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ABSTRAK 

 

Status gizi secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan pangan 

dan pengetahuan. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita pada tahun 

2012 diketahui bahwa Kelurahan Kurao memiliki prevalensi masalah gizi 

tertinggi yaitu pendek 4,9% dan kurus 2,8%. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat hubungan pengetahuan ibu dan ketersediaan pangan dengan status gizi 

balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo. 

 

Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh keluarga yang memiliki balita di Kelurahan Kurao 

Pagang Kecamatan Nanggalo. Sampel diambil secara Simple Random Sampling 

dan diperoleh sebanyak 39 orang. Pengukuran variabel dilakukan dengan metode 

wawancara dengan bantuan kuesioner untuk pengetahuan ibu dan ketersediaan 

pangan. Untuk status gizi diukur dengan menggunakan indeks BB/TB. Data 

diolah secara komputerisasi. Hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen diuji dengan uji Chi-Square pada taraf kepercayaan 95% dengan nilai p 

value < 0,05. 

 

Hasil penelitian menunjukkan balita dengan status gizi kurus 10,3%, 

tingkat pengetahuan ibu rendah 46,2 %, dan 43,6 % memiliki ketersediaan pangan 

rendah. Cenderung ditemukan balita dengan status gizi kurus pada ibu dengan 

pengetahuan rendah (10,3 %). Cenderung ditemukan balita dengan status gizi 

kurus pada keluarga dengan tingkat ketersediaan pangan rendah  (10, 3 %). 

 

Disarankan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan kegiatan 

monitoring dan penilaian status gizi secara berkala. Untuk ibu balita agar lebih 

meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan posyandu setiap bulan agar dapat 

terus memantau status gizi balitanya terutama ibu yang memiliki balita dengan 

status gizi kurus serta dapat meningkatkan keteersediaan pangan dengan cara 

pemanfaatan lahan pekarangan. 

 

Kata Kunci (Key Word) : Pengetahuan, Ketersediaan Pangan, Status Gizi 

Daftar pustaka 22 (2000-2010). 
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ABSTRACT 

 

Nutritional status indirectly was influenced by the availability of food and 

knowledge. Based on the results of monitoring of nutritional status of children in 

2012 Kurao known that the Village has the highest prevalence of malnutrition that 

is short of 4.9% and 2.8% underweight. This study aimed to examine the 

relationship of mother's knowledge and availability of food with nutritional status 

of children in Kurao Pagang Village, Nanggalo District. 

 

This study used a cross sectional design. The population of this research is 

a whole family who have children in Kurao Pagang Village, Nanggalo District. 

Samples are taken by simple random sampling and obtained as many as 39 

people. Variable measurements conducted by interview with the help of a 

questionnaire for mother's knowledge and availability of food. For nutritional 

status was measured using the index weight / height. The data were processed 

with computer. The relationship between the independent variables and the 

dependent variable was tested with Chi-square test at 95% confidence level with p 

value <0.05. 

 

The results showed the nutritional status of children under five which 

underweight was 10.3%, a low level of maternal knowledge 46.2%, and 43.6% 

had low food availability. Tend to be found emaciated toddler with nutritional 

status in women with low knowledge (10.3%). Tend to be found emaciated 

toddler with nutritional status in families with low levels of food availability 

(10,3%). 

 

 It is recommended to health workers to improve the monitoring and 

assessment of nutritional status on a regular basis. Toddlers to mothers to improve 

their participation in growth monitoring sessions each month in order to continue 

to monitor the nutritional status of their babies, especially mothers who have 

children with underweight nutritional status and increase availability of food by 

means of their yards. 

 

Keyword : Knowledge, Availability of Food, Nutritional Status  

Bibliography  22 (2000-2010). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam 

menigisi pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Salah satu 

upaya peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat, gizi 

yang seimbang dapat meningkatkan ketahanan tubuh, meningkatkan 

kecerdasan dan menjadikan pertumbuhan yang normal.
1
 Di negara 

berkembang, kesakitan dan kematian pada anak balita banyak dipengaruhi oleh 

keadaan gizi.
2 

Dengan demikian status gizi balita perlu dipertahankan dalam 

status gizi baik, dengan cara memberikan makanan seimbang yang sangat 

penting untuk pertumbuhan.
3 

Masalah gizi dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi dan penyakit 

infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, 

pengetahuan, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan sosial budaya. Ketersediaan 

pangan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan keluarga, yang pada akhirnya 

mempengaruhi status gizi anggota keluarga. Tingkat konsumsi pada anak balita 

sangat berhubungan erat dengan status gizi anak balita. Jika konsumsi anak 

balita mampu mencukupi semua kebutuhan gizinya, diharapkan itu akan 

menghasilkan status gizi yang baik dan terhindar dari penyakit defisiensi gizi.
4
  

Tingkat konsumsi pangan anak balita dipengaruhi oleh persediaan pangan 

keluarga. Tidak cukupnya ketersediaan pangan keluarga menunjukkan adanya 

kerawanan pangan keluarga. Artinya kemampuan keluarga untuk mencukupi 

kebutuhan pangan, baik dari jumlah maupun mutu gizinya bagi setiap anggota 

keluarga belum terpenuhi, terutama anak balita yang merupakan satu golongan 
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rawan. Dalam pemenuhan gizi ibu merupakan orang yang memegang peranan 

penting. Perilaku ibu dalam pemenuhan gizi akan menentukan status gizi 

anaknya dimana perilaku ini berhubungan dengan pengetahuan ibu terkait gizi. 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010 di 

