendiskripsikan variabel yang telah diteliti 

(Notoadmojo, 2010). Dapat di hitung dengan rumus: 

         f 

P=             x 100% 

     n 

Keterangan: 

P= Proporsi 

f= Frekuensi kategori 

n= Jumlah sampel 



75 
 

75 
 

IV.6.2. Analisis Bivariat 

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

dependent (Kejadian Gizi Buruk) dan variabel independent (umur balita, 

urutan anak, riwayat berat lahir, riwayat ASI, riwayat penyakit infeksi, 

pendidikan ibu, pengetahuan ibu, dan sosial ekonomi keluarga) apakah 

variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan atau hubungan 

secara kebetulan. Dalam analisis ini digunakan uji chi square, uji 

signifikan menggunakan batas kemaknaan α = 0,05 dengan taraf 

signifikansi 95%. Aturan yang berlaku untuk interpretasi uji chi square 

pada analisis menggunakan komputer adalah sebagai berikut: 

1. Jika pada tabel silang 2x2 dijumpai expected count kurang dari 5 

lebih dari 20% jumlah sel, maka uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji alternatif Chi- Square, yaitu uji fisher. Hasil yang dibaca pada 

bagian Fisher,s Exact Test. 

2. Pada tabel selain 2x2 atau 2xk maka dilakukan penggabungan sel, 

kemudian ulangi kembali analisis dengan uji Chi- Square. 

3. Jika pada tabel silang 2x2 tidak dijumpai Expected Count kurang dari 

5 atau dijumpai tetapi tidak lebih dari 20% jumlah sel maka hipotesis 

yang digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil yang dibaca pada 

bagian Continuity correction. 

4. Jika tabel silang selain 2x2 tidak dijumpai Expected Count kurang 

dari 5 atau dijumpai tetapi tidak lebih dari 20% jumlah sel, maka uji 
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hipotesis yang digunakan adalah uji Chi-Square,Hasil yang dibaca 

pada bagian Pearson Chi- Square. 

Hasil Uji Chi Square dilihat dengan nilai p value <0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebaliknya suatu nilai analisa 

tidak memiliki hubungan apabila nilai p value > 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, rumus uji chi-square yang digunakan dalam uji ini 

adalah sebagai berikut (Chandra, 2008). 

Rumus Chi square: 

(0i-Ei)2 

X2 = ∑ 

E 

 

Keterangan: 

X2 = Chi kuadrat hitung 

E = frekuensi expected (harapan) 

O = frekuensi observasi (amatan) 

Penelitian cross sectional  merupakan penelitian yang 

menggunakan data prevalensi. Rasio prevalensi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus Odds ratio atau risk ratio, akan tetapi data yang 

digunakan bukan data insidensi kumulatif melainkan data prevalensi 

penyakit (Riyanto, 2011).  Nilai Prevalens Ratio (PR) yaitu “a/(a+b) : 

c/(c+d)”  dengan umus tabel sebagai berikut: 
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Tabel IV.6 

Rumus Tabel Prevalens Ratio (PR) 

Faktor Risiko 

(Paparan) 

Penyakit (efek)  

Total Ya Tidak 

Ya a b a+b 

Tidak c d c+d 

Total a+c b+d a+b+c+d 

Keterangan: 

a = subjek dengan faktor risiko yang mengalami efek 

b = subjek dengan faktor risiko yang tidak mengalami efek 

c = subjek tanpa faktor risiko yang mengalami efek 

d = subjek tanpa faktor risiko yang tidak mengalami efek 

Interpretasi hasil selain di dasarkan pada nilai confidence interval 

(CI) juga didasarkan pada nilai PR dengan parameter  sebagai berikut: 

1. Bila nilai PR = 1 berarti variabel yang diduga sebagai faktor risiko 

tidak ada pengaruhnya dalam  terjadinya efek, atau dengan kata 

lain bersifat netral kategori yang PR nya sama dengan 1 

merupakan kategori ideal atau "reference category" 

2. Bila PR > 1 dan rentang interval kepercayaan (CI)  > 1, berarti 

variabel tersebut merupakan faktor risiko timbulnya penyakit.  

3. Bila nilai PR < 1 dan rentang nilai interval kepercayaan (CI) < 1, 

maka berarti faktor yang diteliti merupakan faktor protektif 

(Riyanto, 2011). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.I Hasil Penelitian 

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

V.1.1 Geografi 

1. Letak geografis 

Kecamatan Kelam Permai memiliki 2 puskesmas yaitu 

puskesmas Kebong dan puskesmas nanga lebang. Kelam Permai 

merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sintang. Kecamatan Kelam Permai terdiri dari 13 desa 

yang sebagian besar dapat ditempuh dengan transportasi darat. 

Kondisi jalan utama sudah beraspal dan mudah dijangkau dengan 

sarana transportasi darat, tapi jalan menuju desa masih masih 

banyak yang belum diaspal melainkan dengan kondisi jalan tanah 

yang rusak ditambah dengan jalan menanjak dan berliku (Profil 

Puskesmas Kebong, 2017). 

2. Letak Wilayah 

Luas wilayah kerja puskesmas kebong sekitar 417,88 km2 

dari luas wilayah Kecamatan Kelam Permai sebesar 523,80 km2 

berbagi dengan wilayah kerja puskesmas Nanga Lebang (Profil 

Puskesmas Kebong, 2017). 
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3. Batas Wilayah 

Batas wilayah kerja Puskesmas Kebong adalah sebagai berikut 

(Profil Puskesmas Kebong, 2017): 

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sintang 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nanga Mau dan 

Kecamatan Dedai 

c. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas 

Hulu  

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dedai dan 

sebagian wilayah Kecamatan Sintang. 

V.1.1.2 Demografi 

Tabel V.1 

Distribusi penduduk menurut jenis kelamin. 

