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ABSTRAK 
 

Dinas Kesehatan Kota Padang (2013) menemukan balita BGM indikator BB/U 
sebanyak (0,91%). Di posyandu Flamboyan terdapat balita gizi kurang sebanyak (4,34 %) 
dari bulan Januari sampai Oktober 2014. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor 
yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan 
Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015. 

Desain penelitian adalah cross sectional study, dilakukan di Posyandu Flamboyan 
Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang pada bulan 
Desember 2014 sampai Juni 2015. Populasi 47 orang ibu. Semua populasi dijadikan subjek 
penelitian. Data diperoleh melalui pengukuran dan angket menggunakan kuesioner. 
Pengolahan data melalui tahap editing, coding, entry, dan cleaning. Analisa univariat 
menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase, analisa bivariat 
menggunakan uji Chi – Square dengan CI = 95% dan  = 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan gizi kurang (10,6 %), status ekonomi rendah (42,6 %), 
menderita penyakit infeksi (57,4 %), tingkat pengetahuan kurang baik (17 %). Uji Chi – 
Square menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan status 
gizi nilai p = 0,148, penyakit infeksi dengan status gizi nilai p = 0,37, dan tingkat pengetahuan 
dengan status gizi nilai p = 1,000. 

Disarankan kepada pimpinan puskesmas untuk mengadakan demonstrasi makanan 
yang bergizi, pengolahan makanan dan cara memasak yang benar pada saat melakukan yandu. 
Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang faktor lain yang berhubungan 
dengan status gizi anak balita dengan variabel lain seperti makanan yang tidak seimbang, pola 
asuh dan sanitasi air bersih. 

Kata kunci (Key Word) : Status Gizi, Anak Balita 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Nama    : Tria Syananda Putri 

NIM    : 123110330 

Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh  / 2 April 1994 

Agama    : Islam 

Status Perkawinan  : Belum Kawin 

Orang Tua   : Ayah  : Akmal  

 Ibu : Witzamlia (Alm) 

Alamat    : Balai Gadang No 8 Payakumbuh Utara 

Riwayat Pendidikan  : 

 

Pendidikan Tahun 

TK Indah Jelita 1999 - 2000 

SD Negeri 02 Labuh Baru 2000 - 2006 

SMP Negeri 1 Payakumbuh 2006 - 2009 

SMA Negeri 3 Payakumbuh 2009 - 2012 

Poltekkes Kemenkes RI Padang 2012 - 2015 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan berkat serta Rahmat dan 

Karunia-Nya, penulisan KTI ini dapat diselesaikan oleh peneliti walaupun menemui kesulitan 

maupun rintangan. 

Penyusunan dan penulisan KTI ini merupakan suatu rangkaian dari proses pendidikan 

secara menyeluruh di Program Studi D.III jurusan keperawatan di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Padang, dan sebagai prasyarat dalam menyelesaikan pendidikan D.III keperawatan 

pada masa akhir pendidikan. 

Judul KTI ini “Faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 

Padang Tahun 2015”. 

 Dalam penulisan KTI ini peneliti menyadari atas keterbatasan kemampuan yang ada, 

sehingga peneliti merasa masih ada belum sempurna baik dalam isi maupun dalam 

penyajiannya. Untuk itu peneliti selalu terbuka atas kritik dan saran yang membangun guna 

penyempurnaan KTI ini. 

 Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala 

bimbingan dan pengarahan, dari Ibu Hj. Tisnawati, S.St, M. Kes dan Ibu Hj. Reflita, S. Kp, 

M. Kes selaku pembimbing KTI, sehingga peneliti dapat menyelesaikan KTI ini. 

Ucapan terima kasih ini juga peneliti tujukan kepada: 

1. Bapak H. Sunardi, M. Kes selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. 

2. Ibu Dr. Inna Rokendry Azwar selaku Pimpinan Puskesmas Alai Kota Padang. 

3. Ibu Hj. Murniati Muchtar, SKM. M. Biomed selaku Ketua Jurusan Keperawatan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes  Padang  

4. Ibu Ns.Idrawati Bahar, S. Kep, M. Kep selaku ketua prodi DIII Keperawatan Padang 

Politeknik Kesehatan Kemenkes  Padang. 



5. Ibu/Bapak Dosen Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes  RI 

Padang yang telah memberikan ilmu dan bekal pada peneliti 

6. Kepada Orang tua yang telah memberikan dorongan, semangat, doa restu dan kasih 

sayang. Tiada kata yang dapat ananda utarakan selain doa semoga Allah SWT selalu 

memberikan kesehatan, rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. 

7. Teman-temanku senasib seperjuangan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes RI 

Padang program studi keperawatan tahun 2012, terimakasih atas dukungan dan bantuan 

yang telah diberikan. 

Akhir kata peneliti berharap KTI ini bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan 

pihak yang telah membacanya, serta peneliti mendoakan semoga segala bantuan yang telah 

diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. 

 

Padang,  Mei 2015 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

   

HALAMAN JUDUL .................................................................................... i 

ABSTRAK .................................................................................................... ii 

PERNYATAAN PERSETUJUAN ............................................................ iii 

PERNYATAAN PENGESAHAN PENGUJI ........................ ........................ iv 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................... ................................... v 

KATA PENGANTAR.............. ........................................................................ vi 

DAFTAR ISI ... ................................................................................................. viii 

DAFTAR TABEL .... ........................................................................................ x 

DAFTAR GAMBAR............................  ........................................................... xi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii 

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 
A. Latar Belakang............. .......................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah............. ..................................................................... 7 
C. Tujuan Penelitian.............. ...................................................................... 7 

1. Tujuan Umum .................................................................................. 7 
2. Tujuan Khusus.............. .................................................................... 7 

D. Manfaat Penelitian.............. .................................................................... 8 
E. Ruang Lingkup Penelitian............. ......................................................... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. 
A. Status Gizi ............................................................................................. 10 

1. Pengertian ....................................................................................... 10 
2. Macam-macam Status Gizi ............................................................ 10 
3. Penilaian Status Gizi ...................................................................... 13 
4. Kategori Dan Ambang Batas Status Gizi ....................................... 16 
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Masalah Gizi........ 16 
6. Penyakit Gangguan Gizi ................................................................ 19 
7. Pencegahan Terjadinya Malnutrisi ................................................  32 

B. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi ........................  34 
C. Kerangka Teori Penelitian .................................................................... 39 
D. Kerangka Konsep ................................................................................. 39 
E. Hipotesa ................................................................................................  40 
F. Definisi Operasional ............................................................................. 41 

BAB III METODE PENELITIAN................................................................ 
A. Jenis dan Desain Penelitian .................................................................. 43 
B. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................................. 43 



C. Populasi dan Sampel ............................................................................ 43 
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data ............................................ 

1. Jenis Data ....................................................................................... 44 
a. Data Primer ............................................................................. 44 
b. Data Sekunder ......................................................................... 44 

2. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 45 
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data .......................................... 

1. Teknik Pengolahan Data ................................................................ 45 
a. Memeriksa (Editing) ............................................................... 45 
b. Memberi tanda kode (Koding) ................................................ 46 
c. Pemindahan Data (Entry) ........................................................ 46 
d. Membersihkan Data (Cleaning) .............................................. 47 

2. Analisa Data ................................................................................... 
a. AnalisaUnivariat .................................................................... 47 
b. Analisa Bivariat ....................................................................... 47 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HasilPenelitian……………………………………………………….. 48 

1. KarakteristikResponden…………………………………………. 48 
2. AnalisaUnivariat………………………………………………… 48 
3. AnalisaBivariat………………………………………………….. 50 

B. Pembahasan…………………………………………………………… 52 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan…………………………………………………………….. 63 
B. Saran…………………………………………………………………… 64 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1  : Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan  
 Indeks ................................................................................................ 16 

Tabel 4.1  : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi di Posyandu Flamboyan 
Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 
2015 .......................................................... 49 

Tabel 4.2  : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Ekonomidi Posyandu 
Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 
Padang Tahun 2015 ..........................               49  

Tabel 4.3  : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit Infeksi di Posyandu 
Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 
Padang Tahun 2015........................................ 50 

Tabel 4.4  : Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu di 
Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas 
Alai Kota Padang Tahun 2015.............................. 50 

Tabel 4.5  : Distribusi Frekuensi Hubungan Status Ekonomi dengan Status Gizi  di Posyandu 
Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 
Padang Tahun 2015........................................ 51 

Tabel 4.6  : Distribusi Frekuensi HubunganPenyakit Infeksi dengan Status Gizi  di Posyandu 
Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 
Padang Tahun 2015........................................ 51 

Tabel 4.7  : Distribusi Frekuensi HubunganTingkat Pengetahuan dengan Status Gizi  di 
Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai 
Kota Padang Tahun 2015.............................. 52 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Kurang.................... 17 

Gambar 2.2 : Kerangka Teori Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi .......  39 

Gambar 2.3  : Kerangka Konsep Faktor-faktor yang Berhubungan dengan  

Status Gizi pada Anak Balita di Kelurahan Alai Parak Kopi Tahun 2015 

............................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN A  : Surat Izin Penelitian   

LAMPIRAN B : Rencana Jadwal Penelitian 

LAMPIRAN C : Kisi-kisi Kuesioner 

LAMPIRAN D : Permohonan Menjadi Responden 

LAMPIRAN E : Lembar Perssetujuan 

LAMPIRAN F : Kuesioner Penelitian 

LAMPIRAN G : Master Tabel 

LAMPIRAN H : Standar Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U)  

   Anak Laki-laki Dan Perempuan Umur 0-60 Bulan 

LAMPIRAN I : Hasil Analisa data 

LAMPIRAN J : Lembaran Konsul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs 

adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), 

dan tinggi badan (TB). Variabel umur, BB, dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indikator 

antropometri, yaitu : berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), 

dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indikator status gizi berdasarkan indeks 

BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan 

indikasi tentang masalah gizi yang bersifat kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi 

positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat 

disebabkan karena tubuh yang pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau 

penyakit infeksi lain (masalah gizi akut).1 

Setiap tahun lebih dari sepertiga kematian anak di dunia berkaitan dengan masalah 

kurang gizi, yang dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ibu yang 

mengalami kekurangan gizi pada saat hamil, atau anaknya mengalami kekurangan gizi pada 

usia 2 tahun pertama, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mentalnya akan lambat.1 

Status gizi merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang 

dimasukkan ke dalam tubuh (nutrien input) dengan kebutuhan tubuh (nutrien output) akan zat 

gizi tersebut.3 

Usia balita merupakan usia yang sangat penting dalam pertumbuhan fisik dan 

psikologi seorang anak. Masa tersebut disebut masa emas (golden ages) dimana sel-sel otak 

sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Masalah gizi (malnutrisi) 

yang utama berkaitan dengan balita menurut Atmarita (2005) yaitu  sulit makan, yang sudah 



menjadi fenomena umum di masyarakat, sehingga akan menyebabkan masalah kurang gizi  

akibat dari sulit makan tersebut.4 

Disamping dampak langsung terhadap kesakitan dan kematian, gizi kurang/gizi buruk 

juga berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas. Anak 

yang kekurangan gizi pada usia balita akantumbuh pendek, dan mengalami gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat  kecerdasan, 

karena tumbuh kembang  

otak 80 % terjadi pada masa dalam kandungan sampai usia 2 tahun.7 

Faktor penyebab kurang gizi tersebut terdiri dari penyebab langsung, penyebab tidak 

langsung, pokok masalah di masyarakat dan akar masalah. Penyebab langsungberupa 

makanan (gizi) yang dikonsumsi dan ada tidaknya penyakit yang diderita seseorang, akan 

secara langsung sebagai penyebab terjadinya gizi kurang. Tiga penyebab tidak langsung gizi 

kurang, yakni : ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, pola pengasuhan anak 

kurang memadai, pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Ketiga faktor 

tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan keluarga. Makin 

tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan, maka makin baik tingkat ketahanan 

pangan keluarga. Demikian pula, makin baik pola pengasuhan, maka akan makin banyak 

keluarga yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.Pokok masalah di masyarakat yakni, 

kurangnya pemberdayaan keluarga dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat berkaitan 

dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langung. Sedangkan akar masalahnya yaitu 

kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta kurangnya pemanfaatan sumberdaya 

masyarakat terkait dengan meningkatnya pengangguran, inflasi dan kemiskinan yang 

disebabkan oleh krisis ekonomi, politik dan keresahan sosial.2 

Menurut hasil United Nation International Children’s Emergency Found - World 

Health Organization -The World Bank joint child malnutrition estimates 2012, diperkirakan 



165 juta anak usia dibawah lima tahun diseluruh dunia mengalami stuntedmengalami 

penurunan dibandingkan dengan sebanyak 253 juta tahun 1990. Tingkat prevalensi stunting 

tinggi di kalangan anak di bawah usia lima tahun terdapat di Afrika (36%) dan Asia (27%), 

dan sering belum diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat.8 

Menurut Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2013, terdapat 19,6% balita kekurangan 

gizi yang terdiri dari 5,7% balita dengan gizi buruk dan 13,9% berstatus gizi kurang. Sebesar 

4,5% balita dengan gizi lebih. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 

2007 (18,4%) dan tahun 2010 (17,9%), prevalensi kekurangan gizi pada balita tahun 2013 

terlihat meningkat. Balita kekurangan gizi tahun 2010 terdiri dari 13,0% balita berstatus gizi 

kurang dan 4,9% berstatus gizi buruk. Perubahan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu 

dari 5,4% tahun yaitu 15,5% maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus 

diturunkan sebesar 4,1% dalam periode 2013 sampai 2015.1 

Diantara 33 provinsi di Indonesia, 19 provinsi termasuk Sumatera Barat  memiliki 

prevalensi balita kekurangan gizi, angka prevalensi nasional yaitu berkisar antara 19,7% 

sampai dengan 33,1%. Masalah kesehatan  masyarakat dianggap serius bila prevalensi 

kekurangan gizi pada balita antara 20,0 – 29,0% dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥ 

30 persen (WHO, 2010). Pada tahun 2013 secara nasional prevalensi kekurangan gizi pada 

anak balita sebesar 19,6% yang berarti masalah kekurangan gizi pada balita di Indonesia 

masih merupakan masalah kesehatan masyarakat mendekati prevalensi tinggi.1 

Selama Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kota Padang menemukan balita dengan berat 

badan di bawah garis merah (BGM/) atau dengan indikator BB/U sebanyak 487 balita 

(0,91%) yang ditemukan di posyandu di seluruh wilayah kerja puskesmas se kota Padang. 