Indonesia, diketahui prevalensi balita berdasarkan berat badan menurut umur 

dengan gizi buruk 4,9 %, gizi kurang 13,00 %, gizi baik 76,2 % dan gizi lebih 

5,8 %. Prevalensi status gizi balita menurut BB/U di Sumatera Barat, kasus gizi 

buruk 2.8 %, gizi kurang 14.4 %, gizi baik 81.3 %, dan gizi lebih 1.6%, 

pervalensi status gizi menurut TB/U adalah sangat pendek 14.3%, pendek 

18.4%, dan normal 67.2%, dan prevalensi status gizi menurut BB/TB adalah 

sangat kurus 4.0%, kurus 4.2 %, normal 83.5%, dan gemuk 8.3%.
5 

Puskesmas Nanggalo merupakan salah satu puskesmas yang 

menanggulangi masalah gizi, dimana di wilayah kerja puskesmas ini terdapat 

44 posyandu yang terdiri dari 28 posyandu di Kelurahan Surau Gadang, 12 

posyandu di Kelurahan Kurao Pagang, dan 4 posyandu di Kelurahan  Gurun 

Laweh. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita pada tahun 2012 

diketahui bahwa Kelurahan Kurao memiliki prevalensi masalah gizi tertinggi 

di antara 3 kelurahan yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Nanggalo yaitu 

menurut TB/U adalah pendek 4,9%. Sedangkan status gizi menurut BB/TB 

adalah kurus 2,8% dan menurut BB/U adalah gizi kurang 12,3%.
6
 

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melihat dan meneliti 

“Hubungan Pengetahuan Ibu dan Ketersediaan Pangan dengan Status Gizi 

Balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Tahun 2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pengetahuan ibu dan ketersedian pangan dengan 

status gizi balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan ketersedian pangan dengan 

status gizi balita di Kelurahan Kurao Kecamatan Nanggalo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya status gizi balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan 

Nanggalo tahun 2014. 

b. Diketahuinya tingkat pengetahuan ibu di Kelurahan Kurao Pagang 

Kecamatan Nanggalo tahun 2014. 

c. Diketahuinya ketersediaan pangan tingkat keluarga di Kelurahan Kurao 

Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 2014. 

d. Diketahuinya hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi balita di 

Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 2014. 

e. Diketahuinya hubungan ketersedian pangan dengan status gizi balita di 

Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Ibu Balita 

Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi ibu 

balita, terutama orang tua yang menjadi subjek dalam penelitian ini. 
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b. Bagi Petugas Kesehatan 

Dapat menjadi masukan untuk petugas kesehatan agar lebih meningkatkan 

kualitasnya sehingga dapat membantu peningkatan status gizi balita 

c. Bagi peneliti  

Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis tentang 

hubungan ketersedian pangan dan pengetahuan ibu dengan status gizi balita. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi pengetahuan ibu balita, ketersedian pangan dan 

status gizi balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota 

Padang Tahun 2014. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Tinjauan Kepustakaan 

1. Status Gizi 

a. Pengertian gizi 

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorbsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan 

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dan 

organ-organ, serta menghasilkan energi.
2 

b. Pengertian status gizi 

Status gizi adalah keadaan akibat konsumsi makanan dan penggunaan 

zat-zat gizi.
7
 Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam 

bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel 

tertentu.
8 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

Pada prinsipnya ada dua faktor yang mempengaruhi status gizi balita, 

yaitu: 

1. Faktor Langsung 

Faktor langsung yang berperan adalah: 

a. Asupan makanan 

a) Asupan Energi 
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Energi merupakan asupan utama yang sangat diperlukan oleh tubuh. 

Kebutuhan energi yang tidak tercukupi dapat menyebabkan protein, vitamin, 

dan mineral tidak dapat digunakan secara efektif. Untuk beberapa fungsi 

metabolisme tubuh, kebutuhan energi dipengaruhi oleh Basal Metabolic Rate 

(BMR), kecepatan pertumbuhan, komposisi tubuh dan aktivitas fisik.
9 

b) Asupan Protein 

Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat dalam tubuh. 

Fungsi utama protein adalah membangun serta memelihara sel-sel dan 

jaringan tubuh. Fungsi lain dari protein adalah menyediakan asam amino 

yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme, 

mengatur keseimbangan air, dan mempertahankan kenetralan asam basa 

tubuh. Pertumbuhan, kehamilan, dan penyakit infeksi meningkatkan 

kebutuhan protein seseorang.
9 

c) Asupan Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia 

yang dapat diperoleh dari alam, sehingga harganya pun relatif murah. Sumber 

karbohidrat berasal dari padi-padian atau serealia, umbi-umbian, 

kacangkacangan dan gula. Sumber karbohidrat yang paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok adalah beras, 