No Nama Desa 

Jumlah Penduduk Total 

Penduduk 

(jiwa) 
Laki-laki Perempuan 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

Kebong 

Sepan Lebang 
Pelimping 

Sungai Pukat 

Bengkuang 
Sungai Maram 

Baning Panjang 

Ensaid Panjang 
Gemba Raya 

Merpak 

Kelam Sejahtera 

Sungai Labi 
Landau Kodam 

1.092 

349 
574 

353 

500 
770 

853 

306 
517 

527 

297 

293 
215 

1.030 

327 
541 

333 

471 
725 

804 

289 
489 

497 

280 

277 
202 

2.122 

676 
1.115 

686 

971 
1.495 

1.657 

595 
1.006 

1.024 

577 

570 
417 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, 2016 

Puskesmas Kebong menangani 13 desa binaan yang ada di 

Kecamatan Kelam Permai. Jumlah penduduk di wilayah kerja 



80 
 

80 
 

Puskesmas Kebong tahun 2016 sebanyak 12.911 jiwa, terdiri dari 

penduduk wanita sebanyak 6.646 jiwa dan penduduk laki-laki 

sebanyak 6.265 jiwa (Profil Puskesmas Kebong, 2017). 

V.1.3 Sosial Ekonomi 

Penduduk sebagian besar adalah suku dayak dan menganut 

agama Katolik. Bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari adalah 

bahasa dayak dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian 

sebagai petani dan berkebun (Karet dan Sawit). 

V.1.4 Tenaga Kesehatan 

Ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas Kebong adalah 

sebagai berikut: 

Tabel V.2  

Jenis Ketenagaan di Puskesmas Kebong 

No Jenis Ketenagaan Tahun 2016 

1 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

15 

Kepala Puskesmas 

Kepala Tata Usaha 
Dokter Umum 

Dokter Gigi 

Perawat Kesehatan 

Perawat Gigi 
Bidan Puskesmas 

Bidan Desa 

Bendahara Puskesmas 
Petugas Gizi 

Petugas Farmasi 

Petugas Laboratorium 

Petugas Kesehatan Lingkungan 
Tenaga Tata Usaha 

Tenaga Promkes (kontrak dinkes) 

 

1 

1 
2 

1 

28 

1 
4 

9 

2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

Jumlah 55 

Sumber: Tata Usaha Puskesmas Kebong, 2016 
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V.2 Gambaran Proses Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan mulai tanggal 10 

September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018. Sebelum 

melakukan pengumpulan data peneliti berkordinasi dan meminta ijin terlebih 

dahulu kepada puskesmas dengan memberikan surat ijin penelitian. Data 

sekunder status gizi balita peneliti meminta ke 3 (tiga) Puskesmas sekitar 

yaitu UPTD Puskesmas Emparu, UPTD Puskesmas Dedai, UPTD Puskesmas 

Lebang dan data dari Dinas Kesehatan. Data primer dalam penelitian ini 

didapat dari hasil pengukuran dan wawancara langsung dengan responden 

penelitian dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Peneliti 

melakukan pengambilan data secara langsung tanpa bantuan pihak lain.  

Sampel dari masing-masing desa terlebih dahulu dilakukan pemilihan 

menggunakan sistem arisan yang jumlahnya telah disesuaikan dengan hasil 

perhitungan sampel. Setelah daftar nama balita di dapatkan peneliti terlebih 

dahulu berkoordinasi dengan petugas kesehatan setempat untuk 

mengkonfirmasi apakah nama balita tersebut masih berdomisili di desa 

tersebut. Ditemukan beberapa balita sudah pindah domisili sehingga 

dikeluarkan dari sampel dan sebagai pengganti dilakukan random untuk 

mencari nama balita yang baru sebagai pengganti. 

Peneliti tidak mengalami penolakan terhadap responden yang telah 

terpilih menjadi sampel. Beberapa desa dibantu oleh kader posyandu untuk 

menunjukkan arah jalan dan alamat rumah. Data primer diperoleh dengan 

menggunakan lembar kuesioner dan pengukuran langsung terhadap balita 
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meliputi berat badan dan tinggi badan. Waktu yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini kurang lebih 3 minggu yang dimulai dari ijin penelitian sampai 

dengan pengolahan data selesai. 

Tahap awal penelitian, peneliti mengatur jadwal dengan petugas 

kesehatan dan kader setempat perihal waktu yang tepat untuk menemui 

responden, dengan alasan sedang musim waktu berladang dan kemungkinan 

responden sedang tidak di tempat. Setelah jadwal tersusun peneliti melakukan 

kunjunga dari satu desa ke desa berikutnya, dari rumah ke rumah dan bertemu 

dengan responden serta balita dan melakukan sesi wawancara secara 

langsung.  

Sebelum melakukan wawancara responden terlebih dahulu diberi 

penjelasan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari penelitian, dan 

pengambilan data dilakukan setelah responden menyatakan setuju dan 

bersedia menandatangani informed consent. Pengambilan data meliputi data 

balita, data orang tua, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, 

pengetahuan, pola asuh makan, dan personal hygine ibu. 

Durasi waktu wawancara berkisar 10 menit per responden. Beberapa 

kesulitan yang dialami antara lain menemukan balita yang sulit ditimbang dan 

diukur karena balita merasa takut kemudian menangis sehingga balita tidak 

mau berdiri tegap, responden tidak mengenal baca tulis, dan balita diasuh 

oleh nenek atau ayahnya saja dikarenakan ibu sudah tiada atau bekerja jauh 

sehingga informasi terbatas hanya yang diketahui oleh pengasuhnya. 
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Tabel V.3  

Kegiatan Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan Lokasi Sasaran Waktu pelaksanaan 