Selain data balita BGM dinas Kesehatan Kota Padang juga telah menemukan balita kasus gizi 

buruk (kurus sekali) dengan indikator BB/TB sebanyak 119 kasus dengan rawat inap di 



puskesmas Nanggalo sebanyak 8 kasus dan yang meninggal sebanyak 4 kasus dari puskesmas 

Lubuk Kilangan, Air Dingin, Alai, Kuranji.9 

Menurut Laporan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2013, kecamatan rawan gizi  

(Gizi Buruk + Kurang) indikator BB/U yang >15% tahun 2013 terlihat Kecamatan Padang 

Utara merupakan kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian, hal ini disebabkan karena 

kecamatan tersebut merupakan kecamatan rawan gizi yang baru terdata pada tahun 2013. 

Selain itu yang perlu mendapatkan perhatian baik lintas sektor maupun lintas program adalah 

Kecamatan Padang Koto Tangah, Pauh, Padang Selatan dan Kecamatan Kuranji, hal ini 

disebabkan selama kurun waktu 5 tahun hampir selalu menjadi kecamatan rawan gizi.9 

Di Kecamatan Padang Utara terdapat 3 buah Puskesmas yaitu Puskesmas Alai, 

Puskesmas Ulak Karang dan Puskesmas Air Tawar.  Dari ketiga Puskesmas tersebut 

Puskesmas Alai menjadi urutan pertama prevalensi gizi kurang menurut indikator BB/U yaitu 

sebanyak 35 balita (29,17%) dan BB sangat kurang + Gizi Kurang sebanyak 40 balita 

(33,33%). Sementara itu balita yang pendek dengan indikator TB/U sebanyak 38 balita 

(31,67%) dan balita sangat kurus dengan indikator BB/TB sebanyak 6 orang (5,00%).8 Dari 

dua kelurahan wilayah kerja Puskesmas Alai yaitu kelurahan Alai Parak Kopi dan kelurahan 

Gunung Pangilun, anak balita yang mengalami gizi kurang lebih banyak berada di kelurahan 

Alai Parak Kopi. Dimana terdapat 6 orang balita yang mengalami gizi kurang.10 

Hasil penelitian sebelumnya (Novitasari, 2012) dalam karya tulis ilmiah yang berjudul 

Faktor-faktor risiko kejadian gizi buruk pada balita yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang, didapatkan angka kejadian gizi buruk adalah sebesar 87,5%. Dari hasil uji statisik 

didapatkan nilai p = 0,000, yang mempunyai arti bahwa status sosial ekonomi memiliki 

hubungan yang bermakna dengan kejadian gizi buruk pada balita.11 

Menurut Suhardjo, faktor ekonomi merupakan suatu penentu status gizi yang dapat 

mempengaruhi status gizi anak. Jumlah dan kualitas makanan keluarga ditentukan oleh 



tingkat pendapatan keluarga. Pada umumnya kemiskinan menduduki posisi pertama sebagai 

penyebab gizi kurang, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius karena kemiskinan 

berpengaruh besar terhadap konsumsi makanan.Kemiskinan atau pendapatan keluarga yang 

rendah sangat berpengaruh kepada kecukupan gizi keluarga. Kekurangan gizi berhubungan 

dengan sindroma kemiskinan. Tanda-tanda sindroma kemiskinan antara lain berupa : 

pengahasilan yang sangat rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan, sandang, 

pangan, dan perumahan; kualitas dan kuantitas gizi makanan yang rendah.12 

Hasil penelitian Novitasari(2012)dalam skripsinya yang berjudul Faktor-faktor risiko 

kejadian gizi buruk pada balita yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang, bahwapenyakit 

penyerta mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian gizi buruk dimana nilai p = 0,000. 

Selain itu diperoleh CI 95% = 7,390-168,476 yang merupakan faktor risiko dari kejadian gizi 

buruk. Penyakit penyerta yang paling banyak dialami oleh balita kelompok gizi buruk 

menurut catatan medik di RSUP Dr. Kariadi adalah diare kronik dan ISPA.11 

Hasil penelitian Fisher13 (2012) dalam skripsinya yang berjudul Hubungan tingkat 

pengetahuan Ibu tentang gizi dengan status gizi balita di desa Sioban Kabupaten Kpulauan 

Mentawai, bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi 

anak balita, dimana nilai  p= 0,05. Artinya pengetahuan memiliki hubungan terhadap status 

gizi anak. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan ibu tentang gizi berpengaruh terhadap 

status gizi anak. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tanggal 3 Februari 2015 

di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi, dari 15 orang ibu balita yang 

diwawancarai, 11 orang ibu yang ekonomi keluarganya kurang dari UMP, 4 orang ibu tidak 

mengetahui sama sekali mengenai gizi pada balita, 7 orang tidak mengetahui tentang macam-

macam status gizi, penyebab dan penyakit gangguan gizi, 3 orang tidak mengetahui tentang 

macam-macam status gizi dan penyakit gangguan gizi, dan 11 orang  balita yang menderita 



penyakit infeksi seperti flu, batuk, demam dan 1 orang yang menderita sakit campak dan 

sebanyak 20 % anak balita mengalami gizi kurang. 

Berdasarkan fenomena, peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi pada Anak Balita di Posyandu Flamboyan 

Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah “ Faktor-

faktor apakah yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di Posyandu 

FlamboyanKelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 

2015”. 

 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak balita di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 

Padang Tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui distribusi frekuensi status gizi pada anak balita di Posyandu Flamboyan 

Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015. 

b. Diketahui distribusi frekuensi status ekonomi keluarga yang memiliki anak balita di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 

Padang Tahun 2015 



c. Diketahui distribusi frekuensi adanya penyakit infeksi pada anak balita di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

Tahun 2015 

d. Diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan ibu tentang gizi di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

Tahun 2015 

e. Diketahui hubungan status ekonomi keluarga yang memiliki anak balita dengan status 

gizi pada balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja 

Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015. 

f. Diketahui hubungan penyakit infeksi dengan status gizi pada anak balita di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

Tahun 2015 

g. Diketahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi pada anak 

balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas 

Alai Kota Padang Tahun 2015. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

peneliti dengan menerapkan metodologi penelitian, khususnya dalam faktor yang 

berhubungan dengan status gizi pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan 

Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang tahun 2015. 

 

 

 



2. Bagi Puskesmas 

  Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi bagi pimpinan puskesmas 

tantang faktor-faktor yang yang mempengaruhi status gizi pada anak balita di salah 

satu wilayah kerja puskesmas yang diteliti.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak balita selain status ekonomi, 

penyakit infeksi dan tingkat pengetahuan ibu. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini membatasi dua variabel yaitu variabel independent status 

ekonomi, adanya penyakit infeksi, tingkat pengetahuan ibu dan variabel dependent yaitu 

status gizi anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi wilayah kerja 

Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Status Gizi 

1. Pengertian  

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara 

normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan 

dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.3 

Menurut Almatsierstatus gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan 

dan pengunaan zat-zat gizi.14 

Menurut Suhardjo status gizi yaitu keadaan kesehatan individu-individu atau 

kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi lain yang 

diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri.15 

 

2. Macam-macam Status Gizi 

Menurut Soekirman status gizi anak balita15 dibedakan menjadi: 

a. Gizi baik (well nourished)  

Status gizi baik yaitu keadaan dimana asupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan 

aktivitas tubuh. Adapun ciri-ciri anak berstatus gizi baik dan sehat adalah sebagai berikut :  

1. Tumbuh dengan normal.  

2. Tingkat perkembangannya sesuai dengan tingkat umurnya.  

3. Mata bersih dan bersinar.  

4. Bibir dan lidah tampak segar.  

5. Nafsu makan baik.  



6. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering.  

7. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan.15 

b. Gizi lebih  

Gizi lebih adalah suatu keadaan karena kelebihan konsumsi pangan. Keadaan ini 

berkaitan dengan kelebihan energi dalam konsumsi pangan yang  relatif  lebih besar dari 

penggunaan yang dibutuhkan untuk aktivitas tubuh atau energy expenditure. Kelebihan energi 

dalam tubuh, diubah menjadi lemak  dan ditimbun dalam tempat-tempat tertentu. Jaringan 

lemak ini merupakan jaringan yang relatif inaktif, tidak langsung berperan serta  dalam 

kegiatan kerja tubuh.15 

Kegemukan (obesitas) adalah refleksi ketidakseimbangan konsumsi dan pengeluaran 

energi. Penyebabnya ada yang bersifat eksogeneous dan endogenous. Penyebab eksogenous 

misalnya kegemaran makan secara berlebihan terutama makanan tinggi kalori tanpa 

diimbangi oleh aktivitas fisik yang cukup sehingga surplus energinya kemudian disimpan 

sebagai lemak tubuh. Penyebab endogenous adalah adanya gangguan metabolik dalam tubuh, 

misalnya kejadian tumor pada hipotalamus dapat menyebabkan hiperfagia atau nafsu makan 

berlebihan.16 

Obesitas pada anak disebabkan oleh masukan makanan yang berlebihan. Selain itu, 

pada waktu lahir anak tidak dibiasakan mengonsumsi air susu ibu (ASI), tetapi dibiasakan 

pakai susu formula dalam botol, padahal anak yang diberi ASI biasanya asupan ASI-nya 

sesuai ketentuan berat badan bayi.17Obesitas pada anak juga perlu diwaspadai, sebab 

peningkatan berat badan akan berdampak pada hal lain seperti intoleransi glukosa, dan 

hipertensi.18 

Secara klinis, anak obes dapat dengan mudah dikenali karena mempunyai ciri-ciri 

yang khas, antara lain wajah bulat dengan pipi tembem, dan dagu rangkap, leher relatif 

pendek, dada membusung dengan payudara membesar, perut membuncit (pendulous 



abdomen) dan striae abdomen. Pada anak laki-laki dapat ditemukan penis yang tenggelam 

sehingga tampak kecil dan ginekomastia. Anak yang obes dapat mengalami pubertas dini, 

genu valgum (tungkai berbentuk X) dengan kedua pangkal paha bagian dalam saling 

menempel dan bergesekan yang dapat menyebabkan laserasi kulit.19 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah obesitas pada anak adalah : 

membatasi konsumsi gula, lebih banyak minum air mineral, mengkonsumsi buah (salah satu 

buah kiwi) 2 porsi sehari, dan sayur 5 porsi sehari, tidak duduk lebih dari 2 jam, melakukan 

aktivitas fisik minimal satu jam setiap hari, dan melakukan olahraga selama 20 menit 

sebanyak 3 kali seminggu.18 

c. Kurang Gizi (status gizi kurang dan status gizi buruk)  

Status gizi kurang atau gizi buruk terjadi karena tubuh kekurangan satu atau beberapa 

zat gizi yang diperlukan. Beberapa hal yang menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi adalah 

karena makanan yang dikonsumsi kurang atau mutunya rendah atau bahkan keduanya. Selain 

itu zat gizi yang dikonsumsi gagal untuk diserap dan dipergunakan  oleh tubuh. Kurang gizi 

banyak menimpa anak-anak khususnya anak-anak  berusia di bawah 5 tahun, karena 

merupakan golongan yang rentan.  Jika kebutuhan zat-zat gizi tidak tercukupi maka anak akan 

mudah terserang penyakit.15 

Balita kurang gizi pada awalnya ditandai oleh adanya gejala sulit makan. Gejala ini 

sering tidak diperhatikan oleh pengasuh, padahal bila hal ini berjalan lama akan menyebabkan 

berat badan anak tidak meningkat atau bila ditimbang hanya meningkat sekitar 200 gram 

setiap bulan. Padahal idealnya balita sehat peningkatannya diatas 500 gram per bulan.5 

Tanda kurang gizi pada bayi dan anak adalah berat badan yang lebih rendah dari anak 

seusianya, berat badan bayi tidak naik selama 3 bulan, anak sering sakit, kurang aktif, dan 

rewel. Selain itu, biasanya anak juga memiliki tinggi atau panjang badan, lingkar kepala dan 

lingkar lengan yang kurang dibandingkan anak yang normal.18 



3. Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi dapat dikelompokkan secara langsung dan tidak langsung.3 

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian yaitu : 

1. Antropometri  

Secara umum, antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang 

gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi 

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

Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan proteindan energi. 

Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh 

seperti lemak, otot dan jumlah air dalam tubuh. 

2. Klinis  

Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang 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. 

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 peemeriksaan fisik yaitu tanda (sign) dan 

gejala (symptom) atau riwayat penyakit. 

3. Biokimia  

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara 

laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain : darah, urin, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan 

otot. 



Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan 

malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka 

penentuan kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi 

yang spesifik. 

4. Biofisik  

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat 

kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan. 

Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian butasenja epidemik. 

 Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi tiga, yaitu : 

1. 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 mengidentifikasi kelebihan dan 

kekurangan zat gizi. 

2. Statistik vital  

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa 

statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan 

kematian akibat penyebab tertentu  dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. 

3. Faktor ekologi 

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 ekologi 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. 



4. Kategori dan ambang batas status gizi 

Tabel 2.1 

Kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks  

Indeks Kategori status gizi Ambang batas (Z-score) 

Berat badan menurut 
umur (BB/U) 

Anak umur 0-60 
bulan 

Gizi buruk < - 3 SD 

Gizi kurang -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Gizi baik -2 SD sampai dengan +2 SD 

Gizi lebih >2 SD 

Tinggi badan badan 
menurut umur 

(TB/U) 
Anak umur 0-60 

bulan 

Sangat pendek < -3 SD 

Pendek -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Tinggi >2 SD 

Berat badan menurut 
tinggi badan 

(BB/TB) 
Anak umur 0-60 

bulan 

Sangat kurus < -3 SD 

Kurus -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk >2 SD 

Indeks masa tubuh 
menurut umur 

(IMT/U) 
Anak umur 0-60 

bulan 

Sangat kurus < -3 SD 

Kurus -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk >2 SD 

Indeks Masa Tubuh 
menurut Umur 

(IMT/U) 
Anak Umur 5-18 

Tahun 

Sangat kurus <- 3 SD 

Kurus -3 SD sampai dengan < -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 1 SD 

Gemuk >1 SD sampai dengan 2 SD 

Obesitas >2 SD 

Sumber :Kementrian Kesehatan RI, 2011 

 



5. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah gizi 

UNICEF (1988) dalam Aritonang2 (2011) telah mengembangkan kerangka konsep 

makro sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi masalah kurang gizi. Dalam kerangka 

tersebut ditunjukkan penyebab masalah gizi kurang. 

  

 

  

Penyebab langsung 

 

 

Penyebab 

tidak 

langsung 

  

kurang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan 

 

  pokok masalah di 

masyarakat 

 

 Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan 

 

Akar masalah 

(nasional) 

Gambar 2.1 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Gizi Kurang 

Sumber :Aritonang, Irianton. Menilai Status Gizi Untuk Mencapai Sehat Optimal. 
Yogyakarta: Leutika; 2011 
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Sanitasi dan air 

bersih/Pelayanan 

kesehatan dasar 

tidak memadai 

Pola asuh anak 

tidak memadai 

Krisis ekonomi, politik dan sosial 

 

Kurang pemberdayaan wanita dan 

keluarga, kurang pemanfaatan 

sumberdaya masyarakat 



 Faktor penyebab kurang gizi tersebut terdiri dari penyebab langsung, penyebab tidak 

langsung, pokok masalah di masyarakat dan akar masalah. 

1. Penyebab langsung 

Penyebab langsung berupa makanan (gizi) yang dikonsumsi dan ada tidaknya penyakit 

yang diderita seseorang, akan secara langsung sebagai penyebab terjadinya gizi kurang. 

Timbulnya gizi kurang tidak hanya disebabkan konsumsi makanan yang kurang, tetapi 

juga karena penyakit yang diderita. Misalnya, anak yang mendapat cukup makanan tetapi 

sering menderita sakit, pada akhirnya dapat menderita gizi kurang. Demikian pula pada 

anak yang tidak memperoleh cukup makan, maka daya tahan tubuhnya akan melemah 

dan akan mudah terserang penyakit. 

2. Penyebab tidak langsung  

Digambarkan dengan adanya tiga penyebab tidak langsung gizi kurang,  

yakni :  

a. Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, sehingga setiap anggota keluarga 

diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya 

dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya. 

b. Pola pengasuhan anak kurang memadai, sehingga setiap keluarga dan masyarakat 

diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar 

dapat bertumbuh dan berkembang dengan normal baik fisik, mental dan sosial. 

c. Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai, sehingga sistem pelayanan 

kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana 

pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. 

Ketiga faktor tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan keluarga. Makin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan, maka makin baik tingkat ketahanan pangan keluarga. Demikian pula, 



makin baik pola pengasuhan, maka akan makin banyak keluarga yang memanfaatkan 

pelayanan kesehatan. 

3. Pokok masalah di masyarakat 

Yakni, kurangnya pemberdayaan keluarga dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat 

berkaitan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langung. 

4. Akar masalah 

Yakni, kurangnya pemberdayaan wanita dan keluarga serta kurangnya pemanfaatan 

sumberdaya masyarakat terkait dengan meningkatnya pengangguran, inflasi dan 

kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi, politik dan keresahan sosial. Keadaan 

tersebut telah memicu munculnya kasus-kasus gizi buruk akibat kemiskinan dan 

ketahanan pangan keluarga yang tidak memadai.2 

 

6. Penyakit Gangguan Gizi 

Gangguan gizi menggambarkan suatu keadaan akibat ketidakseimbangan antara zat 

gizi yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Dalam 

bentuk ringan akibat kekurangan satu atau lebih zat gizi dalam jangka waktu yang pendek, 

gangguan gizi tersebut sering sekali ditemukan. Jika kekurangan zat gizi berlangsung lama 

dan biasanya zat gizi yang kurang sudah meliputi lebih dari satu macam, maka akan terjadilah 

gejala gangguan gizi majemuk (multiple defiency symptoms).Gizi buruk menggambarkan 

suatu keadaan pathologis yang terjadi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan 

berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang relatif lama.20 

Penyakit gangguan gizi tersebut diantaranya : 

1. KEP (Kurang Energi Protein) 

Penyakit KEP diberi nama secara internasional yakni Calory Protein Malnutrition 

(CPM), dan kemudian diganti dengan istilah Protein Energy Malnutrition (PEM). 



Marasmus sebagai salah satu bentuk dari KEP diakibatkan karena defisiensi energi dan 

zat gizi, sedangkan kwashiorkhor lebih disebabkan karena defisiensi protein.17 

Penyebab langsung dari KEP adalah penyakit infeksi, konsumsi makanan, kebutuhan 

energi, kebutuhan protein, tingkat pengetahuan dan pendidikan ibu, tingkat pendapatan 

dan pekerjaan orang tua, besar anggota keluarga, jarak kelahiran, pola asuh, dan anak 

tidak mau makan.17 

Adapun ciri-ciri klinis Marasmus adalah : 

a. Otot lemah, lunak 

b. Merasa lapar dan cengeng 

c. Defisiensi mikronutrien yang berhubungan dengan pola diet setempat 

d. Gagalnya pertumbuhan 

e. Sering pada bayi <12 bulan 

f. Tidak ada jaringan lemak bawah kulit 

g. Wajah tampak tua (monkey face) 

h. Tidak ada edema 

i. Warna rambut tidak berubah 

j. Sering disertai : penyakit infeksi, umumnya kronis berulang dan diare17 

Ciri-ciri klinis Kwashiorkhor adalah : 

a. Otot lemah, lunak 

b. Sukar diberi makan dan cengeng 

c. Gejala anemia dan defisiensi nutrien 

d. Pertumbuhan terhambat 

e. Biasa terjadi pada anak usia 1-3 bulan 

f. Wajah bulat (moon face) 

g. Ada edema terutama pada kaki dan tungkai bawah 



h. Rambut menjadi merah dan mudah rontok, mudah dicabut tanpa rasa sakit 

i. Masih ada jaringan lemak bawah kulit 

j.  Kelainan kulit berupa bercak merah muda meluas dan berubah warna menjadi coklat 

kehitaman dan terkelupas (crazy pavement dermatosis) 

k. Sering diserta : penyakit infeksi umumnya akut, anemia, diare17 

Ciri-ciri klinis Marasmic Kwashiorkhor adalah :  

Jika penderita memiliki dua gejala tersebut, yaitu gejala pada marasmus dan pada 

kwashiorkhor dengan BB/U 60% baku median WHO-NCHS disertai edema yang tidak 

mencolok. 17 

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya KEP pada anak balita merupakan 

gabungan dari beberapa tindakan pencegahan, seperti berikut : 

a. Pemberian ASI secara baik dan tepat disertai dengan pengawasan BB secara teratur 

dan terus- menerus. 

b. Menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk mengganti ASI sepanjang 

ibu masih mampu mengahasilkan ASI, terutama pada usia di bawah empat bulan. 

c. Dimulainya pemberian makanan tambahan mengandung berbagai zat gizi secara 

lengkap sesuai kebutuhan, guna menambah ASI mulai bayi usia mencapai lima bulan. 

d. Pemberian kekebalan melalui imunisasi guna melindungi anak dari kemungkinan 

menderita penyakit infeksi seperti DPT, campak, dan sebagainya. 

e. Melindungi anak dari berbagai kemungkinan menderita diare (muntaber) dan 

kekurangan cairan (dehidrasi) dengan jalan memelihara kebersihan, menggunakan air 

masak untuk minum, dan mencuci alat pembuat susu. 

f. Mengatur jarak kehamilan ibu agar ibu cukup waktu untuk merawat dan mengatur 

makanan bayinya terutama pemberian ASI, yang apabila ibu mulai hamil produksi 

ASI akan berhenti. 



g. Meningkatkan pendapatan keluarga yang dapat dilakukan dengan upaya 

mengikutsertakan para anggota keluarga yang sudah cukup umur untuk bekerja 

diimbangi dengan penggunaan uang yang terarah dan efisien. Cara lain yang bisa 

ditempuh ialah pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. 

h. Meningkatkan intensitas komunitas informasi edukasi (KIE) kepada masyarakat, 

terutama para ibu mengenai pentingnya konsumsi zat gizi yang diatur sesuai 

kebutuhan. Hal ini bisa dikoordinasikan dengan kegiatan posyandu.17 

2. Anemia  

Anemia didiefinisikan sebagai suatu keadaan kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah 

lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis 

kelamin. Anemia gizi adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin darah yang lebih 

rendah daripada normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah 

merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin pada tingkat normal. 

Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi sehingga 

pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu.17 

Anemia gizi ada dua macam yaitu sebagai berikut : 

a. Anemia hipokromik mikrositik, yaitu anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat 

besi. 

b. Anemia megaloblastik, yaitu anemia yang disebabkan oleh kekurangan asam folat 

dan vitamin B12.20 

Bayi atau anak yang menderit anemia akan memperlihatkan gejala pucat, lesu dan 

gangguan perkembangan motorik. Aktivitas fisik anak tampak menurun. Jonjot-

jonjot usus memendek sehingga dapat mengganggu proses  pencernaan dan 

penyerapan makanan. Diamping itu anemia juga menyebabkan anak mudah terserang 



infeksi. Akhirnya, jika anemianya berat sekali, dapat menyebabkan gangguan fungsi 

jantung.21 

Pencegahan Anemia adalah : 

a. Memberi ASI eksklusif 

b. Pilihan waktu tepat dalam pemberian MPASI 

c. Bahan makanan yang mengandung penyerapan zat besi 

d. Kenali makanan yang menghambat penyerapan zat besi 

e. Penanganan medis22 

3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

Berdasarkan konsep UNICEF (1998) penyebab langsung GAKY adalah defisiensi zat 

gizi yodium.23 

Masalah gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) merupakan masalah yang serius 

mengingat dampaknya secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas 

manusia. Kelompok masyarakat yang rawan terhadap masalah dampak defisiensi yodium 

adalah wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah.17 

Pada tingkat ringan pembesaran kelenjer gondok akibat kekurangan yodium merupakan 

masalah keindahan belaka yaitu mengurangi kecantikan, tetapi perkembangan yang lebih 

besar akan menimbulkan keluhan-keluhan sesak nafas, kesulitan menelan. Pada tingkat 

yang lebih berat dapat berakibat denyut jantung lebih meningkat dan merasa cepat lelah. 