singkong, ubi, jagung, taslas, dan sagu. Karbohidrat menghasilkan 4 

kkal/gram. WHO menganjurkan agar 55 – 75% konsumsi energi total berasal 

dari karbohidrat kompleks. Karbohidrat yang tidak mencukupi di dalam tubuh 

akan digantikan dengan protein untuk memenuhi kecukupan energi. Apabila 
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karbohidrat tercukupi, maka protein akan tetap berfungsi sebagai zat 

pembangun.
9 

 

d) Asupan Lemak 

Lemak merupakan cadangan energi di dalam tubuh. Lemak terdiri dari 

trigliserida, fosfolipid, dan sterol, dimana ketiga jenis ini memiliki fungsi 

terhadap kesehatan tubuh manusia. Konsumsi lemak paling sedikit adalah 

10% dari total energi. Lemak menghasilkan 9 kkal/ gram. Lemak relatif lebih 

lama dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Jika seseorang mengkonsumsi 

lemak secara berlebihan, maka akan mengurangi konsumsi makanan lain. 

Berdasarkan PUGS, anjuran konsumsi lemak tidak melebihi 25% dari total 

energi dalam makanan sehari - hari. Sumber utama lemak adalah minyak 

tumbuh-tumbuhan, seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, 

jagung, dan sebagainya. Sumber lemak utama lainnya berasal dari mentega, 

margarin, dan lemak hewan.
9 

b. Penyakit Infeksi 

Penyakit infeksi merupakan penyebab langsung pada masalah gizi. 

Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh anak akan membawa pengaruh 

terhadap keadaan gizi anak. Sebagai reaksi pertama akibat adanya infeksi 

adalah menurunnya nafsu makan anak yang berarti bahwa berkurangnya 

masukan (intake) zat gizi ke dalam tubuh anak. Keadaan berangsur 

memburuk jika infeksi disertai muntah yang mengakibatkan hilangnya zat 

gizi. Penyakit yang tidak menguras cadangan energi sekalipun, jika 
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berlangsung lama dapat mengganggu pertumbuhan karena kehilangan nafsu 

makan anak.
10 

Penyakit infeksi akan menyebabkan gangguan gizi melalui beberapa 

cara yaitu menghilangkan bahan makanan melalui muntah-muntah dan diare. 

Selain itu penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan dapat juga 

menurunkan nafsu makan.
10 

2. Faktor tidak langsung 

Faktor tidak langsung yang berpengaruh adalah: 

a) Tingkat kemiskinan 

Penyebab utama kurang gizi pada balita adalah kemiskinan sehingga 

akses pangan anak terganggu. Bekerja adalah kebutuhan yang harus 

dilakukan terutama untuk menunjang kebutuhan dan kehidupan keluarga.
11 

b) Tingkat pendidikan orang tua 

Menurut teori Koentjoroningrat mengatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi sehingga 

semakin banyak pengetahuan yang dimiliki.
11 

c) Budaya  

Adat-istiadat, norma, dan sesuatu yang tabu dalam masyarakat akan 

berpengaruh terhadap perkembangan anak. Misalnya pada kebudayan orang 

Bali sering diadakan upacara sehingga tersedia banyak makanan dan buah-

buahan. Maka jarang terdapat anak yang gizi buruk karena pada saat upacara 

tersebut akan dimakan bersama saat selamatan.
11 

d. Penilaian status gizi 
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Menurut Supariasa
8
 penilaian status gizi dapat dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung 

 

 

 

1. Penilaian secara langsung 

a. Antropometri 

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. 

Antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. 

Secara umum digunakan untuk melihat ketidak seimbangan asupan protein 

dan energi yang terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan 

tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. 

b. Klinis  

Pemeriksaan klinis merupakan metode penting untuk menilai status gizi 

yang didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi dan dihubungkan 

dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel 

seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa oral atau pada organ-organ yang 

dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjer tiroid. Penggunaan metode ini 

umumnya untuk mendeteksi secara cepat. Survei ini dirancang untuk 

mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu 

atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status 

gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda dan gejala 

atau riwayat penyakit. 
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c. Biokimia  

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen 

yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam anggota 

tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urin, tinja, dan juga 

beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Pengguanaan metode ini 

digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan 

malnutrisi yang lebih parah lagi. Penentuan kimia faali dapat lebih banyak 

menolong untuk menolong kekurangan gizi yang lebih spesifik. 

d. Biofisik 

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status 

gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat 

perubahan struktur jaringan. Umumnya digunakan dalam situasi tertentu 

seperti kejadian buta senja epidemik. Cara yang digunakan adalah tes adaptasi 

gelap. 

2. Penilaian secara tidak langsung 

a. Survei konsumsi makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara 

tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. 

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang 

konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei 

ini dapat mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan zat gizi. 

b. Statistik vital 

Pengukuran status gizi statistik vital adalah dengan menganalisis data 

beberapa statistik kesehatan dan kematian akibat penyebab tertentu dan 
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lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaanya dipertimbangkan 

sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi 

masyarakat. 

 

 

c. Faktor ekologis 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekologi 

sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. 

Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologis 

seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain-lain. Pengukuran faktor ekologi 

dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi di suatu 

masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi.  

e. Indeks antropometri gizi 

Pengukuran antropometri dapat dilakukan dengan mengukur beberapa 

parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia. Jenis 

parameter antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, 

lingkar kepala, lingkar dada, dan tebal lemak dibawah kulit.
9 

Indikator 

antropometri yang sering digunakan yaitu Berat Badan menurut Umur 

(BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut 

Tinggi Badan (BB/TB). Perbedaan penggunaan indikator tersebut akan 

memberikan gambaran prevalensi status gizi yang berbeda.
12

 

Indikator BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut 

sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama 

(singkat), misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan 
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(kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Disamping untuk 

identifikasi masalah kekurusan, indikator ini dapat juga memberikan indikasi 

kegemukan.
13

 

Indikator BB/TB merupakan indikator status gizi saat ini (current 

nutrition status), indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi 

badan (gemuk, normal, kurus) dan kelebihannya umur tidak perlu diketahui.
14 

  Tabel 1 

Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Berdasarkan  Indeks  

 

Sumber: Sk Menkes : 1995/Menkes/SK/XII/2010.
15 

2. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi
 

Pengetahuan  menurut Notoatmodjo
16

 merupakan hasil dari tahu dan 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebelum orang menghadapi perilaku 
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baru, didalam diri seseorang terjadi proses berurutan yakni : Awareness 

(kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih 

dahulu terhadap stimulus. Interest (merasa tertarik) terhadap objek atau 

stimulus tersebut bagi dirinya. Trail yaitu subjek mulai mencoba melakukan 

sesuatu sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap 

stimulus. Pengetahuan (kognitif) merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang. 

Pengetahuan gizi adalah mengetahui tentang memilih jenis, 

menggunakan, mengolah dan mengkonsumsi berbagai jenis bahan makanan 

untuk konsumsi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Pengetahuan gizi akan 

mempengaruhi seseorang dalam memilih jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. 

Tingkat pengetahuan gizi seseorang erat kaitannya dengan tingkat 

pendidikan formal, semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang, maka 

semakin mudah seseorang tersebut mengerti tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan status gizi. Pengetahuan gizi dapat diperoleh melalui 

pengalaman, media massa, pengaruh kebudayaan, atau pendidikan baik 

formal mupun informal.
17 

Ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang baik dapat meningkatkan 

dan mengurangi angka kesakitan pada diri dan keluarganya. Menurut 

Suharjo
18 

perilaku dalam hubungannya dengan masalah kekurangan konsumsi 

pada anak dapat dari berbagai kebiasaan ibu yang salah terhadap gizi anaknya 

karena pengetahuan ibu kurang tentang gizi. 

3. Ketersediaan Pangan 
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Ketersediaan pangan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan 

keluarga, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi anggota keluarga. 

Tingkat konsumsi pada anak balita sangat berhubungan erat dengan status 

gizi anak balita. Jika konsumsi anak balita mampu mencukupi semua 

kebutuhan gizinya, diharapkan itu akan menghasilkan status gizi yang baik 

dan terhindar dari penyakit defisiensi gizi.
4
  

Tingkat konsumsi pangan anak balita dipengaruhi oleh persediaan 

pangan keluarga. Tidak cukupnya ketersediaan pangan keluarga 

menunjukkan adanya kerawanan pangan keluarga. Artinya kemampuan 

keluarga untuk mencukupi kebutuhan pangan, baik dari jumlah maupun  

mutu gizinya bagi setiap anggota keluarga belum terpenuhi, terutama anak 

balita yang merupakan satu golongan rawan. Status gizi anak balita sangat 

rentan terhadap perubahan  status pangan  keluarga, dan status gizi anak balita 

merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk menilai status gizi 

masyarakat.
4 

Penyediaan pangan adalah pengadaan bahan makanan dari proses 

memilih dan pengolahan makanan. Upaya mencapai status gizi masyarakat 

yang baik atau optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. 

Penyediaan pangan yang cukup diperoleh melalui produksi pangan dalam 

negeri melalui upaya pertanian dalam menghasilkan bahan makanan pokok, 

lauk pauk, sayur-mayur, dan buah-buahan. Agar produksi pangan dapat 

dimanfaatkan setinggi-tingginya perlu diberikan perlakuan pascapanen 

sebaik-baiknya.
19 
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Ketersediaan pangan di keluarga harus memenuhi jumlah yang 

cukup untuk memenuhi seluruh anggota keluarga baik jumlah, mutu dan 

keamanannya. Kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi 

seimbang dipengaruhi oleh daya beli (kemiskinan), pengetahuan dan juga 

oleh kemampuan wilayah dan rumah tangga memproduksi dan menyediakan 

pangan secara cukup, aman, dan kontiniu. Keluarga yang mampu memenuhi 

hal ini disebut sebagai keluarga yang memiliki ketahanan pangan yang baik. 

