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ABSTRAK 

Wardani, Intan Sri. 2018. Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Kasus 

Gizi Buruk Pada Balita Di Kecamatan Brebes. Skripsi, Pendidikan Guru 

Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing Amirul 

Mukminin, S.Pd, M.Kes 

 

Kata-kata kunci: Peran Dinas Kesehatan, Gizi Buruk 

 

Permasalahan gizi buruk pada balita yang terjadi di Kabupaten Brebes khususnya 

di Kecamatan Brebes, setiap tahun ditemukan dengan jumlah presentase yang 

cukup banyak dan hampir setiap tahun menduduki peringkat tertinggi di Jawa 

Tengah. Permasalahan dalam penelitian adalah 1. Bagaimana peran Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes? 

dan 2. Kendala-kendala apa yang di hadapi Dinas Kesehatan dalam penanganan 

kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian 

studi kasus. Subyek penelitian yang menjadi sumber data adalah Ketua Seksi 

Kesehatan Keluarga dan Gizi, Koordinator Petugas Gizi, Petugas Gizi, Orang 

Tua. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu 

triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan 

dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes sudah baik, 

peran dan upaya yang sudah dilakukan yaitu pertama dengan upaya promotif 

melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan di TFC atau CFC yang ada di 

Kecamatan Brebes, kedua preventif dengan pemberian PMT, penyuluhan, 

pemeriksaan ISDITK, serta program yang dibuat seperti PMBA, GERMAS, 

KADARZI, PKPR ketiga kuratif dengan pemberian formula baik formula 75, 

formula 100, pemberian bantuan berupa mineral mix, resomal serta PMT seperti 

susu, telur, minyak, biskuit dan terakhir rehabilitatif dengan melakukan 

pendampingan melalui kunjungan atau sweeping ke rumah balita sesuai dengan 

jadwal yang sudah direncanakan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes 

yaitu pertama karena pendanaan yang sangat terbatas dengan jumlah balita gizi 

buruk yang tinggi, kedua karena faktor sosial ekonomi masyarakat, dan kurang 

teratur memeriksakan kondisi anak sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

sembuh.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pertumbuhan pada seorang manusia dimulai dari saat terjadinya konsepsi 

hingga dewasa, apalagi pertumbuhan yang dialami oleh anak pasti akan 

bertambah sangat cepat setiap tahunnya, didalam proses pertumbuhan adanya 

penambahan struktur jumlah sel, ukuran sel dan pertumbuhan ini pada setiap anak 

akan bervariasi sehingga akan ada perbedaan pertumbuhan dari anak satu dengan 

anak lainnya, dalam pertumbuhan pada anak adanya faktor yang mepengaruhi 

yaitu faktor internal yang terdiri dari genetika dalam artian pewarisan dari gen 

yang dimiliki oleh orang tuanya dan hormon dalam artian zat yang dibentuk oleh 

bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke jaringan tubuh lainnya 

yang ada dalam tubuh anak sedangkan faktor lingkungan seperti faktor prenatal 

yang di dalamnya masuk adanya gizi serta faktor kelahiran  (Astuti, 2013: 3). 

 Senada dengan hal tersebut menurut Saraswati (2013: 21) faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ada 2 yaitu faktor internal dan juga eksternal. 

Pada faktor internal yaitu dari lingkup terdalam anak ada faktor genetik yang 

diturunkan oleh orang tuanya, aspek intelegensi atau kecerdasan, aspek hormon 

yang berpengaruh besar untuk pertumbuhan yaitu gonadotropin (perkembangan 

organ seks), somatotropin (merangsang pertumbuhan sel otak), tiroid 

(pertumbuhan sel dan organ tubuh pada anak) kemudian faktor eksternal yang 

meliputi faktor prenatal yang masuk salah satunya yaitu gizi dan faktor persalinan. 
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Pada anak usia balita merupakan usia yang kritis bagi pertumbuhan dan 

perkembangan. Pada masa itu titik tumbuh otak sangat cepat sekali karena dalam 

masa ini merupakan masa pembentukan sel-sel syaraf yang terbentuk sehingga 

asupan nutrisi sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua, untuk itu 

perlunya perhatian dari orang tua mengenai nutrisi yang baik dan tepat yang 

dimulai dari masa dalam kandungan sampai anak lahir didunia serta orang tua 

dapat selektif dalam memilih makanan yang tepat bagi anak (Mursid, 2015: 143). 