Pada wanita dapat terjadi gangguan kesuburan, menstruasi tidak teratur, dan keguguran. 17 

Penyebab langsung gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) adalah akibat 

kekurangan zat yodium,adanya zat goitrogenik pada bahan makanan, defisiensi protein, 

unsur sekelumit seperti timah hitam(Pb), rubidium (Rb), air raksa (Hg) dan lain-lain,  lalu 

ekses yodium, faktor genetik. Sedangkan penyebab tidak langsung GAKY adalah faktor 



geografis, faktor non geografis, epidemiologi GAKY yaitu lebih banyak ditemukan di 

daerah pegunungan, dan faktor perjalanan penyakit. 17 

Kekurangan yodium yang berat pada ibu hamil akan menyebabkan kretin pada bayi yang 

akan dilahirkan. Selain itu juga akan disertai atau tidak diikuti dengan kerusakan susunan 

saraf pusat dan hipotiroidisme. Secara klinis, kerusakan secara pusat akan berupa 

retardasi, gangguan pendengaran sampai bisu tuli, gangguan neuromotor seperti 

gangguan bicara dan lain-lain.17 

4. Kekurangan Vitamin A 

Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan 

dalam hati, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan 

tubuh terhadap penyakit. Pada anak balita KVA akan meningkatkan kesakitan dan 

kematian, mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, penumonia dan 

akhirnya kematian. Akibat lain yang berdampak sangat serius dari KVA adalah buta senja 

dan manifestasi lain dari xeropthalmia termasuk kerusakan kornea (keratomalasia) dan 

kebutaan.17 

Terjadinya kekurangan vitamin A adalah akibat sebagai sebab seperti : 

a. Tidak adanya cadangan vitamin A dalam tubuh anak sewaktu lahir karena semasa 

dalam kandungan, ibunya menderita kekurangan vitamin A atau tidak memakan 

bahan makanan yang banyak mengandung vitamin A dalam jumlah yang sesuai. 

b. Kadar vitamin A yang rendah dalam ASI, oleh karena itu tidak cukup makan 

makanan yang banyak mengandung vitamin A semasa menyusui anaknya. 

c. Anak diberi makanan pengganti ASI yang kadar vitamin A nya sangat rendah. Anak 

yang diberi susu krim (susu tidak berlemak) atau susu kental manis, akan menderita 

kekurangan vitamin A karena dalam kedua jenis susu itu kadar vitamin A rendah 

sekali. 



d. Anak-anak yang tidak menyenangi bahan makanan sumber vitamin A terutama 

sayur-mayur, akan menderita kekurangan vitamin A. 

e. Gangguan penyerapan vitamin oleh dinding usus oleh karena berbagai sebab, seperti 

rendahnya konsumsi lemak atau minyak.20 

Tanda dan gejala awal KVA adalah : 

a. Buta senja 

Buta ayam, kurang dapat melihat pada senja hari 

b. Xerosis konjungtiva 

Bagian putih mata kering kusam tak bersinar 

c. Bercak bitot 

Ada bercak seperti busa sabun 

d. Xerosis kornea 

Bagian hitam mata kering kusam tak bersinar 

e. Keratomalasia 

Sebagian dari hitam mata melunak seperti bubur 

f. Ulserasi kornea 

Seluruh bagian hitam mata melunak seperti bubur 

g.  Xeropthalmia scars 

Bola mata mengecil/mengempis.17 

 

Akibat yang ditimbulkan bila kekurangan vitamin A : 

a. Buta senja  

Salah satu tanda awal kekurangan vitamin A adalah buta senja (niktalopia), yaitu 

ketidakmampuan menyesuaikan penglihatan dari cahaya terang ke cahaya samar-

samar/senja, seperti bila memasuki kamar gelap dari kamar terang.  



b. Perubahan pada mata 

c. Infeksi 

Fungsi kekebalan tubuh menurun pada kekurangan vitamin A, sehingga mudah 

terserang infeksi. 

d. Perubahan warna kulit 

Kulit menjadi kering dan kasar, folikel rambut menjadi kasar, mengeras dan 

mengalami keratinisasi yang dinamakan keratinosisfolikular. 

e. Gangguan pertumbuhan kekurangan vitamin A menghambat pertumbuhan sel-sel, 

termasuk sel-sel tulang. 

f. Lain-lain 

Perubahan lain yang dapat terjadi adalah keratinisasi sel-sel rasa pada lidah yang 

menyebabkan berkurangnya nafsu makan.17 

Untuk mencegah anak menderita kekurangan vitamin A, maka setiap bulan Februari  

dan Agustus di Posyandu atau Puskesmas : 

a. Seluruh bayi usia 6-11 bulan harus mendapatkan satu kapsul vitamin A berwarna 

biru. 

b. Seluruh anak usia 12-59 bulan harus mendapatakan kapsul vitamin A berwarna 

merah.17 

5. Obesitas  

Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang 

berlebihan. Secara ilmiah, obesitas terjadi akibat mengkonsumsi kalori lebih banyak dari 

yang diperlukan oleh tubuh. Obesitas terjadi karena banyak faktor. Faktor utama adalah 

ketidakseimbangan asupan energi dengan keluaran energi. Asupan energi tinggi bila 

konsumsi makanan berlebihan, sedangakan keluaran energi jadi rendah bila metabolisme 

tubuh dan aktifitas fisik rendah.17 



Penyebab timbulnya gizi lebih (obesitas) adalah : 

a. Faktor genetik 

Faktor genetik merupakan faktor turunan dari orang tua. Apabila ibu dan bapak anak 

mempunyai kelebihan berat badan, maka ini akan bisa dipastikan pula akan menurun 

pada anaknya. Biasanya anak yang berasal dari keluarga yang juga mengalami 

overweight, dia akan lebih beresiko untuk memiliki berat badan berlebih, terutama pada 

lingkungan dimana makanan tinggi kalori selalu tersedia dan aktivitas fisik tidak terlalu 

diperhatikan. 24 

b. Makanan cepat saji dan makanan ringan dalam kemasan 

Anak-anak sebagian besar menyukai makanan cepat saji atau fast foodbahkan banyak 

anak yang akan makan dengan lahap dan menambah porsi bila makan makanan cepat 

saji. Padahal makanan seperti itu umumnya mengandung lemak dan gula yang tinggi 

yang menyebabkan obesitas. 24 

c. Minuman ringan 

Sama seperti makanan cepat saji, minuman ringan (soft drink) terbukti memiliki 

kandungan gula yang tinggi sehingga berat badan akan cepat bertambah bila 

mengkonsumsi minuman ini. Rasa yang nikmat dan menyegarkan menjadikan anak-anak 

sangat menggemari minuman ini. 24 

d. Kurangnya aktivitas fisik 

Masa anak-anak identik dengan masa bermain. Dulu permainan anak umunya adalah 

permainan fisik yang mengharuskan anak berlari, melompat atau gerakan lainnya. Tetapi 

hal itu telah tergantikan dengan game elektronik, komputer, internet, atau televisi yang 

cukup dilakukan dengan hanya duduk didiepannya tanpa harus bergerak. Hal ini lah yang 

menyebabkan anak kurang melakukan gerak badan sehingga menyebabkan kelebihan 

berat badan. 24 



e. Faktor psikologis  

Beberapa anak makan berlebihan untuk melupakan masalah, melawan kebosanan, atau 

meredam emosi, seperti stres. Masalah-masalah inilah yang menyebabkan terjadinya 

overweight pada anak. Faktor ini tidak hanya menyerang pada anak-anak, orang tua 

mereka juga mempunyai kecendrungan seperti ini. 24 

f. Faktor keluarga 

Jika orang tua selalu membeli makanan ringan, seperti biskuit, chips, dan makanan tinggi 

kalori lain, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan berat badan anak. Jika orang tua 

dapat mengontrol akses anak ke makanan yang tinggi kalori, mereka dapat membantu 

anaknya untuk menurunkan berat badan. 24 

g. Faktor sosial ekonomi   

Anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah mempunyai 

risiko lebih besar untuk mengalami obesitas. Karena mereka tidak pernah memperhatikan 

apakah makanan mereka sehat atau tidak, yang terpenting bagi keluarga yang kurang 

mampu, mereka bisa makan. Memprioritaskan makanan yang sehat dan olahraga dalam 

keluarga membutuhkan waktu dan uang. Itulah yang membuat anak-anak mereka tumbuh 

menjadi anak yang kelebihan berat badan.24 

Penyakit gizi lebih (obesitas) ditandai dengan : 

a. Pertumbuhan berjalan dengan cepat/pesat disertai adanya ketidakseimbangan antara 

peningkatan berat badan yang berlebihan dibandingkan dengan tinggi badannya. 

b. Jaringan lemak bawah kulit menebal sehingga tebal lipatan kulit lebih daripada normal 

dan kulit nampak lebih kencang. 

c. Kepala nampak relatif lebih kecil dibandingkan dengan tubuhnya atau dibandingkan 

dengan dadanya. 



d. Bentuk pipi tembem, hidung dan mulut tampak relatif lebih kecil, mungkin disertai 

dengan bentuk dagunya yang berganda (dagu ganda). 

e. Perut membesar menyerupai bandul lonceng, dan kadang disertai garis-garis putih atau 

ungu (striae). 

f. Lingkar lengan atas dan paha lebih besar dari normal, tangan relatif lebih kecil dan 

jari-jari bentuknya runcing. 

g. Dapat terjadi gangguan psikologis berupa : gangguan emosi, sukar bergaul, senang 

menyendiri dan sebagainya. 

h. Pada kegemukan yang berat mungkin terjadi gangguan jantung dan paru yang disebut 

Sindroma Pickwickian dengan gejala sesak nafas, sianosis, pembesaran jantung dan 

kadang-kadang penurunan kesadaran.6 

Obesitas meningkatkan resiko kematian untuk semua penyebab kematian. Orang 

obesitas juga mempunyai resiko yang lebih besar untuk menderita beberapa masalah 

kesehatan seperti back pain, artitris, infertilitas, dan fungsi psikososial yang menurun. 

Pada anak-anak obesitas dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis, meliputi 

gangguan metabolisme glukosa, resistensi insulin, diabetes tipe 2 pada remaja, hipertensi, 

dislipidemia, steatosis hepatic, gangguan gastrointestinal dan obstruksi pernafasan pada 

waktu tidur.Overweight dan obesitas yang tidak ditangani secara tepat akan 

meningkatkan penyakit penyerta, memendeknya usia harapan hidup, serta merugikan dari 

sisi hilangnya produktivitas pada usia produktif.17 

Pencegahan obesitas dapat dilakukan dengan cara : 

a. Perhatikan makanan yang akan diberikan untuk anak 

Yang harus ibu lakukan adalah dengan mengurangi konsumsi makanan cepat saji atau 

fast food, makanan ringan dalam kemasan, minuman ringan, cemialn manis atau makanan 

dengan kandungan lemak tinggi. Sebaliknya, sajikan daging dan sayuran segar. 



Perbanyak konsumsi buah dan susu yang baik untuk pertumbuhan anak. Berikan porsi 

yang sesuai dan jangan terlalu berlebihan. 24 

b. Berikan sarapan dan bekal untuk anak  

Karena sarapan merupakan awal baik untuk anak saat memulai harinya. Ini diperlukan 

agar anak dapat kuat saat beraktivitas di sekolah dan mencegah makan berlebihan 

setelahnya. Dengan membawa makanan dari rumah, orang tua dapat mengontrol gizi 

anak dan menghindari agar anak tidak perlu jajan di luar. 24 

c. Perbaiki teknik mengolah makanan 

Jangan terlalu banyak menggoreng makanan agar tidak terlalu banyak lemak yang 

dikonsumsi. Ibu dapat mencoba untuk mengukus, merebus atau memanggang makanan 

agar makanan lebih sehat. 24 

d. Tetapkan aturan makan 

Biasakan agar anak makan di meja makan bukan di depan televisi atau komputer. Banyak 

orang tidak akan menyadari berapa banyak makanan yang sudah disantapnya bila dia 

makan sambil menikmati tayangan tevelisi atau didepan komputer. 24 

e. Batasi kegiatan menonton televisi, video game atau penggunaan komputer 

Melakukan kegiatan tersebut akan membuat anak malas bergerak, maka diperlukan 

aturan tegas tentang berapa lama kegiatan ini boleh dilakukan. 24 

f. Lakukan kegiatan yang memerlukan aktivitas 

Orang tua harus mengarahkan anak, agar anak tidak asal dalam melakukan aktivitas. 

Aktivitas apapun bukan hanya aktivitas yang bersifat rutinitas. Semuanya harus ibu dan 

anak rencanakan, misalnya untuk melakukan kegiatan olahraga bersama seperti joging, 

lari pagi, berenang, badminton atau olahraga lainnya.24 

 

 



7. Pencegahan Terjadinya Malnutrisi 

Hal pokok yang dapat dilakukan orangtua atau pengasuh untuk mencegah malnutrisi 

pada anak adalah dengan mengatur pola makan mereka. Orang tua seharusnya tidak 

membiarkan anak memilih-milih makanan hanya sesuai dengan selera mereka, tetapi harus 

sabar untuk mengarahkan  dan membiasakan mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan 

seimbang. Berikut beberapa cara menjaga pola makan anak tetap sehat dan seimbang :  

1. Selalu berikan makanan seimbang yang mengandung karbohidrat , protein, lemak, 

vitamin, dan serat pada anak pada waktu-waktu yang teratur. 

2. Berikan contoh pada anak, bahwa orang tua pun, harus membiasakan diri makan 

makanan yang sehat. 

3. Kadang-kadang anak tidak dapat menghabiskan makanan pokok yang telah 

disediakan, maka berikan cemilan tambahan dua atau tiga kali sehari pada anak 

disamping makanan pokoknya. 

4. Tawarkan berbagai jenis makanan kepada anak anda seperti buah-buahan, produk susu 

rendah lemak dan kacang-kacangan. Tawarkan padanya jenis makanan baru walaupun 

pada awalnya mungkin ia akan menolak. Menurut penelitian, biasanya anak akan 

menerima makanan baru setelah 4-5 kali penawaran. 