Pangan dalam keluarga dipengaruhi oleh ketersediaan, distribusi dan 

konsumsi, dimana penyediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas bahan 

pangan untuk memenuhi standart kebutuhan energi bagi individu agar mampu 

menjalankan aktifitas sehari-hari.
20 

2. Kerangka Teori 
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Sumber : UNICEF (1998) dalam Gizi Dalam Angka (Depkes, 2005)
2 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Ada hubungan ketersediaan pangan dengan status gizi balita di Kelurahan 

Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo 

2. Ada hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi balita di Kelurahan 

Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo. 
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E. Definisi Operasional 

No. 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

1.  Status gizi 

balita 

Keadaan tubuh 

balita yang 

merupakan hasil 

akhir dari 

keseimbangan 

antara zat gizi 

yang masuk ke 

dalam tubuh dan 

utilisasinya, 

menggunakan 

indikator BB/TB 

Mengukur 

berat badan 

dan tinggi/ 

panjang 

badan 

Mikrotoa/ 

AUPB (untuk 

tinggi badan/ 

panjang 

badan) 

Timbangan 

Dacin (untuk 

berat badan) 

 

Indikator BB/TB pada 

balita dikelompokan 

menjadi 2 kategori : 

a. < -2 SD          = 

Kurus 

b. ≥ - 2 SD          = 

Tidak kurus 

Ordinal  

2.  Pengetahuan 

ibu balita 

Pengetahuan 

yang dimiliki 

oleh ibu balita 

terkait dengan 

gizi. 

 

Wawancara Kuesioner  a. Tinggi ≥ 60 % 

hasil dari skoring 

b. Rendah < 60 % 

dari skoring 

Ordinal 

3.  Ketersedian 

pangan 

Kemampuan 

keluarga 

menyediakan 

makanan untuk 

mencukupi 

kebutuhan 

pangan sehari-

hari 

Wawancara Kuesioner a. Rendah < median 

b. Tinggi ≥ median 

Ordinal  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian   

Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional. Pengamatan 

dilakukan pada variabel dependent (status gizi) dan independent pengetahuan 

ibu dan ketersedian pangan diamati pada waktu yang sama. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan 

Nanggalo tahun 2014. Penelitian ini  dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013 

sampai Juni 2014. 

C. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh keluarga yang memiliki balita di 

Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Tahun 2014 yaitu 797 orang. 

2. .Sampel 

Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus finit karena besar 

sampel diketahui , 

𝑛 =
(𝑍

1 2− 𝛼 2 
)2  × P (1-P) N

𝑑2 𝑁 − 1 +  (𝑍
1 2− 𝛼 2 

)2 𝑥𝑃 1 − 𝑃 
  

                     𝑛   =             (1,96)
2 
x0,123(1-0,123) x 797 

                               0,01 (796) + (1,96)
2
 x 0,123 (1-0,123) 
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                                                  =  330,27 

      8,38 

                                         = 39,41 

Maka didapatkan jumlah sampel adalah sebanyak 39 orang. 

Keterangan : 

α = 1,96 

n = Besar sampel 

P = 0,123 

d = presisi/tingkat ketepatan (10%) 

N = populasi (797) 

Penentuan sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik simple 

random sampling dimana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel.  

D. Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah tinggi badan dan berat badan yang diambil atau 

diperoleh dari responden dengan cara melakukan pengukuran dengan alat 

antropometri serta wawancara langsung menggunakan kuesioner untuk melihat 

variabel pengetahuan ibu tentang gizi dan ketersediaan pangan.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan 
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dari Puskesmas mengenai jumlah seluruh balita di Kecamatan Nanggalo, data 

dari posyandu mengenai nama, jenis kelamin, alamat responden, yang dilihat 

pada catatan kader serta dari kelurahan tentang keadaan geografis tempat 

penelitian. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Data status gizi diperoleh dengan cara melakukan pengukuran 

antropometri, yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan. Untuk mengukur 

tinggi badan menggunakan microtoise dengan ketelitian 0,1 cm (untuk usia 

diatas 2 tahun) atau Alat Ukur Panjang Badan dengan ketelitian 0,1 cm (untuk 

usia dibawah 2 tahun). Untuk mengukur berat badan menggunakan dacin 

dengan ketelitian 0,1 kg. 

Data ketersediaan pangan dan pengetahuan ibu tentang gizi didapatkan 

dengan melakukan wawancara dengan responden menggunakan kuesioner. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan data untuk penelitian 

ini adalah melakukan pengecekan (editing) untuk setiap kuesioner yang 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian. Pengecekan dimulai dari 

kelengkapan identitas lokasi, dan identitas responden, semua pertanyaan yang 

sudah terisi, jawaban untuk masing-masing pertanyaan cukup jelas atau 

terbaca, jawaban relevan dengan pertanyaan yang ada dan konsisten dengan 

jawaban pertanyaan lainnya.  
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Apabila ada jawaban-jawaban yang belum lengkap, maka memungkinkan 

dilakukan pengambilan data ulang untuk melengkapi jawaban tersebut, agar 

tidak terdapat data yang missing. 

Setelah semua kuesioner diedit, selanjutnya dilakukan pengkodean yaitu 

mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka. Pengkodean ini 

sangat berguna dalam memasukkan data (entry data). 

Langkah selanjutnya adalah memindahkan kode pada kuesioner ke 

template yang sudah dipersiapkan sebelumnya (epidata). Data dipindahkan satu 

persatu ke tempalate epidata, setelah semuanya dipindahkan maka selanjutnya 

akan di export ke SPSS. 