1 Penentuan sampel 

menggunakan 
sistem arisan 

Sintang 13 Desa 9 September 2018 

2 Mengatur jadwal 

penelitian 

Kebong 13 Desa 10 September 2018 

3 Pengumpulan data 13 Desa 84 
responden 

12 – 20 September 
2018 

4 Pengolahan data Sintang Coding, 

Entry data 

21-26 September 2018 

5 Analisis data Sintang Analisis, 
pembahasan 

dan 

simpulan 

28 September 2018 
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Gambar V.1 Bagan alur penelitian 

Populasi anak 12-59 bulan 

sebesar 854 balita 

Balita status gizi baik, kurang 

dan buruk 

Perhitungan sampel 

menggunakan  rumus 

Lemeshow 

Sampel sebesar 86 balita 

dengan status gizi baik, kurang 

dan buruk 

Pengambilan 

Data 

Pengukuran Tinggi badan dan 

Berat Badan 

Dokumentasi 

Wawancara (kuesioner) 

Pengolahan 

Data 

Editing 

Entry Data 

Coding 

Cleaning 

Analisis Data 

Univariate 

Bivariate 

Hasil dan 

pembahasan 

Simpulan dan 

Saran 
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V.3 Karakteristik Responden 

V.3.1 Karakteristik Ibu 

1. Pendidikan Ibu 

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini 

dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu pendidikan rendah (tidak 

sekolah-SMP) dan pendidikan tinggi (SMA-Diploma/perguruan 

tinggi). Distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan dapat 

dilihat pada tabel V.4 sebagai berikut: 

Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu 

Pendidikan n % 

Rendah (TS-SMP) 72 83,7 

Tinggi (SMA-D3/PT) 14 16,3 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Pada tabel V.4 diketahui bahwa dari hasil analisa yang 

dilakukan terhadap 86 responden sebagian besar responden memiliki 

pendidikan rendah sebesar 83,7% dan hanya sebagian kecil saja yang 

memiliki latar belakan pendidikan tinggi yaitu sebesar 16,3%.  

2. Pekerjaan Ayah 

Pekerjaan yang dilakukan kepala keluarga dalam keseharian 

untuk mencari nafkah dikategorikan menjadi 5 yaitu petani/pekebun, 

swasta, wiraswasta, PNS, dan pekerjaan lainnya. Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan pekerjaan ayah dapat dilihat pada tabel V.5 

sebagai berikut: 
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Tabel V.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

pekerjaan ayah  

Pendidikan n % 

Petani/pekebun 66 76,7 
Swasta 15 17,4 

Wiraswasta  5 5,8 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Pada tabel V.5 diketahui bahwa dari hasil analisa yang 

dilakukan terhadap 86 responden sebagian besar ayah bekerja 

sebagai petani/pekebun sebesar 76,7%, swasta 17,4% dan 

wiraswasta 5,8%. 

3. Pekerjaan Ibu 

Status pekerjaan ibu dikategorikan menjadi 5 yaitu ibu rumah 

tangga, petani/pekebun, swasta, wiraswasta dan pekerjaan lainnya 

(honorer).  Distribusi frekuensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

pekerjaan ibu 

 

Pekerjaan ibu n % 

IRT 51 59,3 
Petani/pekebun 31 36,0 

Swasta 1 1,2 

Wiraswasta 2 2,3 
Lainnya 1 1,2 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Pada tabel V.5 diketahui bahwa dari hasil analisa yang 

dilakukan terhadap 86 responden sebagian besar ibu adalah ibu 

rumah tangga sebesar 59,3%, dan sebesar 36,0% petani dan sebagian 

kecil pekerjaan lainnya yaitu sebesar 4,7%. 
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4. Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga dikategorikan menjadi 2 yaitu 

pendapatan rendah jika <UMR dan tinggi jika >UMR. Distribusi 

frekuensi responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

Pendapatan Keluarga 

Pendapatan Keluarga n % 

Rendah (<UMR Rp 2.025.000) 69 80,2 
Tinggi (>UMR Rp 2.025.000) 17 19,8 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.7 diketahui dari hasil analisis yang 

dilakukan pada 86 responden bahwa sebagaian besar responden 

memiliki pendapatan keluarga kategori rendah yaitu sebesar 80,2% 

dan responden dengan kategori pendapatan tinggi hanya 19,8%. 

5. Jumlah ART 

Jumlah anggota rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah 

dikategorikan besar jika >5 orang dalam 1 rumah dan kecil jika <5 

orang. Distribusi frekuensi responden berdasarkan jumlah ART 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

Jumlah ART 

Jumlah ART n % 

Besar (>5 orang) 37 43,0 

Kecil (≤5 orang) 49 57,0 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Dari tabel V.8 dapat dilihat bahwa jumlah anggota keluarga 

sebagian besar responden adalah kategori kecil (≤5 orang) dan 

kategori besar (>5 orang) dalam satu rumah yaitu sebesar 43,0%. 

V.3.2 Karakteristik Anak 

1. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin anak dikategorikan menjadi laki-laki dan 

perempuan. Dapat dilihat pada tabel V.9 sebagai berikut: 

Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin n % 

Laki-laki 45 52,3 
Perempuan 41 47,7 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar balita 

yang diambil sebagai sampel berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 

52,3% dan perempuan sebesar 47,7%. 

2. Umur 

Umur balita dalam penelitian ini dikategorikan menjadi umur 

12-35 bulan dan 36-59 bulan. Distribusi frekuensi karakteristik balita 

berdasarkan umur adalah sebagai berikut:  

Tabel V.10 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

Umur Balita 

Umur n % 

12-35 bulan 37 43,0 

36-59 bulan 49 57,0 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 
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Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada 86 balita 

sebagian besar balita yang diambil sebagai sampel adalah balita usia 

36-59 bulan yaitu sebesar 57% dan pada kelompok 12-35 bulan 

sebesar 43%. 