5. Sajikan makanan sehat dalam bentuk yang menarik bagi anak 

6. Berikan makanan yang dimasak dengan rendah lemak, seperti makanan yang 

dipanggang atau direbus, dibandingkan dengan memberikan makanan yang digoreng. 

7. Libatkan anak dalam mneyiapkan hidangan dan merapikan meja makan. Anak-anak 

akan lebih bersemangat menyantap makanan yang ia hidangkan sendiri. 

8. Hindari pemberian makanan bergizi rendah, karena akan menyebabkan anak cepat 

kenyang dan tidak mau makan makanan sehat. Tetapi jangan terlalu ketat, karena akan 



menyebabkan anak menjadi stress. Mengkonsumsi permen dan makanan dari restoran 

cepat saji dalam jumlah yang sedikit boleh saja diberikan pada anak sewaktu-waktu. 

9. Pastikan anak makan sarapan. Sarapan memberikan anak energi yang cukup yang 

membutuhkan untuk belajar dan beraktivitas di sekolah.18 

 

B. Faktor – faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi 

Berdasarkan bagan UNICEF (1998) dalam Aritonang2 (2011) tentang penyebab 

langsung dan tidak langsung gizi kurang, maka faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Makanan yang Tidak Seimbang 

(Depkes RI, 2010) mengatakan dalam suatu rumah tangga, misalnya tidak hanya terdapat 

masalah kekurangan gizi, tetapi sekaligus masalah kegemukan. Keduanya disebabkan 

oleh asupan makanan yang salah atau tidak seimbang. Kekurangan gizi akibat serba 

kurang sedangkan kelebihan akibat makan serba lebih dari kebutuhan.Menurut Hitchock, 

Schubert & Thomas (1999) asupan makanan yang seimbang merupakan dampak dari 

ketersediaan makanan yang baik. Kualitas dan kuantitas makanan dengan gizi seimbang 

sangat penting yang meliputi diet seimbang, perencanaan dan pengaturan keuangan 

dalam memenuhi kebutuhan nutrisi. Kualitas dan kuantitas makanan dapat 

mempengaruhi status gizi anak.25 

Arisman26(2009) mengatakan permulaan masa menyapih merupakan awal dari suatu 

perubahan besar baik pada balita. Malnutrisi lebih sering terjadipada usia bayi karena 

masa peralihan antara saat disapih dan mulai mengikuti pola makan orang dewasa atau 

karena keluarga tidak mengerti kebutuhan khusus bayi, tidak tahu bagaimana cara 

membuat makanan sapihan dari bahan-bahanyang tersedia disekitar mereka atau tidak 

(belum) mampu menyediakan makanan yang bernilai gizi baik. 

 



2. Penyakit Infeksi 

Antara kecukupan gizi dan penyakit infeksi terdapat hubungan sebab akibat yang timbal 

balik sangat erat. Gizi yang buruk menyebabkan mudahnya terjadinya infeksi karena 

daya tahan tubuh menurun. Sebaliknya,  penyakit infeksi yang sering menyebabkan 

meningkatnya kebutuhan akan zat gizi sedangkan nafsu makan biasanya menurun jika 

terjadi penyakit infeksi, dapat mengakibatkan anak yang gizinya baik akan menderita 

gangguan gizi.20 

Infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui berbagai mekanismenya. Yang paling 

penting ialah efek langsung dari infeksi sistemik pada katabolisme jaringan. Walaupun 

hanya terjadi infeksi ringan sudah menimbulkan kehilangan nitrogen.27 

3. Tidak Cukup Persediaan Pangan 

Menurut Ernawati14 (2006) penyebab maalah gizi yang pokok di tempat paling sedikit 

dua pertiga dunia adalah kurang cukupnya pangan untuk pertumbuhan normal, kesehatan, 

dan kegiatan normal.  Kurang cukupnya pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan 

dalam keluarga. Tidak tersedianya pangan dalam keluarga yang terjadi terus-menerus 

akan menyebabkan terjadinya penyakit kurang gizi. 

4. Pola Asuh Tidak Memadai 

Pola asuh gizi merupakan praktik dirumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya 

pangan dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangan anak.15 

5. Pelayanan Kesehatan Dasar Tidak Memadai 

Ernawati14(2006) mengatakan status gizi anak berkaitan dengan keterjangkauan terhadap 

pelayanan kesehatan dasar. Anak balita sulit dijangkau oleh berbagai kegiatan perbaikan 

gizi dan kesehatan lainnya karena tidak dapat datang sendiri ke tempat berkumpul yang 

ditentukan tanpa diantar Beberapa aspek pelayanan kesehatan dasar yang berkaitan 



dengan status gizi anak antara lain: imunisasi, pertolongan persalinan, penimbangan anak, 

pendidikan kesehatan anak, serta sarana kesehatan seperti posyandu, puskesmas, rumah 

sakit, praktek bidan dan dokter. Makin tinggi jangkauan masyarakat terhadap sarana 

pelayanan kesehatan dasar tersebut di atas, makin kecil risiko terjadinya penyakit gizi 

kurang. 

6. Kurang Pendidikan 

Berg (1987) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan seseorang merupakan salah 

satu unsur penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizinya karena dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi diharapkan pengetahuan atau informasi tentang gizi yang 

dimiliki menjadi lebih baik. Sering masalah gizi timbul karena ketidaktahuan atau kurang 

informasi tentang gizi yang memadai.23 

7. Pengetahuan  

Pengetahuan gizi orang tua dan pengasuh anak ternyata sangat berpengaruh terhadap 

pilihan makanan anak. Tingkat pengetahuan gizi yang dipraktikkan pada perencanaan 

makanan keluarga tampaknya berhubungan dengan sikap positif ibu terhadap diri sendiri, 

kemampuan ibu dalam memecahkan masalah, dan mengorganisasi keluarga.31 

Pengetahuan tentang kadar gizi dalam berbagai bahan makanan, kegunaan makanan bagi 

kesehatan keluarga dapat membantu ibu memilih bahan makanan yang harganya tidak 

begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi 

berakibat pada rendahnya anggaran untuk belanja pangan dan mutu serta 

keanekaragaman makanan yang kurang. Keluarga lebih banyak membeli barang karena 

pengaruh kebiasaan, iklan dan lingkungan. Selain itu gangguan gizi juga disebabkan 

karena kurangnya kempampuan ibu menerapkan informasi tentang gizi dalam kehidupan 

sehari-hari.14 



Dalam membuat kategori tingkat pengetahuan dikelompokkan menjadi dua kelompok 

jika yang diteliti masyarakat umum, yaitu sebagai berikut : 

a. Tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya > 50% 

b. Tingkat pengetahuan kategori kurang baik jika nilainya ≤ 50%.32 

8. Krisis Ekonomi 

Apriadji23(1986) mengatakan faktor yang berperan dalam menentukan status kesehatan 

seseorang adalah tingkat sosial dan ekonomi, dalam hal ini adalah daya beli keluarga. 

Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan antara lain tergantung pada besar 

kecilnya pendapatan keluarga, harga bahan makanan itu sendiri, serta tingkat pengelolaan 

sumber daya lahan dan pekarangan. Keluarga dengan pendapatan terbatas kemungkinan 

besar akan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya terutama untuk memnuhi 

kebutuhan zat gizi dalam tubuhnya. Berg23 (1986)mengatakan bahwa pendapatan 

merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas hidangan. Semakin 

banyak mempunyai uang berarti semakin baik makanan yang diperoleh. Dengan kata lain 

semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut 

untuk membeli buah, sayuran, dan beberapa jenis bahan makanan lainnya. 

UMR (Upah minimum provinsi) Sumatera Barat pada tahun 2015 adalah Rp. 

1.615.000.28 

9. Sanitasi dan Air Bersih 

UNICEF (2008) kurangnya air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memadai serta 

praktek-praktek kebersihan yang buruk adalah beberapa mendasari penyebab malnutrisi, 

penyakit dan kematian pada anak-anak. Jika anak mengalami diare yang disebabkan 

karena kurangnya air bersih atau praktek kebersihan yang buruk, maka akan menguras 

nutrisi dari tubuhnya. Begitu seterusnya, dari buruk menjadi lebih buruk.25 

 



C. Kerangka Teori Penelitian 

Gambar 2.2 

Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Aritonang, Irianton. Menilai Status Gizi Untuk Mencapai Sehat Optimal. 

Yogyakarta: Leutika; 2011 

 

 
D. Kerangka Konsep 

Dari kerangka teori diatas, peneliti hanya mencoba meneliti faktor ekonomi, penyakit 

infeksi, dan tingkat pengetahuan ibu.  

Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah variabel independen dan 

dependen. Variabel independen yang akan diteliti yaitu status ekonomi keluarga, penyakit 

infeksi dan tingkat pengetahuan ibu. Hal ini dikarenakan menurut peneliti faktor status 

ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat pengetahuan ibu paling berpengaruh terhadap status 

gizi balita sedangkan variabel dependen yang akan diteliti yaitu status gizi balita. 

 

1. Makan tidak seimbang 

2. Penyakit infeksi 

3. Tidak cukup persediaan pangan 

4. Pola asuh anak tidak memadai 

5. Sanitasi dan air bersih/Pelayanan kesehatan 

dasar tidak memadai 

6. Kurang pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan 

7. Kurang pemberdayaan wanita dan keluarga, 

kurang pemanfaatan sumberdaya 

masyarakat 

8. Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan 

kemiskinan 

9. Krisis ekonomi, politik dan sosial 

Status gizi 



Gambar 2.3 

Kerangka Konsep Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi pada Anak 
Balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi  

Tahun 2015 
 

 Variabel Independen Variabel dependen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E. Hipotesa 

Ha  : 

1. Ada hubungan antara status ekonomi dengan status gizi pada anak balita. 

2. Ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi padaanak balita. 

3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan status gizi pada anak balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyakit Infeksi 

Status Ekonomi 

Tingkat Pengetahuan Ibu 

Status Gizi 



F. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 
Ukur 
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Infeksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keadaan 
keseimbangan 
antara intake 
makanan 
dengan 
penampakan 
tubuh sesuai 
dengan standar 
NCHS WHO 
yaitu BB/U 
 
 
Jumlah 
pendapatan 
keluarga 
responden 
dalam 1 bulan 
menurut 
standar 
propinsi 
 
 
 
 
Penyakit 
infeksi (ISPA 
dan/diare 
dan/campak 
dan/TBC)  
yang sedang di 
derita anak saat 
ini dan atau 
pernah dialami 
sejak 1 bulan 
terakhir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengukuran 
antropometri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angket 
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Timbangan 
berat badan 
berdiri dan 
dacin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner  
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Indeks BB/U :  
- Gizi kurang :  

< -3 SD sampai 
dengan < -2 
SD 

- Gizi baik : -2 
SD sampai 
dengan +2 SD 

(Kementrian 
Kesehatan RI, 
2011) 

 
Tinggi : > UMR 
rata-rata 
(Rp. 1.615.000 ) 
Rendah : < UMR 
rata-rata 
(Rp. 1.615.000 ) 
(HR Centro 
Indonesian 
Human Resource 
Community, 
2008) 
 
Ya : jika saat ini 
dan/sejak 1 bulan 
terkahir pernah 
menderita sakit 
ISPA dan/diare 
dan/campak 
dan/TBC 
Tidak : jika saat 
ini dan/sejak 1 
bulan terkahir 
tidak pernah 
menderita sakit 
ISPA dan/diare 
dan/campak 
dan/TBC 
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4 Tingkat 
Pengetahu- 
an Ibu 

Segala sesuatu 
yang diketahui 
responden 
tentang gizi, 
macam-macam 
status gizi, 
faktor yang 
berhubungan 
dengan gizi 
kurang, tanda 
dan gejala 
masing-masing 
status gizi, 
penyebab 
masing-masing 
status 
gizi,penyakit-
penyakit 
gangguan gizi, 
serta 
pencegahan 
malnutrisi 

Angket 
 

Kuesioner Baik : > 50% dari 
total skor 
Kurang baik : ≤ 
50% dari total 
skor 
 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan model survey analitik dengan desain cross 

sectional study, yaitu suatu penelitian yang mempelajari dinamika korelasi antara faktor-

faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu saat (point time approach). Artinya tiap subjek penelitian hanya 

diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variable 

subjek pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subjek penelitian diamati 

pada waktu yang sama.29 

Variabel independen penelitian ini adalah status ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat 

pengetahuan ibu, sedangkan variabel dependennya adalah status gizi. 

B. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah 

Kerja Puskesmas Alai Kota Padang dari bulan Desember 2014 sampai dengan Juni tahun 

2015. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dari tanggal 20 – 22 Maret 2015. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, 

binatang, hal atau peristiwa.30 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak balita (> 12 bulan 

sampai dengan 59 bulan)di Posyandu Flamboyan dengan jumlah 47 orang. Semua populasi 

dijadikan subjek penelitian. 

 



Kriteria inklusi adalah :  

1. Bersedia menjadi responden 

2. Berada di tempat saat dilakukan penelitian 

Kriteria eksklusi adalah :  

1. Anak yang berusia < 12 bulan dan > 59 bulan 

2. Bukan merupakan sasaran posyandu Flamboyan 

D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis Data 

a. Data Primer  

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengukuran langsung secara angket 

menggunakan kuesioner berupa pertanyaan (status ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat 

pengetahuan ibu) sedangkan pengumpulan data (status gizi) dilakukan dengan cara 

pengukuran langsung dengan instrumen BB/U dengan menggunakan timbangan berdiri serta 

buku panduan WHO-NCHS. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Padang 

mengenai prevalensi status gizi pada balita di seluruh Kecamatan di Kota Padang tahun 2013, 

data Puskesmas Alai Kota Padang berupa prevalensi status gizi di wilayah kerja Puskesmas 

Alai Padang.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara door to door ke rumah sasaran. 