Kesalahan dalam entry data masih mungkin terjadi, sehingga proses 

membersihkan data/ mencocokkan ulang data perlu dilakukan lagi di SPSS, 

jika terdapat field yang missing, maka dilakukan pengecekan data yang ada di 

SPSS untuk diperbaiki, sehingga analisis data yang dilakukan sesuai dengan 

data yang sebenarnya. Kemudian masing-masing variabel dikategorikan untuk 

mempermudah analisa, adapun pengukuran masing-masing variabel adalah : 

a. Status Gizi 

Data ini didapat dari hasil pengukuran kepada responden untuk 

menentukan status gizi. Pengukuran yang dilakukan adalah tinggi badan dan 

berat badan. 

Tabel 2 

   Status Gizi Berdasarkan Indeks Antropometri 

 

Indeks  Kategori status 

gizi 

Ambang batas (Z-score) 

BB/TB Kurus  < -2 SD 
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Tidak Kurus ≥ -2 SD 

 

 

 

b. Ketersedian Pangan 

Data ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan 

menggunanakan kuesioner yang dikategorikan tinggi jika ≥ dari median, dan 

rendah jika < dari median. 

c. Pengetahuan Ibu Balita 

Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan 

mengajukan  pertanyaan yang dikategorikan tinggi jika ≥ 60% dari hasil 

skoring, dan rendah jika < 60% dari hasil skoring. 

F. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Hasil olahan disajikan dalam bentuk presentase yang menggunakan tabel 

distribusi frekuensi dan analisis secara deskriptif. Analisis univariat bertujuan 

untuk melihat distribusi frekuensi masing-masing variabel. 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

variabel-variabel independen dengan variable dependen. Uji statistik yang 

digunakan adalah Uji Chi Square dengan α=0,05. Hasil penelitian analisis 

dikatakan bermakna jika p < α dan dikatakan tidak bermakna apabila nilai p>α.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Nanggalo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota 

Padang yang terdiri dari 6 Kelurahan dengan luas 8,07 km
2
, dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

Sebelah utara  :Kecamatan Koto Tangah 

Sebelah selatan :Kecamatan Padang Utara 

Sebelah barat  : Kecamatan Padang Utara 

Sebelah timur  : Kecamatan Kuranji 

Jumlah penduduk Kecamatan Nanggalo tercatat 57.943 jiwa yang terdiri dari 

28.111 laki-laki dan 29.832 perempuan. Kelurahan terluas adalah Kelurahan 

Kurao Pagang dengan luas 2.85 km
2
 Sarana dan prasarana yang terdapat di 

Kelurahan Kurao Pagang adalah: 

Pustu  : 1 buah 

Posyandu : 11 buah 

Masjid  : 8 buah 
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Mushallah : 11 buah 

B. Gambaran Umum Responden dan Sampel 

1. Karakteristik Responden 

a. Pendidikan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan ibu balita dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

 

Tabel 3. 

Distribusi Ibu Balita Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1. Tamat SMP/sederajat 5 12,8 

2. Tamat SMA/sederajat 28 71,8 

3. Tamat Perguruan Tinggi 6 15,4 

 Total 39 100 

 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa ibu balita hanya menamatkan 

pendidikan minimal sembilan tahun wajib belajar, yaitu 5 orang (12,8 %). 

b. Pekerjaan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi responden berdasarkan pekerjaan ibu 

balita dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini. 

Tabel 4. 

Distribusi  Ibu Balita Berdasarkan Pekerjaan 

 

No. Pekerjaan Jumlah % 

1. Tidak Bekerja 32 82,1 
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2. Bekerja 7 17,9 

 Total 68 100 

 

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa lebih banyak ibu balita yang tidak 

bekerja atau menjadi ibu rumah tangga dari pada ibu balita yang bekerja. 

 

 

 

2. Karakteristik Sampel 

a. Jenis Kelamin 

Karakterisktik sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5. 

berikut ini. 

Tabel 5. 

Distribusi Balita Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Usia Ibu Jumlah % 

1. Laki-laki 18 46,2 

2. Perempuan 21 53,8 

 Total 39 100 

 

Dari tabel 5, menunjukan balita di Kelurahan Kurao Pagang tahun 2014 

didominasi oleh jenis kelamin perempuan, dimana balita dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 21 orang (53,8 %) dan laki-laki 18 orang (46,2 %). 

C. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Status Gizi Balita 



31 
 

31 
 

Berdasarkan penelitian, distribusi balita berdasarkan status gizi dapat dilihat 

pada tabel 6. berikut. 

Tabel 6. 

            Distribusi Balita Berdasarkan Status Gizi 

 

No. Status Gizi Jumlah % 

1. Kurus 4 10,3 

2. Tidak Kurus 35 89,7 

3. Total  39 100 

 

Berdasarkan tabel 6, dari 39 responden yang memiliki  status gizi  kurus pada 

Kelurahan Kurao pagang  adalah 4 orang (10,3 %). 

b. Pengetahuan Ibu 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi pengetahuan ibu dapat dilihat pada 

tabel 7. berikut. 

Tabel 7. 