 Diketahui bahwa, balita merupakan kelompok masyarakat yang rentang 

terhadap asupan gizi yang dimakannya. Pada kelompok tersebut siklus-siklus 

pertumbuhan dan asupan gizi sangatlah penting, namun terkadang gangguan-

gangguan kesehatan sering dialami balita sehingga mengakibatkan terganggunya 

kecerdasan yang dialami oleh balita dan dapat menghambat kinerja otak yang 

seharusnya menjadi pengendali kinerja tubuh (Mursid, 2015: 138). 

 Status gizi yang ada pada balita menjadi tolak ukur yang dapat 

berpengaruh terhadap beberapa aspek baik pertumbuhan maupun perkembangan 

pada diri anak, sehingga asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk balita haruslah 

tercukupi dengan benar dan sesuai agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat 

optimal (Rahim, 2014). 

 Pertumbuhan pada anak terjadi sangat cepat dalam kurun waktu yang 

singkat. Dalam pertumbuhan yang terjadi pada anak ada hal-hal yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhannya antara lain karena faktor internal yang kaitannya 

erat dengan hal terdalam dari anak dan faktor eksternal atau lingkungan yang 

terjadi di luar lingkup terdalam anak. Pada usia-usia balita sangatlah dibutuhkan 
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asupan nutrisi yang baik agar siklus pertumbuhan yang dilalui oleh anak berjalan 

sesuai dengan harapan yang diinginkan, namun terkadang masih ada gangguan 

yang dialami oleh anak yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

aktivitas yang di lakukan oleh anak. 

 Kejadian seperti itu sering terjadi pada balita apalagi jika asupan yang 

dimakan oleh balita kurang, maka akan menyebabkan masalah yang lebih lanjut. 

Masalah asupan gizi kurang yang dimakan oleh balita dapat menyebabkan 

permasalahan gizi yang kita kenal dengan gizi kurang dan jika dibiarkan berlarut-

larut maka akan menyebabkan gizi buruk pada balita yaitu kurangnya nutrisi yang 

masuk ke tubuh dan sering kita dengar di media baik itu surat kabar atau siaran 

televisi memuat berita kasus gizi buruk yang dialami oleh balita di berbagai 

daerah di Indonesia dan kasus gizi buruk ini jika tidak ditangani dengan cepat 

maka akan mengakibatkan kefatalan yang akan dialami oleh balita karena mereka 

kekurangan asupan gizi untuk tubuhnya sehingga jika dibiarkan dalam waktu 

yang lama maka akan memperburuk kondisi balita dan berujung pada kematian. 

 Permasalahan gizi yang menyangkut pada balita yaitu adanya keterkaitan 

antara ketersediaan bahan panganan yang dapat untuk dikonsumsi dan juga 

aksesibilitas pangan penduduk artinya dalam rumah tangga tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pangan bagi anggota keluarganya hal ini salah satu 

penyebab mengapa balita kurang nutrisi untuk tubuhnya dan dapat menyebabkan 

balita mengalai malnutrisi atau gizi gurang dan hal yang terburuk dapat 

menyebabkan balita mengalami gizi buruk dan sampai berakibat fatal jika terus 
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menerus dibiarkan tanpa ada penanganan khusus untuk penyembuhannya 

(Andriani, dkk., 2015). 

 Gizi buruk merupakan suatu kondisi yang dialami karena kekurangan 

nutrisi dan bentuk terparah dari proses kekurangan gizi dalam kurun waktu yang 

lama (menahun) dan ini sering terjadi di kalangan anak-anak, penyebab terjadinya 

gizi buruk karena beberapa hal seperti dari keluarga yang miskin yang tidak 

mampu membeli makanan bergizi, kurangnya pengetahuan orang tua, faktor 

penyakit tertentu seperti ISPA (infeksi saluran pernafasan), dan kurangnya asupan 

makanan bergizi seimbang sehingga balita dapat terkena gizi buruk (Hapsari, 

2014: 16). 