2. Variabel dependen (status gizi) dilakukan oleh peneliti dibantu oleh kader. 

Sedangkan variabel independen (status ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat 

pengetahuan ibu) dilakukan oleh peneliti dibantu oleh dua orang teman.  



3. Sebelumnya peneliti menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan teman 

bagaimana cara pengisian angket. 

4. Saat dirumah sasaran, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta 

kerahasiaan data yang diperoleh, dimana data yang diambil hanya digunakan 

untuk keperluan penelitian. 

5. Responden menandatangani informend concent. 

6. Peneliti menjelaskan bagaimana cara pengisian angket. 

7. Responden mengisi angket. 

8. Saat pengisian angket, responden ditunggui hingga responden selesai menjawab 

semua pertanyaan.   

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing / memeriksa 

Setelah kuesioner diisi dan dikembalikan oleh responden kemudian diperiksa 

kebenaran dan kelengkapannya. Hasil angket harus dilakukan pemeriksaan data 

(editing) terlebih dahulu. Jawaban yang belum lengkap atau terjadi kesalahan perlu 

dilakukan pengambilan data ulang untuk melengkapi jawaban tersebut.  

b. Memberi tanda kode / koding 

Setelah semua data sudah jelas dan rapi langkah selanjutnya adalah mengkoding.  

Pada setiap jawaban yang diberikan ibu diberi kode dengan : 

1. Variabel status ekonomi 

Nilai 0 jika jawaban kecil sama darirata-rata UMR dan nilai 1 untuk jawaban besar 

dari rata-rata UMR. UMR Sumatera Barat pada tahun 2015 yaitu Rp. 1.615.000 

 

 



2. Variabel penyakit infeksi 

Nilai 0 jika jawabannya ISPA dan /diare dan /campak dan /TBC dan nilai 1 jika 

jawabannya jika anak tidak menderita penyakit ISPA dan /diare dan /campak dan 

/TBC sejak 1 bulan terkahir 

3. Variavel tingkat pengetahuan ibu 

Nilai 1 setiap jawaban responden/ibu yang benar dan jawaban yang salah diberi nilai 

0. 

4. Variabel status gizi 

Gizi kurang : <-3 SD sampai dengan < -2 SD, nilai 0 

gizi baik : -2 SD sampai dengan >2 SD, nilai 1  

c. Pemindahan Data (Entry) 

Jawaban ibu yang telah diberi  kode dan skor dimasukkan kedalam master tabel dan 

diolah dengan komputer. 

d. Membersihkan Data (Cleaning) 

Setelah semua data dari responden selesai dimasukkan, dicek kembali untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi.  

2. Analisa Data  

a. Analisa Univariat  

Analisa univariat yaitu analisis terhadap masing-maisng variabel penelitian 

yaitu variabel independen (status ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat pengetahuan 

ibu) dan variabel dependen (status gizi pada anakbalita) dengan menggunakan statistik 

deskriptif berupa distribusi dan persentase.  

 

 



b. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel independen dengan dependen. Analisa ini menggunakan uji chi-square 

dengan CI = 95%,  = 0,05 dan diolah dengan menggunakan komputerisasi. 

Jika nilai p < 0,05 maka secara statistik disebut bermakna (ada hubungan). Jika 

nilai p > 0,05 maka hasil perhitungan disebut tidak bermakna (tidak ada hubungan) 

dan menggunakan tabel 2x2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil penelitian 

Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi pada anak 

balita di posyandu Flamboyan kelurahan Alai Parak Kopi wilayah kerja puskesmas Alai kota 

Padang dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai bulan Juli 2015 sedangkan 

pengumpulan data dilaksanakan tanggal 20 Maret – 22 Maret 2015. 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan kuesioner yang dibagikan didapatkan responden berjumlah 47 orang, 

usia ibu 24 – 44 tahun, usia anak balita 13 bulan – 59 bulan, ibu yang bekerja 19,1 %, ibu 

yang tidak bekerja 80,9 %, dan pendidikan ibu SMP/SMA 91,5 %, S1 8,5 %.  

2. Analisis Univariat 

Analisa univariat untuk melihat gambaran distribusi frekuensi responden terhadap 

status gizi, status ekonomi, penyakit infeksi dan tingkat pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Status Gizi 
 

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Balita di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja  
Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015 

 

Status Gizi Frekuensi Persentasi 

Gizi Kurang 5 10,6 

Gizi Baik 42 89,4 

Total 47 100 

 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian kecil (10,6 %) responden di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

mengalami gizi kurang. 

b. Status Ekonomi 

Tabel 4.2 
Distribusi FrekuensiResponden Berdasarkan Status Ekonomi di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja  
Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015 

 

Status Ekonomi Frekuensi Persentasi 

Rendah 20 42,6 

Tinggi 27 57,4 

Total 47 100 

 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kurang dari separo (42,6 %) responden di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang berstatus 

ekonomi rendah. 

 

 

 



c. Penyakit Infeksi 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit Infeksi di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja  
Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015 

 

Penyakit Infeksi Frekuensi Persentasi 

Ya 27 57,4 

Tidak 20 42,6 

Total 47 100 

 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa lebih dari separo (57,4 %) responden di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

mengalami penyakit infeksi. 

d. Tingkat Pengetahuan 

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Ibu di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas 
Alai Kota Padang Tahun 2015 

 
Tingkat 

Pengetahuan 
Frekuensi Persentasi 

Kurang Baik 8 17 

Baik 39 83 

Total 47 100 

 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian kecil (17 %) responden di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang yang 

tingkat pengetahuannya kurang baik. 

3. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat untuk melihat hubungan status ekonomi dengan status gizi, 

hubungan penyakit infeksi dengan status gizi dan hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan 



status gizi di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas 

Alai Kota Padang Tahun 2015. 

a. Hubungan Status Ekonomi dengan Status Gizi  

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi RespondenBerdasarkan Status Ekonomi dan Status Gizi  di 
Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai 

Kota Padang Tahun 2015 
 

Status 
Ekonomi 

Status Gizi Jumlah 
P value Gizi Kurang Gizi Baik 

 % 
 %  % 

Rendah 4 20,0 16 80,0 20 100 
0,148 Tinggi 1 3,7 26 96,3 27 100 

Jumlah 5 10,6 42 89,4 47 100 
 

Tabel 4.5 menunjukkan status gizi kurang lebih banyak pada responden dengan 

status ekonomi rendah yaitu 20,0 % dibandingkan responden yang status ekonomi tinggi yaitu 

3,7 %.. 

Berdasarkan hasil uji Chi – Squaredengan batas kemaknaan =0,05 diperoleh nilai p 

= 0,148 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan status gizi.  

b. Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi RespondenBerdasarkan Penyakit Infeksi dan Status Gizi  di 
Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai 

Kota Padang Tahun 2015 
 

Penyakit 
Infeksi  

Status Gizi Jumlah 
P value Gizi Kurang Gizi Baik 

 % 
 %  % 

Ya  4 14,8 23 85,2 27 100 
0,37 Tidak  1 5 19 95 20 100 

Jumlah 5 10,6 42 89,4 47 100 
 

Tabel 4.6 menunjukkan status gizi kurang lebih banyak pada responden dengan 

penyakit infeksi yaitu 14,8 % dibandingkan responden yang tidak mengalami penyakit infeksi 

yaitu 5 % 



Berdasarkan hasil uji Chi – Square dengan batas kemaknaan =0,05 diperoleh nilai p 

= 0,37 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan status gizi.  

c. Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Status Gizi  

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi RespondenBerdasarkan Tingkat Pengetahuan dan Status 

Gizi  di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja 
Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015 

 

Tingkat 
Pengetahuan 

Status Gizi Jumlah 
P value Gizi Kurang Gizi Baik 

 % 
 %  % 

Kurang Baik 1 12,5 7 87,5 8 100 
1,000 Baik 4 10,3 35 89,7 39 100 

Jumlah 5 10,6 42 89,4 47 100 
 

Tabel 4.7 menunjukkan status gizi kurang lebih banyak pada responden dengan 

tingkat pengetahuan yang kurang baik yaitu 12,5 % dibandingkan responden yang tingkat 

pengetahuannya baik yaitu 10,3 %. 

Berdasarkan hasil uji Chi- Squaredenganbataskemaknaan0,05=ߙ diperoleh nilai p = 

1,000 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status 

gizi.. 

B. Pembahasan  

1. Status Gizi  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil (10,6 %) anak balita di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 

Padang mengalami gizi kurang. 

Hasil ini hampir sama dengan hasil Riset Kesehatan Dasar, pada tahun 2013, terdapat 

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

berstatus gizi kurang.1Selama Tahun 2013 Dinas Kesehatan Kota Padang menemukan balita 

dengan berat badan di bawah garis merah (BGM/) atau dengan indikator BB/U sebanyak 487 



balita (0,91%) yang ditemukan di posyandu di seluruh wilayah kerja puskesmas se kota 

Padang.9 

Menurut Almatsier status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan pengunaan zat-zat gizi.14 Menurut Suhardjo status gizi yaitu keadaan kesehatan 

individu-individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi 

dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur 

secara antropometri.15 

Disamping dampak langsung terhadap kesakitan dan kematian gizi kurang 

berdampak terhadap pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas dimasa 

dewasa. Anak yang kekurangan gizi pada usia balita akan tumbuh pendek, dan mengalami 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat  

kecerdasan.7 

Studi menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi 

pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai 

orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh 

menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan 

terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu anak pendek merupakan prediktor buruknya 

kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan 

kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.35 

Untuk meningkatkan atau mencegah anak mengalami malnutrisi dapat dilakukan 

dengan mengatur pola makan mereka. Orang tua seharusnya tidak membiarkan anak memilih-

milih makanan hanya sesuai dengan selera mereka, tetapi harus sabar untuk mengarahkan dan 

membiasakan mereka mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dengan cara selalu 

berikan makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan serat pada 



anak pada waktu-waktu yang teratur, tawarkan jenis makanan seperti buah-buahan, produk 

susu rendah lemak dan kacang-kacangan.18 

Menurut analisa peneliti adanya sebagian kecil anak balita yang mengalami gizi 

kurang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga dan banyaknya jumlah anggota keluarga 

sehingga mengakibatkan selain kekurangan kasih sayang dan perhatian pada anak kebutuhan 

primer seperti makanan tidak terpenuhi. 

2. Hubungan Status Ekonomi dengan Status Gizi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi kurang, lebih banyak ditemukan 

pada ibu dengan status ekonomi rendah yaitu 20,0 % dibandingkan ibu yang status ekonomi 

tinggi yaitu 3,7 %. Berdasarkan hasil uji Chi – Squaredengan batas kemaknaan =0,05 

diperoleh nilai p = 0,148 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara status ekonomi 

dengan status gizi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suhendri (2009) yang dilakukan di 

Puskesmas Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan status gizi balita di Puskesmas Sepatan 

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang tahun 2009 dengan hasil uji statistik nilai p = 

0,269.34 

Apriadji23(1986) mengatakan faktor yang berperan dalam menentukan status 

kesehatan seseorang adalah tingkat sosial dan ekonomi, dalam hal ini adalah daya beli 

keluarga. Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan antara lain tergantung pada 

besar kecilnya pendapatan keluarga, harga bahan makanan itu sendiri, serta tingkat 

pengelolaan sumber daya lahan dan pekarangan. Keluarga dengan pendapatan terbatas 

kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya terutama untuk 

memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuhnya.  



Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sering terlihat keluarga yang sungguhpun 

berpenghasilan cukup akan tetapi makanan yang dihidangkannya biasa saja. Dengan 

demikian, kejadian gangguan gizi tidak hanya ditemukan pada keluarga yang berpenghasilan 

kurang akan tetapi juga pada keluarga yang berpenghasilan relatif baik (cukup). Penelitian 

yang dilakukan oleh Freedman di Kelurahan Utan Kayu, Jakarta menunjukkan bahwa 

makanan keluarga yang berpenghasilan relatif baik, tidak banyak berbeda mutunya jika 

dibandingkan dengan makanan keluarga yang berpenghasilan rendah.20 

Menurut asumsi peneliti, tidak adanya hubungan antara status ekonomi dengan status 

gizi dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi seperti pola asuh yang tidak memadai, 

cara memilih makanan yang salah, makan yang tidak seimbang, adanya penyakit infeksi dan 

tingkat pengetahuan ibu. Keluarga yang ekonominya tinggi berkemungkinan anaknya 

mengalami gizi kurang disebabkan karena keluarga dengan ekonomi tinggi cendrung membeli 

makanan yang cepat saji dan enak dari segi rasa tapi belum tentu baik untuk kesehatan. 

Biasanya ibu akan memberikan makanan yang disukai oleh anaknya tanpa memperhitungkan 

nilai gizi dari makanan tersebut. Bila anak dibiasakan makan makanan yang tidak bergizi dari 

usia dini tentu saja anak akan beresiko mengalami gizi kurang. Kesukaan yang berlebihan 

terhadap jenis makanan tertentu akan mengakibatkan kurang bervariasinya makanan dan akan 

megakibatkan tubuh tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan.   

3. Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi kurang lebih banyak ditemukan pada 

anak balita dengan penyakit infeksi yaitu 14,8 % dibandingkan anak balita yang tidak 

mengalami penyakit infeksi yaitu 5 %. Berdasarkan hasil uji Chi – Square dengan batas 

kemaknaan =0,05 diperoleh nilai p = 0,37 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara 

penyakit infeksi dengan status gizi.  



Penelitian ini sesuai dengan penelitian Suhendri (2009) yang dilakukan di Puskesmas 

Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, menunjukkan tidak ada hubungan yang 

signifikan antara penyakit infeksi dengan status gizi anak balita di Puskesmas Sepatan 

Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang tahun 2009 dengan hasil uji statistik nilai p= 

1,000.34 

Berdasarkan analisa jawaban ibu, dilihat dari pertanyaan apakah anak mengalami 

atau pernah mengalami penyakit infeksi (ISPA, diare, TBC, dan campak) sejak 1 bulan 

terakhir, terdapat 46,8 % anak balita yang mengalami atau pernah mengalami ISPA, campak 

8,5 % dan diare 2,1 % sejak 1 bulan terakhir. 

Pengaruh timbal balik antara gizi kurang dengan infeksi dilihat secara luas, dan 

diketahui bahwa ISPA sering menyertai gizi kurang maupun gizi buruk. Suyitno (1983) dalam 

Riswandi (2002)36, menjelaskan apabila seorang anak menderita gizi kurang maka daya tahan 

tubuh akan melemah, sehingga penyakit dengan mudah menyerang. Komplikasi beratnya 

ISPA sering dijumpai pada anak dengan keadaan gizi kurang.  

Penyakit infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian yang terjadi 

pada bayi dan anak terutama sering terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia.33 

Anak balita yang mengalami gizi kurang sementara anak balita tersebut tidak menderita 

penyakit infeksi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak balita, 

diantaranya pola asuh anak yang tidak memadai, makanan yang tidak seimbang, pelayanan 

kesehatan dasar tidak memadai, dll.2 

Menurut Syamsul (1999) dalam Suhendri34 kekurangan gizi akan menurunkan daya 

tahan tubuh dan meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi. Penyakit infeksi pada anak 

akan mengganggu metabolisme yang membuat ketidakseimbangan hormon dan menggaggu 

fungsi imunitas. Jadi anak yang terkena infeksi yang berulang dan kronis akan mengalami 

gangguan gizi dan imunitas baik secara absolut maupun relatif.  



Anak yang mendapat makanan yang cukup baik tetapi sering diare atau demam 

akhirnya akan menderita kurang gizi, demikian juga pada anak yang makan tidak cukup baik 

maka daya tahan tubuhnya (imunitas) dapat melemah dan dalam keadaan demikian akan 

mudah diserang infeksi. (Depkes RI).34 Kebersihan lingkungan, tersedianya air bersih, dan 

prilaku hidup bersih dan sehat akan menetukan tingginya kejadian penyakit infeksi.  

Anak yang mengalami gizi kurang ataupun gizi buruk disebabkan karena kurangnya 

asupan gizi sehingga balita sering terkena penyakit infeksi. Hal ini berakar dari kemiskinan, 

pendidikan rendah dan kesempatan kerja rendah, sehingga mengakibatkan kurangnya 

ketersediaan pangan di rumah tangga dan pola asuh anak menjadi keliru.  

Anak yang sedang sakit sebaiknya tetap diberikan makanan dan minuman yang 

cukup.37 Pemberian nutrisi pada anak sakit dianggap sebagai salah satu faktor yang cukup 

penting dalam mendukung proses penyembuhan penyakit. Selain itu tujuan pemberian nutrisi 

pada anak sakit adalah menjamin metabolisme tubuh secara optimal, mencegah malnutrisi 

serta memberikan dukungan nutrisi yang adekuat dalam proses penyembuhan penyakit 

penderita.38 

Menurut analisa peneliti tidak adanya hubungan antara penyakit infeksi dengan 

status gizi dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi seperti status ekonomi 

keluarga, pola asuh yang tidak memadai, makanan yang tidak seimbang, jarak kehamilan 

yang terlalu rapat dan tingkat pengetahuan ibu. Bila pola asuh anak balita dari bayi tidak 

memadai seperti pemberian ASI yang tidak eksklusif, tidak memberi makanan pendamping 

ASI bila anak sudah berusia enam bulan, anak tidak dirawat dan tidak diberikan makanan 

yang seimbang maka anak akan beresiko untuk mengalami gizi kurang. Selain itu bila ibunya 

dusah hamil lagi atau adiknya yang baru telah lahir, sehingga ibunya tidak sempat 

merawatnya dengan baik. Anak yang berusia dibawah dua tahun masih sangat memerlukan 

perawatan ibunya, baik perawatan makanan maupun perawatan kesehatan dan kasih sayang.  



4. Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Status Gizi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa status gizi kurang lebih banyak pada anak balita 

dengan tingkat pengetahuan ibu yang kurang baik yaitu 12,5 % dibandingkan anak balita yang 

tingkat pengetahuan ibu baik yaitu 10,3 %. Berdasarkan hasil uji Chi- 

Squaredenganbataskemaknaan0,05=ߙ diperoleh nilai p = 1,000 berarti tidak ada hubungan 

yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status gizi. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Suhendri34 (2009) yang dilakukan di 

Puskesmas Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan status gizi dimana hasil uji statistik 

didapat nilai p-value 0,350.  

Menurut A. Wawan dan Dewi M (2000), pengetahuan dipengaruhi oleh faktor 

pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana 

diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut akan semakin luas 

pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang 

berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Hal ini mengingat bahwa 

peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, akan tetapi 

dapat diperoleh melalui pendidikan nonformal. 

Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan salah satunya 

pendidikan. Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan 

orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan 

mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan (A. Wawan dan Dewi M, 

2010). 

Sebagian besar ibu yang diteliti merupakan ibu dengan tingkat pendidikan formal 

SMP/SMA (91,5 %) dan S1 (8,5%). Sehingga kemungkinan besar pengetahuan ibu 

didapatkan dari petugas kesehatan dan dari lingkungan sekitarnya. 



Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner, jawaban yang 

ibu tidak pahami diantaranya pertanyaan tentang tentang macam-macam status gizi yaitu 

sebanyak 63,8 % ibu.Penting bagi seorang ibu mengetahui mcam-macam status gizi atau 

penggolongan status gizi anak balita. Karena bila ibu hanya mengetahui bahwa anak harus 

diberi makan seperti halnya orang dewasa harus makan tiap harinya atau bila anak menderita 

penyakit infeksi seperti ISPA dan diare namun ibu tidak melakukan penilaian status gizi pada 

anaknya, maka bisa saja anak akan mengalami gizi kurang.  

Sebanyak 59,6 % ibu tidak mampu menjawab pertanyaan tentang cara mencegah 

agar anak tidak kekurangan zat gizi energi dan protein. Ada beberapa cara yang dapat 

dilakukan ibu untuk mencegah agar anak tidak kekurangan zat gizi energi dan protein 

diantaranya berikan anak makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein, 

termasuk makanan pokok seperti nasi, ubi dan kentang setiap hari dan makanan yang 

mengandung protein seperti daging ikan, telur, kacang-kacangan atau susu sekurang-

kurangnya sehari sekali. Minyak dari kelapa atau mentega dapat ditambahkan pada makanan 

untuk meningkatkan pasokan kalori.37 

Sebanyak 57,4 % ibu tidak mampu menjawab pertanyaan tentang penyebab anak 

mengalami gizi kurang. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan anak mengalami gizi 

kurang. Bila ibu tidak mengetahui hal tersebut maka bisa jadi anak akan mengalami gizi 

kurang dimana akan berdampak kepada pertumbuhannya. Pertumbuhan fisiknya akan 

terhambat sehingga anak tumbuh kecil dan pendek. Pada fungsi kognitifnya akan terjadi 

penurunan IQ, tentu saja menyebabkan gangguan kecerdasan anak dan akan mengakibatkan 

kegagalan pembelajaran. Adanya gangguan pertumbuhan fisik dan kognitif berakibat pada 

penurunan daya saing, sehingga produktifitas akan menurun. Selain itu daya tahan tubuh akan 

menurun, yang meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Lalu di usia dewasa nanti akan 

meningkatkan risiko penyakit tidak menular.  



Kurangnya pengetahuan dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan dan nilai 

pangan merupakan masalah yang sudah umum. Salah satu sebab masalah kurang gizi yaitu 

kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari.34 

Tingkat pengetahuan gizi ibu ini sangat diperlukan untuk ibu terutama ibu yang 

mempunyai anak balita atau untuk pengasuh anak balita. Karena kebutuhan dan kecukupan 

gizi anak balita tergantung dari konsumsi makanan yang diberikan oleh ibu atau pengasuh 

anak. Seseorang ibu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap anggota keluarga. 

34 

Pengetahuan tidak hanya didapat dari bangku sekolah saja, melainkan pengetahuan 

juga dapat diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari terutama pengetahuan ibu tentang 

gizi. Dengan pengetahuan yang cukup diharapkan ibu dapat memberikan asupan makanan 

yang cukup terhadap balita. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan pemberian informasi 

kesehatan dan penyuluhan kesehatan khususnya tentang gizi balita kepada ibu balita gizi 

kurang yang berpendidikan rendah. 34 

Menurut analisa peneliti tidak adanya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 

dengan status gizi dikarenakan adanya faktor lain seperti keterampilan dan tidak cukupnya 

persediaan pangan. Misalnya ibu yang berpengetahuan tinggi mengenai gizi tetapi kurang 

mampu mengaplikasikanya dalam membuat makanan yang menarik perhatian anak serta 

bergizi, anaknya akan berisiko mengalami gizi kurang jika terjadi secara terus menerus. 

Begitu juga dengan ibu yang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai gizi namun 

persediaan pangan tidak mencukupi untuk membuat makanan yang bergizi. Selain itu keadaan 

ekonomi, tradisi dan dan budaya yang memperioritaskan anggota keluarga tertentu untuk 

mengkonsumsi hidangan keluarga yang telah disiapkan yaitu umumnya kepala keluarga. 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil peneltian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi 

pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja 

Puskesmas Alai Kota Padang Tahun 2015, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sebagian kecil anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi 

Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang mengalami gizi kurang. 

2. Kurang dari separo ibu yang memiliki anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan 

Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang berstatus ekonomi 

rendah. 

3. Lebih dari separo anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi 

Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang mengalami penyakit infeksi. 

4. Sebagian kecil Ibu di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah 

Kerja Puskesmas Alai Kota Padang yang tingkat pengetahuannya kurang baik. 

5. Tidak adanya hubungan yang bermakna antara status ekonomi dengan status gizi 

pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja 

Puskesmas Alai Kota Padang. 

6. Tidak adanya hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan status gizi 

pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja 

Puskesmas Alai Kota Padang. 



7. Tidak adanya hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan status 

gizi pada anak balita di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah 

Kerja Puskesmas Alai Kota Padang. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pimpinan Puskesmas Alai Kota Padang  

Melalui pimpinan puskesmas Alai Kota Padang disarankan kepada petugas kesehatan 

dan kader untuk mengadakan demonstrasi makanan yang bergizi, pengolahan 

makanan dan cara memasak yang benar pada saat melakukan yandu. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor lain 

yang berhubungan dengan status gizi anak balita dengan variabel yang lain seperti 

makanan yang tidak seimbang, pola asuh dan sanitasi air bersih. 
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Lampiran C 

KISI-KISI KUESIONER 

“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Pada Anak Balita  

di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja  

Puskesmas Alai Kota PadangTahun 2015”  

 
Tujuan Variabel No Pertanyaan Jumlah 

Mengetahui faktor-

faktor yang 

berhubungan dengan 

status gizi pada 

anakbalitadi Posyandu 

Flamboyan Kelurahan 

Alai Parak Kopi 

wilayah kerja 

Puskesmas Alai Kota 

Padang 

tahun 2015 

1. Status ekonomi 

2. Penyakit infeksi 

3. Tingkat 

pengetahuan ibu 

4 

6 

7,8,9,10,11,12,13,

14,15,1617,18,19,

20,21,22 

1 

1 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lampiran D 

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth : Ibu Calon Responden Penelitian 

Di Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Padang Tahun 2015 

 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Tria Syananda Putri 

 Nim  : 123110330 

 Jurusan : Keperawatan 

 Semester : VI (enam) 

 

Akan melakukan penelitian dengan judul : 

 “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gizi Pada Anak Balita Di 

Posyandu Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota 

Padang Tahun 2015” 

 Untuk kelancaran penelitian ini kami mohon kesediaan sebagai responden. 

Kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga dan digunakan untuk kepentingan 

penelitian, serta tidak menimbulkan kerugian bagi responden. Atas kesediaannya, kami 

ucapkan terima kasih. 