Distribusi Tingkat Pengetahuan Ibu Balita  

 

No. Pengetahuan Ibu Jumlah % 

1. Rendah 30 76,9 

2. Tinggi  9 23,1 

 Total 39 100 

        

Berdasarkan  tabel 7, dari 39 responden, yang memiliki tingkat pengetahuan 

ibu rendah di Kelurahan Kurao Pagang yaitu 30 orang (76,9 %). 

c. Ketersediaan Pangan 



32 
 

32 
 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi tingkat ketersediaan pangan dapat 

dilihat pada tabel 8. berikut. 

                                      Tabel 8. 

             Distribusi Tingkat Ketersediaan Pangan 

  

No. 
Ketersediaan 

Pangan 
Jumlah % 

1. Rendah 7 17,9 

2. Tinggi 32 82,1 

 Total 39 100 

 

Berdasarkan tabel 8, dari 39 responden yang memiliki ketersediaan pangan 

rendah di Kelurahan Kurao Pagang adalah 7 orang (17,9 %). 

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi Balita 

Dari hasil penelitian, hubungan pengetahuan ibu dengan status gizi balita 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9. 

Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi Balita 

 

Tingkat 

Pengetahuan 

Status gizi (BB/TB) 2 Kategori 

Total % 

Kurus % 

Tidak 

Kurus 

% 

Rendah 4 13,3 26 86,7 30 100 

Tinggi 0 0 9 100 21 100 

Total 4 10,3 35 89,7 39 100 
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Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa balita yang memiliki status gizi kurus 

ditemukan lebih banyak pada ibu dengan pengetahuan rendah (13,3 %), 

dibandingkan dengan tingkat pengetahuan ibu tinggi (0 %). 

b. Hubungan ketersediaan pangan dengan status gizi balita 

Dari hasil penelitian, hubungan ketersediaan pangan dengan status gizi balita 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 10. 

Hubungan Ketersediaan Pangan dengan Status Gizi Balita 

Tingkat 

Ketersediaan 

Pangan 

Status gizi (BB/TB) 2 Kategori 

Total % 

Kurus % 

Tidak 

Kurus 

% 

Rendah 3 42,9 4 57,1 7 100 

Tinggi 1 3,1 31 96,9 32 100 

Total 4 10,3 35 89,7 39 100 

                                 p = 0,014 

Berdasarkan tabel 10. diketahui bahwa balita yang memiliki status gizi kurus 

dengan tingkat ketersediaan pangan tingkat keluarga rendah (42,9 %). Hasil 

analisis menggunakan uji Chi-Square didapat p value 0,014 (p< 0,05) dan dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan pangan 

dengan status gizi balita. 
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D. Pembahasan 

1. Status Gizi 

Status gizi dalam penelitian ini menggunakan indikator berat badan menurut 

tinggi badan (BB/TB). Berdasarkan perhitungan BB/TB dikatakan kurus jika 

memiliki nilai < -2 SD, dan tidak kurus jika ≥ -2 SD.  Hasil penelitian terdapat 35 

orang balita yang mempunyai status gizi tidak kurus (89,7 %) dan 4 orang balita 

kurus (10,3 %).  

Masalah gizi dipengaruhi langsung oleh faktor konsumsi dan penyakit 

infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, 

pengetahuan, pola asuh, pelayanan kesehatan, dan sosial budaya.
4
  

Balita dengan status gizi kurus ini dapat terjadi karena beberapa faktor tidak 

langsung, salah satunya yaitu rendahnya tingkat ketersediaan pangan  keluarga, 

dimana ketersediaan pangan mempengaruhi tingkat konsumsi pangan keluarga, 

yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi anggota keluarga. Tingkat 

konsumsi pada anak balita sangat berhubungan erat dengan status gizi anak balita. 

2. Pengetahuan Ibu 

 Hasil analisis univariat diketahui bahwa responden dengan pengetahuan 

rendah 18 orang (46,2 %). Tingkat pengetahuan gizi seseorang erat kaitannya 

dengan tingkat pendidikan formal, semakin tinggi tingkat pendidikan formal 

seseorang, maka semakin mudah seseorang tersebut mengerti tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan status gizi.
17

 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa ibu dengan 

pengetahuan gizi rendah dan pendidikan formal yang rendah juga, yaitu 

menamatkan pendidikan minimal 9 tahun wajib belajar (SLTP/ sederajat) yaitu 5 



35 
 

35 
 

orang (12,8 %) dan yang menamatkan pendidikan hingga SLTA yaitu 28 orang 

(71,8 %). Meskipun lebih banyak jumlah ibu yang menamatkan pendidikan 

hingga SLTA, namun masih belum tentu memiliki pengetahuan gizi yang baik, 

dimana dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar ( 79,5 %) ibu tidak 

mengatahui tentang apa yang dimaksud dengan gizi, makanan yang bergizi, menu 

seimbang, dan jenis-jenis zat gizi. 

Pengetahuan gizi akan mempengaruhi ibu dalam memilih jenis dan 

jumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga ibu yang memiliki pengetahuan 

gizi yang baik dapat mengurangi angka kesakitan dan mempertahankan status 

gizi balitanya agar tetap pada batas normal. 