 Kejadian gizi buruk perlunya mendeteksi sedini mungkin sehingga dapat 

terdeteksi lebih awal agar penanganan yang dilakukan dapat lebih cepat, cara 

untuk mendeteksi balita yang memiliki tanda-tanda mengalami gizi buruk yaitu 

pertama melalui intensifikasi pertumbuhan karena jika seseorang mengalami gizi 

buruk pertumbuhannya tidak seperti anak pada umumnya dalam arti 

pertumbuhannya kurang untuk mencapai ambang normal sesuai usianya baik 

berupa berat badan kurang, tinggi badan kurang yang tidak sesuai dengan 

umurnya dan terkadang cenderung berat badan menurun dan ini menjadi tanda 

awal terjadinya kekurangan gizi, yang kedua dengan identifikasi faktor resiko 

yang kaitannya erat dengan kejadian luar biasa gizi seperti dari pola makan, 

tingkat pengetahuan gizi, dan penyakit (Krisnansari, 2010). 

 Jadi bisa dilihat bahwa berat badan menurut umur sesuai dengan standar 

maka dikatakan gizi baik, jika sedikit dibawah standar disebut gizi kurang dan 
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apabila jauh dari standar maka disebut dengan gizi buruk.  Gizi buruk disertai 

dengan tanda-tanda (KEP) kurang energi protein yang bisa dibedakan secara garis 

besar menjadi 3 tipe yang biasa disebut kwashiorkor, marasmus,  marasmic-

kwashiorkor atau yang sering masyarakat sebut yaitu dengan “busung lapar” 

(Hapsari, 2014: 53). 

 Kasus gizi buruk pada balita menjadi sebuah prioritas dimana keadaan 

seperti ini harus didahulukan terlebih dahulu dan butuh penanganan yang cepat 

dalam melakukan tindakan terhadap balita yang terkena gizi buruk karena jika 

dibiarkan saja maka akan memperburuk kondisi dan dapat menyebabkan kematian 

atau menimbulkan the lost generation (Afritayeni, 2017). 

 Sejauh pemantauan beberapa tahun ini banyak terjadi kasus-kasus gizi 

buruk yang dialami oleh balita di berbagai daerah. Rasionya sendiri juga beraneka 

ragam setiap daerah ada yang menunjukkan angka tingkat gizi buruk yang tinggi, 

ada pula rasio yang menunjukkan angka tingkat yang sedang dan juga angka 

tingkat yang rendah, bahkan setiap daerah rata-rata mengalami kasus gizi buruk 

contohnya di Jawa Tengah. 

 Di Jawa tengah masih banyak kasus gizi buruk yang terjadi, dari (Dinkes 

Jateng, 2014) data menunjukkan bahwa : 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data selama tahun 2014, jumlah gizi 

buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan sebanyak 3.942 balita 

atau 0,16% persen dari jumlah balita yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2014, 

angka ini masih lebih rendah dari target nasional sebesar 3%. 

 

Dan dari data yang di peroleh pada tahun 2014 kasus gizi buruk yang terjadi di 

Jawa Tengah masih ada, belum sepenuhnya tuntas dan bersih dari kasus gizi 
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buruk di tahun selanjutnya kasus gizi buruk masih terjadi di tahun 2015 menurut 

data dari (Dinkes Jateng, 2015) menunjukkan bahwa : 

 Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, jumlah kasus gizi buruk 

dengan indikator berat badan menurut tinggi badan di Jawa Tengah tahun 2015 

sebanyak 922 kasus. kasus balita gizi buruk terbanyak adalah di Brebes, Cilacap, 

dan Tegal. Terdapat satu kabupaten/kota yang tidak ditemukan kasus gizi buruk 

yaitu Kota Surakarta. 