4. Berat Badan Lahir 

Riwayat berat badan lahir balita dikategorikan normal jika 

berat lebih dari 2.500 gr dan dikategorikan berat badan lahir rendah 

(BBLR) jika berat kurang dari 2.500 gr. Distribusi frekuensi 

karakteristik balita berdasarkan berat badan lahir adalah sebagai 

berikut: 

Tabel V.11 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik 

Umur Balita 

Berat lahir N % 

BBLR 17 19,8 
Normal 69 80,2 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada 86 balita 

sebagian besar balita yang diambil sebagai sampel adalah balita 

dengan riwayat berat lahir normal yaitu sebesar 80,2% dan 

ditemukan balita dengan riwayat BBLR sebesar 19,8%. 
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V.4 Analisis Univariat 

V.4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Ibu 

Pengetahuan gizi ibu dinilai dengan memberikan skor pada 

jawaban yang diberikan. Berdasarkan uji normalitas terhadap data 

penelitian yang diperoleh, total pengetahuan gizi ibu berdistribusi normal 

maka pengkategorian menggunakan nilai mean (4,93). Pengetahuan gizi 

ibu dikategorikan menjadi dua yaitu kurang baik dan baik. Pengetahuan 

gizi ibu dikatakan Kurang baik jika skor ≤ 4,93 dan baik jika skor >4,93.  

Distribusi pengetahuan gizi ibu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Gizi Ibu  

Pengetahuan gizi ibu n % 

Kurang Baik (≤4,93) 39 45,3 

Baik (>4,93) 47 54,7 

Total 86 100,0 

Sumber: Data primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.12 diketahui bahwa responden sebagian besar 

memiliki pengetahuan baik sebesar  54,7% sedangkan yang kurang baik 

sebesar 45,3%. Item pertanyaan yang dinilai dalam menggali pola asuh 

makan yang dilakukan responden dapat dilihat pada tabel V.13 sebagai 

berikut: 
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Tabel V.13 

Distribusi Kuesioner Responden Pengetahuan Gizi Ibu  

No. Pengetahuan Gizi Salah Benar  

F % F % 

1 Jenis makanan mengandung 

protein 

40 46,5 46 53,3 

2 Pemberian MP ASI 62 72,1 24 27,9 

3 Pemberian makan anak sesuai 

usia 

44 51,2 42 48,8 

4 Penyebab kurang gizi 51 59,3 35 40,7 

5 Tujuan pemenuhan gizi balita 43 50,0 43 50,0 

6 Menu bergizi bagi balita 46 53,5 40 46,5 

7 Buah sebagai sumber vitamin dan 

mineral 

36 41,9 50 58,1 

8 Makanan pengganti nasi 26 30,2 60 69,8 

9 Dampak jika tidak naik berat 

badan 

50 58,1 36 41,9 

10 Makanan sehat dan bergizi yang 

ada di sekitar 

38 44,2 48 55,8 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.13 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

ibu masih belum memahami pemberian MP ASI yang tepat sebesar 72,1% 

dan ibu juga tidak memahami penyebab balita kurang gizi (59,3%) serta 

dampak yang ditimbulkan jika balita tidak naik berat badan (58,1%). 

V.4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Asuh makan 

Pola asuh makan dinilai dengan memberikan skor pada jawaban 

yang diberikan. Berdasarkan uji normalitas terhadap data penelitian yang 

diperoleh, total skor pola asuh makan berdistribusi normal maka 

pengkategorian menggunakan nilai mean (3,78). Pola asuh makan 

dikategorikan menjadi dua yaitu kurang baik dan baik. Pola asuh makan 

dikatakan Kurang baik jika skor ≤ 3,78 dan baik jika skor >3,78. Distribusi 

Pola asuh makan dapat dilihat pada tabel V.13 sebagai berikut: 
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Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Kategori Pola Asuh Makan 

Pola asuh Makan n % 

Kurang Baik (≤3,78) 38 44,2 

Baik (>3,78) 48 55,8 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.13 dapat dilihat bahwa responden dengan pola 

asuh makan kategori baik lebih besar yaitu 55,8% dibandingkan dengan 

responden yang memiliki pola asuh makan kurang baik sebesar 44,2%. 

Item pertanyaan yang dinilai dalam menggali pola asuh makan yang 

dilakukan responden dapat dilihat pada tabel V.14 sebagai berikut: 

Tabel V.14 

Distribusi Kuesioner Responden Pola Asuh Makan  

No. Pola Asuh Makan Ya Jarang/Tidak  

F % F % 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Pemberian ASI eksklusif 

ASI sampai 2 tahun 

MP ASI sebelum 6 bulan 

Pengaturan menu makanan 

Variasi rasa makanan  

Kombinasi warna sayuran 

Makan 3x sehari 

Pemberian vitamin tambahan 

Kendala susah makan 

Memilih satu makanan 

Perhatian ibu tentang gizi 

33 

48 

53 

29 

26 

12 

21 

10 

42 

31 

27 

38,4 

55,8 

61,6 

33,7 

30,2 

14,0 

24,4 

11,6 

48,8 

36,0 

31,4 

53 

38 

33 

57 

60 

74 

65 

76 

44 

55 

59 

61,6 

44,2 

38,4 

66,3 

69,8 

86,0 

75,6 

88,4 

51,2 

64,0 

68,6 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.14 diketahui bahwa responden jarang/tidak 

memberikan vitamin tambahan sebesar 88,4%, responden juga tidak 

memberikan kombinasi warna pada sayur harian sebesar 86,0%. Balita 
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juga jarang/tidak makan 3x sehari dan jarang/tidak menghabiskan porsi 

makan yang disediakan ibu sebesar 75,6%.   