3. Ketersediaan Pangan 

Dari hasil penelitian dari 39 responden, terdapat 7 responden dengan 

ketersediaan pangan rendah (17,9 %). Kemampuan suatu keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan gizi seimbang dipengaruhi oleh daya beli (kemiskinan)
20

. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, hanya sebagian kecil dari responden (17,9 

%) yang bekerja. Umumnya dari responden yang tidak bekerja adalah responden 

yang kepala keluarganya bekerja sebagai buruh. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa responden 

yang cara mendapatkan bahan pangan membeli di warung-warung terdekat yaitu 

41,02 % dan 58,98 % dari responden dengan membeli di pasar. Sedangkan 

responden yang memiliki cadangan beras di rumah tangga untuk persediaan 

bulanan hanya 30,8 %, sebagian besar responden dengan persediaan harian dan 

bulanan adalah 69,2%. 

4. Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi Balita 
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  Berdasarkan  penelitian yang dilakukan diketahui bahwa cenderung 

ditemukan balita dengan status gizi kurus lebih banyak pada ibu dengan 

pengetahuan rendah (13,3 %).  

Pengetahuan gizi ibu rumah tangga akan berpengaruh terhadap perilaku 

pemilihan bahan makanan, rendahnya pengetahuan gizi ibu rumah tangga dapat 

mengakibatkan kesalahan pemilihan dan pengolahan bahan makanan dan bahan 

makanan/ pangan yang tersedia tidak berarti tanpa pengetahuan gizi yang baik 

dari ibu rumah tangga.
22 

Berdasarkan hasil wawancara ( 79,5 %) ibu tidak mengatahui tentang apa 

yang dimaksud dengan gizi, makanan yang bergizi, menu seimbang, dan jenis-

jenis zat gizi. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan bukan merupakan faktor 

langsung yang mempengaruhi status gizi balita, namun pengetahuan gizi ini 

memiliki  peran yang penting. Karena dengan ibu memiliki pengetahuan yang 

cukup, khususnya tentang kesehatan, maka ibu dapat mengetahui berbagai macam 

gangguan kesehatan yang mungkin dapat dicari pemecahannya. 

5. Hubungan Ketersediaan Pangan dengan Status Gizi Balita 

 Hasil uji statistik menunjukkan nilai p < 0,05 dan dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara ketersediaan pangan dengan status gizi balita. 

Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa balita dengan status 

gizi kurus dengan tingkat ketersediaan pangan tingkat keluarga rendah (42,9 %) 

dan  balita dengan status gizi tidak kurus (57,1 %). Hal ini terjadi karena 

dipengaruhi oleh ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Berdasarkan hasil 

wawancara dapat diketahui bahwa responden yang memiliki persediaan beras 
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untuk bulanan hanya sebagian kecil (30,8 %). Responden yang memiliki 

ketersediaan pangan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk 

dikonsumsi yaitu dengan cara membeli di warung-warung terdekat. Responden 

mengatakan bahwa di warung – warung terdekat kebutuhan pangannya tidak 

lengkap, namun responden tetap berbelanja di warung tersebut. 

Berbeda dengan hasil penelitian Yuliwarni (2006) bahwa tidak ada hubungan 

antara ketersediaan pangan dengan status gizi balita.  Tingkat ketersediaan pangan 

berhubungan dengan tingkat konsumsi balita. Sehingga dapat dikatakan tinggi 

rendahnya tingkat ketersediaan pangan dalam suatu keluarga akan berdampak 

terhadap status gizi anggota keluarga. Namun ketersediaan pangan bukanlah 

faktor langsung yang dapat mempengaruhi status gizi balita.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu dan 

ketersediaan pangan dengan status gizi balita di kelurahan Kelurahan Kurao 

Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dari 39 balita di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 

2014 diperoleh balita dengan status gizi kurus yaitu 4 orang (10,3 %) dan 

tidak kurus 35 orang (89,7 %). 

2. Dari 39 responden atau ibu balita, yang memiliki tingkat pengetahuan ibu 

rendah 30 orang (76,9 %). 

3. Dari 39 responden, yang memiliki tingkat ketersediaan pangan rendah 7 

orang (17,9 %). 

4. Cenderung ditemukan balita dengan status gizi kurus pada ibu dengan 

pengetahuan rendah (13,3 %). 

5. Ada hubungan ketersediaan pangan dengan status gizi balita di Kelurahan 

Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo tahun 2014 dengan p value sebesar 

0,014 (p < 0,05). 

B. SARAN 

1. Bagi Petugas Kesehatan 
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Berdasarkan data-data yang didapatkan dari penelitian ini maka disarankan 

kepada petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan monitoring dan 

penilaian status gizi secara berkala, dan memberikan konsultasi gizi (ahli gizi) 

terhadap ibu balita yang dilakukan secara rutin (± 1x sebulan), serta 

memberikan penyuluhan tentang gizi kepada ibu-balita. Mengingat bahwa 

balita sangat membutuhkan asupan kecukupan gizi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan yang lebih baik. 

2. Bagi Ibu Balita 

Disarankan ibu balita setiap bulan datang ke posyandu agar dapat terus 

memantau status gizi balitanya terutama ibu yang memiliki balita dengan 

status gizi kurus, meningkatkan ketersediaan pangan dengan cara 

pemanfaatan lahan pekarangan. 
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