 

 

 

       Peneliti 

 

 

   Tria Syananda Putri 

 
 

 



Lampiran E 

LEMBAR PERSETUJUAN 

(Informed Consent) 

 
Setelah dijelaskan maksud penelitian, saya bersedia menjadi responden dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Tria Syananda Putri, mahasiswa Politeknik 

Kesehatan Kemenkes RI Padang Program Studi DIII Keperawatan Padang dengan judul 

“Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Status Gizi pada Anak Balita di Posyandu 

Flamboyan Kelurahan Alai Parak Kopi Wilayah Kerja Puskesmas Alai Kota Padang 

Tahun 2015”. 

 

Persetujuan ini saya tanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. 

 

Padang, Maret 2015 

   

          Responden 

 

 

                    (                              ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran F 

KUESIONER PENELITIAN 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK 
BALITA DI POSYANDU FLAMBOYAN KELURAHAN  

ALAI PARAK KOPI WILAYAH KERJAPUSKESMAS ALAI  
KOTA PADANGTAHUN 2015 

 

 No. Responden 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah setiap pertanyaan dan alternatif jawaban dengan cermat 

2. Beri tanda silang (X) pada setiap jawaban yang dianggap benar 

3. Periksalah kembali semua pertanyaan, apakah telah diisi dengan benar 

4. Jika ada pertanyaan yang diragukan, silahkan tanyakan pada peneliti 

5. Kuesioner yang telah diisi lengkap mohon dikembalikan kepada peneliti 

A. Identitas Responden 

1. Nama Ibu  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Umur Ibu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun 

3. Pekerjaan Ibu :  

1) PNS  

2) Pegawai Swasta (Pegawai Bank, BUMN) 

3) Wiraswasta 

4) Berdagang 

5) Petani 

6) Buruh 

7) Ibu rumah tangga 

 

 



4. Pendidikan  :  

1) SMP 

2) SMA 

3) D3 / S1 

5. Pendapatan keluarga rata-rata  

dalam 1 bulan  : Rp. . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Alamat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

B. Pertanyaan 

Penyakit Infeksi 

7. Apakah anak Ibu sedang mengalami atau pernah mengalami penyakit dibawah ini sejak 

1 bulan terakhir ? 

1) ISPA (flu, batuk dan demam) (0) 

2) Diare (mencret) (0) 

3) TBC (0) 

4) Campak (0)  

5) Tidak sakit (1) 

Pengetahuan  

8. Apakah yang dimaksud dengan gizi ? 

1) Zat penyusun bahan makanan yang diperlukan tubuh (1) 

2) Makanan yang terdiri dari nasi, kentang, dan jagung (0) 

3) Makanan yang terdiri dari  nasi, kentang, dan sagu (0) 

9. Apa saja macam-macam status gizi ? 

1) Gizi balita, gizi remaja, gizi lansia (0) 

2) Karbohidrat, protein, lemak dan vitamin (0) 



3) Gizi baik, gizi kurang dan gizi lebih (1) 

10. Anak yang gizi baik ditandai dengan  . . . .  

1) Tumbuh dengan normal, nafsu makan baik (1) 

2) Kulit dan rambut tampak bersih, sulit beradaptasi dengan lingkungan (0) 

3) Bibir dan lidah tampak segar, mata berair, dan tingkat perkembangan tidak sesuai 

dengan umurnya (0) 

11. Bagaimana tanda dan gejala anak yang gizi kurang ? 

1) Berat badan tetap (0) 

2) Berat badan stabil dan kurang aktif  (0) 

3) Berat badan kurang dari anak seusianya, sering sakit, kurang aktif dan rewel (1) 

12. Anak yang kekurangan zat gizi energi dan protein biasanya ditandai dengan gejala . . 

. .  

1) Cengeng, pertumbuhan terhambat, dan bengkak pada kaki (1) 

2) Terdapat bercak-bercak merah di kulit (0) 

3) Lincah, leher panjang(0) 

13. Anak akan mengalami gizi baik jika . . . .  

1) Anak diberi makanan yang cepat saji (0) 

2) Anak diberi makanan yang mengandung protein saja (0) 

3) Anak diberi makanan yang zat gizinya seimbangantara karbohidrat, protein, 

lemak dan vitamin (1) 

14. Anak yang mengalami kurang gizi awalnya ditandai dengan adanya gejala . . .  

1) Sulit makan (1) 

2) Suka memilih-milih makanan (0) 

3) Nafsu makan baik (0) 

 



15. Penyebab anak mengalami gizi kurang adalah . . . . .  

1) Anak tidak pernah diberi suplemen makanan tambahan (0) 

2) Anak tidak dirawat, tidak diberi vitamin dan tidak dibawa ke posyandu (0) 

3) Makanan yang dimakan anak kurang dan mutunya rendah (1) 

16. Kekurangan gizi dapat menyebabkan . . . . . 

1) Pertumbuhan dan perkembangan terhambat 

2) Anak tidak mudah sakit 

3) Pertumbuhan dan perkembangan baik  

17. Yang bukan merupakan penyebab anak mengalami gizi kurang  

adalah . . . .  

1) Penyakit yang diderita anak seperti diare, ISPA, campak dan TBC (0) 

2) Pola asuh anak ibu yang tidak memadai (0) 

3) Tersedia makanan yang zat gizinya seimbang (karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin dan mineral) (1) 

18. Apa yang akan terjadi pada anak bila anak kurang mengkonsumsi zat besi? 

1) Anak mengalami anemia (kurang darah) (1) 

2) Anak akan mengalami buta senja (0) 

3) Anak akan kurus (0) 

19. Anak yang mengalami gizi kurang akan menunjukkan gejala anemia  (kurang darah). 

Yang bukan termasuk cara mencegah terjadinya kurang darah adalah . . . . 

1) Memberikan ASI (air susu ibu) saja tanpa minuman& makanan lainnya sampai 

bayi berumur 6 bulan (0) 

2) Memberikan bahan makanan yang mengandung zat besi seperti ikan, kuning telur 

dan kacang-kacangan (0) 

3) Memberikan makanan yang mengandung zat penyedap dan pengawet (1) 



20. Gangguan kesehatan seperti apa yang terjadi pada anak bila kekurangan zat gizi 

yodium ? 

1) Gangguan kesehatan mata (0) 

2) Pembesaran kelenjer gondok (1) 

3) Anak lemah dan sering sakit (0) 

21. Resiko bila anak mengalami kekurang zat energi dan protein secara terus menerus 

adalah . . .  

1) Diare (0) 

2) Sakit gigi (0) 

3) Gizi buruk (1) 

22. Dibawah ini adalah cara mencegah agar anak tidak kekurangan zat gizi energi dan 

protein, kecuali . . . . . 

1) Memelihara kebersihan, menggunakan air masak untuk minum, dan mencuci alat 

pembuat susu (0) 

2) Tidak memberikan makanan tambahan yang mengandung zat gizi sebagai 

penambah ASI bila usia bayi sudah mencapai 5 bulan (1)  

3) Membawa anak ke Posyandu atau pelayanan kesehatan untuk diimunisasi (0) 

23. Bagaimana cara mencegah terjadinya malnutrisi (gizi yang salah) pada anak ? 

1) Selalu berikan makanan yang seimbang (1) 

2) Berikan makanan yang dimasak dengan rendah lemak, rendah karbohidrat, dan 

rendah protein (0) 

3) Tawarkan berbagai jenis makanan yang disukai anak termasuk permen, coklat dll 

(0) 

4) Selain makanan pokok berikan cemilan 5-6 kali sehari (0) 

 



FORMAT PENILAIAN STATUS GIZI ANAK BALITA 

 

1) Nama Anak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2) BB Anak : . . . . . . . . . . . . . . . . . Kg 

3) Umur Anak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulan 

4) Jenis Kelamin  : L / P 

 

Kesimpulan : 

1) Gizi Kurang (0) 

2) Gizi Baik (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Lampiran I 
 

HASIL ANALISA DATA PROGRAM SPSS 
 

ANALISA UNIVARIAT 

 

Frequencies 
 

Status_gizi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid gizi kurang 5 10.6 10.6 10.6 

gizi baik 42 89.4 89.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0 
 

 

Frequencies 
 

ekonomi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 20 42.6 42.6 42.6 

1 27 57.4 57.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Frequencies 
 

penyakit_infeksi 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ya 27 57.4 57.4 57.4 

Tidak 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

 



Frequencies 

pengetahuan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang baik 8 17.0 17.0 17.0 

Baik 39 83.0 83.0 100.0 

Total 47 100.0 100.0 
 

 

Frequencies 

pddkn 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 4 8.5 8.5 8.5 

SMA 28 59.6 59.6 68.1 

SMP 15 31.9 31.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

penykit_infksi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cam 4 8.5 8.5 8.5 

Dia 1 2.1 2.1 10.6 

ISP 22 46.8 46.8 57.4 

tdk 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

pekerjaan 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dag 1 2.1 2.1 2.1 

IRT 38 80.9 80.9 83.0 

P.s 4 8.5 8.5 91.5 

PNS 2 4.3 4.3 95.7 

Wrs 2 4.3 4.3 100.0 

Total 47 100.0 100.0  



 

P1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 9 19.1 19.1 19.1 

1 38 80.9 80.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 30 63.8 63.8 63.8 

1 17 36.2 36.2 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 12 25.5 25.5 25.5 

1 35 74.5 74.5 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 10 21.3 21.3 21.3 

1 37 78.7 78.7 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 5 10.6 10.6 10.6 

1 42 89.4 89.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 



P6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 8.5 8.5 8.5 

1 43 91.5 91.5 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 6 12.8 12.8 12.8 

1 41 87.2 87.2 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 27 57.4 57.4 57.4 

1 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 27.7 27.7 27.7 

1 34 72.3 72.3 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 34.0 34.0 34.0 

1 31 66.0 66.0 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 
 



P11 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 27.7 27.7 27.7 

1 34 72.3 72.3 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P12 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 48.9 48.9 48.9 

1 24 51.1 51.1 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 13 27.7 27.7 27.7 

1 34 72.3 72.3 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 8 17.0 17.0 17.0 

1 39 83.0 83.0 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

P15 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 28 59.6 59.6 59.6 

1 19 40.4 40.4 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 
 



P16 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 24 51.1 51.1 51.1 

1 23 48.9 48.9 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 
 

ANALISA BIVARIAT 
 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

ekonomi * Status_gizi 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 

 

ekonomi * status_gizi Crosstabulation 

   status_gizi 

Total    0 1 

ekonomi 0 Count 4 16 20 

% within ekonomi 20.0% 80.0% 100.0% 

1 Count 1 26 27 

% within ekonomi 3.7% 96.3% 100.0% 

Total Count 5 42 47 

% within ekonomi 10.6% 89.4% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.210
a
 1 .073   

Continuity Correction
b
 1.724 1 .189   

Likelihood Ratio 3.285 1 .070   

Fisher's Exact Test    .148 .095 

Linear-by-Linear Association 3.141 1 .076   

N of Valid Cases
b
 47     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,13. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for ekonomi (0 / 

1) 
6.500 .666 63.427 

For cohort status_gizi = 0 5.400 .652 44.703 

For cohort status_gizi = 1 .831 .659 1.047 

N of Valid Cases 47   

 

Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

penyakit_infeksi * Status_gizi 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



penyakit_infeksi * Status_gizi Crosstabulation 

   
Status_gizi 

Total 
   

gizi kurang gizi baik 

penyakit_infeksi ya Count 4 23 27 

% within penyakit_infeksi 14.8% 85.2% 100.0% 

tidak Count 1 19 20 

% within penyakit_infeksi 5.0% 95.0% 100.0% 

Total Count 5 42 47 

% within penyakit_infeksi 10.6% 89.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.164
a
 1 .281 

  

Continuity Correction
b
 .361 1 .548 

  

Likelihood Ratio 1.263 1 .261 
  

Fisher's Exact Test 
   

.377 .281 

Linear-by-Linear Association 1.139 1 .286 
  

N of Valid Cases
b
 47 

    

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,13. 

b. Computed only for a 2x2 table 
    

 
 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 
Lower Upper 

Odds Ratio for penyakit_infeksi (ya / 

tidak) 
3.304 .340 32.112 

For cohort Status_gizi = gizi kurang 2.963 .358 24.528 

For cohort Status_gizi = gizi baik .897 .744 1.081 

N of Valid Cases 47 
  

 
 
 
 
 



Crosstabs 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

 
Valid Missing Total 

 
N Percent N Percent N Percent 

pengetahuan * Status_gizi 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 

 

pengetahuan * Status_gizi Crosstabulation 

   
Status_gizi 

Total 
   

gizi kurang gizi baik 

pengetahuan kurang baik Count 1 7 8 

% within pengetahuan 12.5% 87.5% 100.0% 

baik Count 4 35 39 

% within pengetahuan 10.3% 89.7% 100.0% 

Total Count 5 42 47 

% within pengetahuan 10.6% 89.4% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .035
a
 1 .851 

  

Continuity Correction
b
 .000 1 1.000 

  

Likelihood Ratio .034 1 .854 
  

Fisher's Exact Test 
   

1.000 .625 

Linear-by-Linear 

Association 
.034 1 .853 

  

N of Valid Cases
b
 47 

    

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 
Lower Upper 

Odds Ratio for pengetahuan (kurang baik / 

baik) 
1.250 .121 12.934 

For cohort Status_gizi = gizi kurang 1.219 .156 9.515 

For cohort Status_gizi = gizi baik .975 .735 1.293 

N of Valid Cases 47 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