V.4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Personal hygine Ibu 

Personal hygine ibu dinilai dengan memberikan skor pada jawaban 

yang diberikan. Berdasarkan uji normalitas terhadap data penelitian yang 

diperoleh, total skor personal hygine ibu berdistribusi tidak normal maka 

pengkategorian menggunakan nilai median (4,00). Personal hygine ibu 

dikategorikan menjadi dua yaitu kurang baik dan baik. Personal hygine 

ibu dikatakan kurang baik jika skor ≤4,00 dan baik jika skor >4,00  

Distribusi frekuensi personal hygine ibu dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel V.15 

Distribusi Frekuensi Kategori Personal hygine Ibu 

Personal hygine Ibu N % 

Kurang Baik (≤4) 50 58,1 

Baik (>4) 36 41,9 

Total 86 100,0 

Sumber: Data Primer, 2018 

Dari tabel V.15 ditemukan bahwa responden yang memiliki 

personal hygine kategori kurang baik sebesar 58,1% lebih besar jika 

dibandingkan dengan responden yang memiliki personal hygine kategori 

baik sebesar 41,9%. Item pertanyaan yang dinilai dalam menggali 

personal hygine ibu yang dilakukan responden dapat dilihat pada tabel 

V.15 sebagai berikut: 
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Tabel V.15 

Distribusi Kuesioner Responden Personal hygine Ibu  

No. Personal hygine Ibu Ya Tidak  

F % F % 

1 Memandikan anak  minimal 2x sehari 85 98,8 1 1,2 

2 Mandi dengan sabun, sampo dan 

menggosok gigi 

45 52,3 41 47,7 

3 Ibu mencuci tangan sebelum memasak 39 45,3 47 54,7 
4 Setelah BAB, mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir 

39 45,3 47 54,7 

5 Segera mencuci tangan anak jika 
tangan kotor 

28 32,6 58 67,4 

6 Mencuci tangan dengan benar 26 30,2 60 69,8 

7 Menjaga kebersihan kuku tangan dan 

kaki dengan menjaga kuku tetap 
pendek 

47 54,7 39 45,3 

8 Menjaga kebersihan alat makan anak 23 26,7 63 73,3 

9 Sterilisasi botol susu 23 26.7 63 73,3 
10 Menjaga kebersihan hidung dan 

telinga anak 

38 44,2 48 55,8 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.7 diketahui bahwa sebagian besar responden 

masih kurang kesadaran menjaga kebersihan alat makan anak sebesar 

73,3% serta kebersihan dot susu yaitu sebesar 73,3%. Responden tidak 

menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan sabun dan 

menerapkan cuci tangan dengan benar sebesar 69,8%.  

V.5 Analisis Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat yaitu hubungan pegetahuan gizi ibu, pola asuh 

makan, dan personal hygine ibu dengan kejadian gizi buruk dan kurang di 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong. 
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V.5.1 Hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian gizi buruk dan 

kurang 

 Hasil analisa hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan 

kejadian gizi buruk dan kurang di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.16 

Hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian gizi 

buruk dan kurang 

 

Pengetahuan 

ibu tentang 

gizi 

Status Gizi 

Total P. 

Value 

PR 

(CI 95%) 

Buruk dan 

Kurang 
Baik 

n % n % N % 

Kurang Baik 17 43,6 22 56,4 39 100 

0,782 
1,138 

(0,684- 1,894) 
Baik 18 38,3 29 61,7 47 100 

Total 35 40,7 51 59,3 86 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.16 diketahui bahwa proporsi ibu yang 

pengetahuannya kurang baik cenderung lebih tinggi memiliki balita gizi 

buruk dan kurang sebesar 43,6% lebih besar dibandingkan dengan ibu 

yang berpengetahuan baik yaitu sebesar 38,3%. 

Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan uji chi square 

terlihat bahwa p value adalah 0,782 (p> 0,05), ini berarti tidak ada 

hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan kejadian gizi 

kurang dan gizi buruk (Ho diterima dan Ha ditolak) dan menunjukkan nilai  

prevalence ratio (PR) sebesar 1,138 dengan nilai confidence interval 95% 

(0,684-1,894). 
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V.5.2 Hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian gizi kurang 

dan gizi buruk 

Hasil analisa hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian 

gizi buruk dan kurang di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.17 

Hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian gizi buruk dan 

kurang 

 

Pola asuh 

makan 

Status Gizi 

Total P. 

Value 

PR 

(CI 95%) 

Buruk dan 

Kurang 
Baik 

n % n % N % 

Kurang Baik 14 36,8 24 63,2 38 100 

0,670 
0,842 

(0,498- 1,424) 
Baik 21 43,8 27 56,2 48 100 

Total 35 40,7 51 59,3 86 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Berdasarkan tabel V.17 diketahui bahwa proporsi ibu yang 

memiliki pola asuh makan kurang baik cenderung lebih tinggi memiliki 

balita gizi buruk dan kurang sebesar 36,8% lebih kecil dibandingkan 

dengan ibu yang menerapkan pola asuh makan yang baik yaitu sebesar 

43,8% . 

Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan uji chi square 

terlihat bahwa p Value adalah 0,670 (p> 0,05), ini berarti tidak ada 

hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian gizi kurang dan gizi 

buruk (Ho diterima dan Ha ditolak) dan menunjukkan nilai  prevalence 

ratio (PR) sebesar 0,842 dengan nilai confidence interval 95% (0,498-

1,424). 
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V.5.3 Hubungan antara personal hygine ibu dengan kejadian gizi kurang 

dan gizi buruk 

Hasil analisa hubungan antara personal hygine ibu dengan 

kejadian gizi buruk dan kurang di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.12 

Hubungan antara personal hygine ibu dengan kejadian gizi buruk 

dan kurang 

 

Personal 

hygine 

Status Gizi 

Total P. 

Value 

PR 

(CI 95%) 

Buruk dan 

Kurang 
Baik 

n % n % N % 

Kurang Baik 22 44,0 28 56,0 50 100 

0,609 
1,218 

(0,713-2,081) 
Baik 13 36,1 23 63,9 36 100 

Total 35 40,7 51 59,3 86 100 

Sumber: Data Primer, 2018 

Dari tabel V.12 diketahui bahwa proporsi ibu yang memiliki 

personal hygine kurang baik cenderung lebih tinggi memiliki balita gizi 

buruk dan kurang sebesar 44,0% lebih besar dibandingkan dengan ibu 

yang menerapkan personal hygine yang baik yaitu sebesar 36. 

Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan uji chi square 

terlihat bahwa p value adalah 0,609 (p> 0,05), ini berarti tidak ada 

hubungan antara personal hygine ibu dengan kejadian gizi kurang dan 

gizi buruk. Menunjukkan nilai  prevalence ratio (PR) sebesar 1,218 

dengan nilai confidence interval 95% (0,713-2,081). 
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V.6 Pembahasan 

V.6.1 Hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian gizi kurang 

dan gizi buruk  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sebagian besar 

responden memiliki pengetahuan baik sebesar 59,3%. Diperoleh nilai p 

value = 0,782 sehingga menunjukkan tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan responden dengan kejadian gizi buruk dan kurang pada 

balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong.  

Blum dalam Notoatmodjo 2010 menyatakan bahwa pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang. Dalam teori tersebut dijelaskan pula 

bahwa perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor 

lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu atau masyarakat. 

Dalam rangka membina kesehatan masyarakat, intervensi terhadap 

faktor perilaku sangat strategis. Pengetahuan tentang suatu objek 

tertentu sangat penting bagi terjadinya perubahan perilaku yang 

merupakan proses yang sangat kompleks. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori blum bahwa 

semakin tinggi pengetahuan maka akan tinggi pula kesadaran akan gizi. 

Dari 35 balita gizi buruk dan kurang sebesar 38,3% ibu balita sudah 

memiliki pengetahuan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih 

ada faktor lain dalam keluarga tersebut dalam hal pemenuhan gizi balita 

seperti kondisi ekonomi keluarga dan ketersediaan pangan di sekitar. 
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Salah satu hal yang menyebabkan masih gizi buruk dan kurang 

adalah ketersediaan pangan disekitar, hal ini didukung dengan hasil 

penelitian bahwa responden mengakui cukup sulit menjangkau bahan 

makanan dari luar desa karena lokasi jauh dari pasar, jika tersedia 

kuantitasnya juga terbatas dan dengan harga yang relatif tinggi. 

Hal lainnya yang peneliti temukan adalah dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari sering terlihat keluarga yang sungguhpun 

berpenghasilan cukup akan tetapi makanan yang dihidangkan seadanya. 

Kejadian gizi buruk dan kurang tidak hanya ditemukan pada keluarga 

yang berpenghasilan kurang akan tetapi juga pada keluarga yang 

berpenghasilan cukup. Didukung dengan hasil penelitian bahwa sebesar 

35,3% balita gizi buruk dan kurang dari kelompok keluarga 

berpenghasilan kategori tinggi (>UMR Rp. 2.025.000). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyaningsih (2008) bahwa tidak terdapat hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang gizi balita terhadap status gizi balita, 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,100 yang berarti 

memiliki tingkat hubungan sangat rendah (Mulyaningsih, 2008). 

 Penelitian ini di dukung oleh penelitian Rohayati dkk bahwa 

hasil uji statistik didapatkan p-value sebesar 0,475 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

pencegahan gizi kurang di Puskesmas Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur tahun 2014 (Rohayati dkk, 2014). 
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 Menurut Lawrace Green dalam Notoatmodjo (2010), terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor predisposisi 

(pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai – nilai dan 

sebagainya), faktor pendukung (lingkungan fisik, fasilitas atau sarana – 

sarana kesehatan), faktor pendorong (sikap dan pengetahuan petugas 

kesehatan atau petugas lain yang merupakan kelompok referensi dari 

perilaku masyarakat). 

Analisis item pertanyaan yang diberikan menunjukkan hasil 

bahwa sebagian besar ibu belum memahami pemberian MP ASI yang 

benar sesuai umur (72,1%) serta kurangnya pengetahuan ibu tentang 

penyebab anak kekurangan gizi (59,3%) dan dampak yang ditimbulkan 

jika anak tidak naik berat badan (58,1%). 

Tidak terbuktinya penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan 

temuan dan pengakuan responden bahwa terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi kejadian gizi buruk dan kurang di wilayah kerja 

Puskesmas Kebong yaitu faktor ketersediaan bahan pangan dan faktor 

ekonomi keluarga. 

V.6.2 Hubungan antara pola asuh makan dengan kejadian gizi kurang 

dan gizi buruk 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sebagian besar 

responden sudah memiliki pola asuh makan yang baik sebesar 55,8% 

dan diperoleh nilai p value = 0,670 sehingga menunjukkan tidak 

terdapat hubungan antara pola asuh makan responden dengan kejadian 
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gizi buruk dan kurang pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kebong.  

Pola asuh makan meliputi praktek pemberian makan pada balita, 

pengaturan menu, balita makan 3x sehari, variasi menu makanan, 

variasi rasa, variasi warna sayur, vitamin tambahan dan sikap ibu saat 

mengalami kendala balita susah makan, bagaimana ibu harus bisa 

memembujuk agar anak mau menghabiskan makanannya. Anak masih 

butuh bimbingan seorang ibu dalam memilih makanan agar 

pertumbuhannya tidak terganggu. Dukungan ibu terhadap anak meliputi 

perhatian ibu ketika anak makan dan sikap ibu dalam memberi makan 

(Nadesul, 2009). 

Menurut Kartasapoetra (2010) makanan yang diberikan kepada 

anak harus memadai dalam hal kuantitas maupun kualitas, sesuai 

dengan umur atau tahap perkembangan anak. Cara pengaturan dan 

pemberian makan dengan penyediaan menu harus bervariasi. Hal ini 

untuk mencegah terjadinya kebosanan terhadap jenis makanan. 

Kekurangan dan kelebihan zat gizi yang diterima tubuh seseorang akan 

memberikan dampak yang negatif. Perbaikan konsumsi pangan dan 

peningkatan status gizi yang sesuai dan seimbang dengan yang 

diperlukan tubuh merupakan unsur penting yang berdampak positif bagi 

peningkatan kualitas hidup manusia (Kartasapoetra, 2010). 

Penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Sumira dkk (2013) bahwa faktor pola asuh tidak berhubungan 
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signifikan terhadap status gizi balita. Pola asuh makan yang tidak 

memadai merupakan faktor penting dalam menyebabkan masalah gizi 

kurang pada balita. Pola asuh makan merupakan bagian dari pola asuh 

anak, yang dapat dilihat dari perilaku ibu dalam hal pemberian makan 

anak. 

Tidak terbuktinya penelitian ini dapat disebabkan oleh pola asuh 

makan ibu dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemberian variasi rasa 

makanan oleh ibu sehingga menyebabkan anak menolak makan atau 

memilih makanan yang disediakan ibu.  

Selain itu diakui responden bahwa balita dirasa belum terpenuhi 

kualitas dan kuantitas makanannya. Ibu menemukan kendala saat 

memberikan balita makan, seperti anak menolak makan, anak susah 

makan sayur, anak memilih makanan dan anak sering tidak 

menghabiskan porsi makan yang disediakan oleh ibu. 

Berdasarkan hasil analisis per item pertanyaan pola asuh makan 

menunjukkan sebagian besar ibu jarang/tidak memberikan vitamin 

tambahan sebesar 88,4% dan ibu tidak memberikan kombinasi jenis 

sayuran sebesar 86,0%. 

V.6.3 Hubungan antara personal hygine ibu dengan kejadian gizi kurang 

dan gizi buruk 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sebagian besar 

responden memiliki personal hygine ibu yang kurang baik sebesar 

58,1% dan diperoleh nilai p value = 0,609 sehingga menunjukkan tidak 



103 
 

103 
 

terdapat hubungan antara personal hygine ibu dengan kejadian gizi 

buruk dan kurang pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Kebong. 

Personal hygine erat kaitannya dengan agen penyebab terjadinya 

penyakit infeksi seperti diare dan penyakit kulit.  Balita sangat rentan 

untuk terinfeksi penyakit, oleh karena itu butuh ketekunan ibu dalam 

merawat dan menjaga kebersihan diri dan balita untuk mencegah 

penyakit infeksi. Balita yang terkena penyakit infeksi cenderung 

mengalami penurunan berat badan, hal ini dikarenakan terjadi 

peningkatan metabolisme dalam tubuh balita dan biasanya juga diikuti 

penurunan nafsu makan (Nurlinda, 2013). 

Balita yang sakit akan mengalami penurunan berat badan, yang 

jika dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

status gizi. Kebiasaan ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan juga 

merupakan pondasi kesehatan selain melakukan imunisasi lengkap 

sebelum anak berusia 1 tahun. Pengobatan saat balita sakit dengan 

bantuan ahli dan pada waktu yang tepat akan berperan dalam menjaga 

kesehatan anak. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Alamsyah dkk (2015) bahwa ibu yang memiliki personal hygine yang 

rendah mempunyai risiko 5,03 kali untuk memiliki balita gizi kurang 

dan gizi buruk bila dibandingkan dengan ibu yang mempunyai balita 

gizi baik. Probabilitas risiko balita untuk menderita gizi kurang dan gizi 
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buruk apabila memiliki personal hygine yang buruk maka akan 

mengalami gizi kurang dan gizi buruk dengan probabilitas sebesar 

67,7% (Alamsyah, 2015). 

Menjaga kebersihan diri adalah tindakan yang paling penting 

dilakukan ibu untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi, seperti 

mencuci tangan dengan sabun, merebus botol susu, merebus air serta 

menjaga anak agar tidak bermain di lingkungan yang kotor. 

Semakin tinggi frekuensi kebiasaan tidak mencuci tangan dengan 

sabun (personal hygiene) akan semakin rentan dengan mikroorganisme 

ataupun agen infeksius lainnya. Maka, sangat penting bagi ibu untuk 

mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan balita agar dapat 

mengurangi atau menurunkan resiko terjadinya infeksi. Peneliti juga 

berasumsi bahwa tidak selamanya personal hygiene yang baik itu tidak 

akan menyebabkan penyakit infeksi. Ada faktor lain yang menyebabkan 

balita mengalami penurunan status gizi seperti faktor ekonomi dan 

lingkungan. 

Tidak terbuktinya penelitian ini secara statistik disebabkan oleh 

kesadaran ibu yang kurang saat mencuci tangan. Didukung oleh hasil 

analisis item pertanyaan personal hygiene bahwa ibu tidak menjaga 

kebersihan alat makan dan dot susu anak (73,3%) serta sebagian besar 

ibu tidak memahami cara mencuci tangan dengan benar (69,8%). Hal 

ini dimungkinkan karena pengetahuan ibu yang rendah dalam perihal 
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mencuci tangan yang benar dan saat sebelum mengolah dan memasak 

bahan makanan.  

Didukung oleh hasil penelitian dan diakui responden bahwa cuci 

tangan belum menjadi budaya yang dilakukan masyarakat. Dalam 

keseharian masih banyak pengakuan responden yang asal mencuci 

tangan hanya dengan air saja dan memakai sabun biasanya saat setelah 

makan saja. Sumber air juga masih diakui belum memadai, sebagian 

masyarakat masih menggunakan sungai sebagai sumber air dan tidak 

semua rumah tersedia penampungan air yang mengalir dan bisa di akses 

setiap saat. 

V.7 Keterbatasan dan Hambatan Penelitian 

V.7.1  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, semua 

variabel diukur pada saat yang sama sehingga tidak dapat memastikan 

hubungan temporal antara pengetahuan gizi, pola asuh makan dan 

personal hygine ibu dengan kejadian gizi buruk dan kurang. 

Keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti beberapa faktor saja sehingga 

diharapkan pada penelitian lain bisa lebih mengembangkan faktor 

lain yang teridentifikasi menjadi penyebab kejadian gizi buruk 

dan kurang seperti budaya, ketersediaan pangan dan penyakit 

penyerta. 
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2. Peneliti tidak melakukan observasi di dalam penerapan ibu dalam 

pola asuh makan dan personal hygine sehingga terjadi kekurang 

tepatan dalam mengambil prediksi. 

3. Keterbatasan tenaga mengakibatkan peneliti tidak mampu 

mengontrol kesungguhan dan kebenaran responden dalam 

memberikan jawaban pada saat proses wawancara. 

V.7.2  Hambatan Penelitian 

Peneliti tidak menemukan penolakan maupun hambatan yang 

berarti pada saat penelitian. Adapun beberapa hambatan yang 

dirasakan adalah sebagai berikut: 

1. Bahasa mayoritas masyarakat menggunakan bahasa dayak, 

sehingga untuk komunikasi sedikit mengalami kendala dan ada 

beberapa responden yang sulit memahami maksud dalam bahasa 

indonesia. 

2. Banyak masyarakat yang pada tanggal penelitian dilakukan 

sedang tidak berada di rumah karena sedang musim berladang, 

sehingga harus mencari waktu lain untuk kembali. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa dari 86 responden di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kebong 

didapatkan pernyataan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan rendah 

(SD- SMP) yaitu 83,7% dan pendidikan tinggi sebesar 16,3% 

2. Sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga yaitu sebesar  59,3% 

dan 36,0% petani dan pekebun, dan sisanya adalah swasta dan 

wiraswasta. 

3. Sebagian besar ayah bekerja sebagai petani dan pekebun sebesar 76,7% 

dengan pendapatan keluarga 80,2% masih dalam kategori rendah (<UMR 

Rp 2.025.000,-) 

4. Responden sudah memiliki pengetahuan dengan kategori baik sebesar 

54,7% dengan pola asuh makan yang baik sebesar 55,8% serta memiliki 

personal hygine (kebersihan perorangan) kurang baik sebesar 58,1% 

5. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik sebesar 54,7% 

lebih besar dibanding responden yang memiliki pengetahuan kurang baik 

45,3% 

6. Sebagian besar responden dengan pola asuh sebesar 55,8%, lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang memiliki pola asuh makan yang 

kurang baik yaitu sebesar 44,2%. 
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7. Sebagian besar responden yang memiliki personal hygine yang kurang 

baik 58,1%, lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki 

personal hygine baik yaitu sebesar  41,9% 

8. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi ibu dengan 

kejadian gizi buruk dan kurang dengan p value = 0,782 (>0,05) dan PR= 

1,245 

9. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pola asuh makan  dengan 

kejadian gizi buruk dan kurang dengan p value = 0,670  (>0,05) dan 

PR= 0,750 dan hanya merupakan faktor pencegah sebab nilai PR<1 

10. Tidak ada hubungan yang signifikan antara personal hygine ibu dengan 

kejadian gizi buruk dan kurang dengan p value = 0,609  (> 0,05) dan 

PR= 1,390. 

VI.2 Saran 

VI.2.1 Bagi Pihak Puskesmas 

1. Diharapkan pihak puskesmas membuat strategi komunikasi 

interaktif untuk ibu dan petugas kesehatan sebagai kegiatan yang 

berkelanjutan dalam pencegahan gizi buruk dan kurang misalnya 

dengan membentuk kelompok gizi balita dengan kegiata rutin 

yang dilakukan seminggu sekali memasak makanan bersama 

membuat menu makanan balita dan makan bersama dengan 

daftar menu dan jadwal yang telah disepakati. 

2. Diharapkan bersama kepala desa agar membuat program 

pemberdayaaan masyarakat supaya masyarakat lebih bisa 
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memanfaatkan sumber daya yang ada dan diharapkan ada 

kerjasama lintas sektor untuk membuat program pemberdayaan 

masyarakat seperti membuat kolam ikan dan pemanfaatan 

kandang ternak baik unggas maupun hewan ternak lain dan 

menanam jenis pangan yang bisa dimanfaatkan. 

3. Diharapkan pihak Puskesmas melakukan penyuluhan perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama tentang personal hygine 

dan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan secara berkala. 

VI.2.2 Bagi Masyarakat 

1. Diharapkan ibu lebih aktif membawa anak ke ke posyandu 

sehingga ibu lebih dapat memanfaatkan posyandu sebagai sarana 

untuk bisa menggali informasi tentang gizi balita agar mampu 

memberikan perlakuan yang tepat bagi balita sesuai dengan 

usianya. 

2. Diharapkan ibu memberikan variasi makanan bergizi bagi balita 

baik jenis maupun pengolahan, dan orang tua harus mampu 

menyediakan makanan bergizi dan yang tersedia di lingkungan 

tempat tinggal. 

3. Diharapkan ibu menanam sayuran di sekitar rumah akan bisa 

lebih bermanfaat sebagai usaha pemenuhan gizi keluarga karena 

untuk akses membeli sangat terbatas. 
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4. Diharapkan ibu memberikan vitamin tambahan jika anak dirasa 

kurang mengkonsumsi makanan bergizi dan jika saat anak sakit 

atau baru sembuh dari sakit. 

5. Diharapkan ibu lebih memperhatikan kebersihan terutama dalam 

hal mencuci tangan yang benar dan selalu menjaga kebersihan 

alat makan dan dot susu anak. Ibu seharusnya memisahkan alat 

makan anak dengan keluarga serumah. 

VI.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian 

dengan variabel bebas lain, sehingga variabel yang mempengaruhi 

status gizi dapat teridentifikasi lebih banyak lagi misalnya faktor 

ketersediaan pangan, sumber air bersih dan PHBS keluarga, dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif untuk pendekatan budaya.  

VI.2.4 Bagi Fakultas Kesehatan 

Menambah kepustakaan dan referensi terkait penelitian 

tentang gizi buruk dan kurang untuk pembaca maupun untuk 

keperluan penelitian selanjutnya.  
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