 

 Dari tahun ke tahun pasti ada kasus gizi buruk di Jawa Tengah dengan 

tingkatan rasio yang berbeda-beda karena kasus gizi buruk ini sering terjadi di 

beberapa daerah. Dilihat dari data yang ada menurut Dinas Kesehatan Jawa 

Tengah, Kabupaten Brebes masuk dalam daerah yang memiliki balita dengan 

kasus gizi buruk, di tahun 2014 menurut data dari (Dinkes Kabupaten Brebes, 

2014)  Jumlah balita yang di temukan mengalami gizi buruk terdapat 74 untuk 

laki-laki dan 81 untuk perempuan sehingga jumlah data balita yang mengalami 

gizi buruk di Kabupaten Brebes terdapat 155 kasus. Dari kasus tersebut di 

antaranya Kecamatan Brebes ada 28 balita yang terkena gizi buruk dengan jumlah 

balita laki-laki sebanyak 14 kasus dan balita perempuan sebanyak 14 kasus 

dengan rincian 9 balita di temukan di Puskesmas Brebes, 1 balita ditemukan di 

Puskesmas Kalimati, 18 balita ditemukan di Puskemas Pemaron dan tidak 

ditemukan balita yang terkena gizi buruk di Puskemas Kaligangsa, pada tahun ini 

balita yang terkena gizi buruk sudah mendapatkan perawatan dengan prosentase 

100 % dengan rincian 3 balita mengalami gizi buruk disertai penyakit penyerta 

dan 25 mengalami gizi buruk tanpa penyakit penyerta. 

 Tidak tuntas masalah gizi buruk pada tahun 2014, di tahun selanjutnya 

yakni di tahun 2015 di temukan kembali balita yang mengalami kasus gizi buruk, 
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dari data Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2015 menyatakan bahwa pada 

tahun tersebut Kabupaten Brebes mengalami kasus gizi buruk terbanyak di Jawa 

Tengah menurut data (Dinkes Kabupaten Brebes, 2015) kasus gizi buruk yang 

dialami balita di kabupaten Brebes di temukan terdapat 405 kasus dengan jumlah 

balita laki-laki berjumlah 189 kasus dan jumlah balita perempuan 216 kasus 

jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya di 2014 yang hanya 

berjumlah 155 kasus. Di Kecamatan Brebes sendiri terdapat 46 kasus dengan 17 

kasus gizi buruk dengan balita laki-laki dan 29 kasus gizi buruk pada anak 

perempuan dengan rincian 21 balita ditemukan di Puskesmas Brebes, 7 balita 

ditemukan di Puskesmas Kaligangsa, 1 balita ditemukan di Puskesmas Kalimati, 

dan 17 balita ditemukan di Puskesmas Pemaron dan sudah mendapatkan 

perawatan dengan prosentase 100 % dengan rincian 3 balita mengalami gizi buruk 

disertai penyakit penyerta dan 43 mengalami gizi buruk tanpa penyakit penyerta. 

 Pada tahun 2016 ini menurut (Dinkes Jateng, 2016) bahwa Kabupaten 

Brebes masih tercatat sebagai Kabupaten yang terkena kasus gizi buruk di balita, 

rasio untuk balita yang terkena kasus gizi buruk dengan melihat indikator berat 

badan menurut tinggi badan pada balita. Untuk keseluruhan kasus gizi buruk yang 

dialami oleh balita seJawa Tengah ada 982 kasus dimana terjadi kasus gizi buruk 

terbanyak berada di Kabupaten Brebes, diikuti Kabupaten Tegal dan juga 

Kabupaten Banyumas. Adapun di tahun 2016 terdapat kabupaten yang dinyatakan 

tidak ada kasus atau bersih dari gizi buruk yaitu Kota Surakarta, namun balita 

yang terkena gizi buruk sudah menjalani perawatan secara intensif di pusat 

layanan kesehatan ataupun rumah sakit dengan menggunakan anggaran biaya 
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APBD Provinsi Jawa Tengah ataupun dengan menggunakan biaya APBD daerah 

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. 

 Dari data yang tertera pada profil kesehatan Jawa Tengah, Kabupaten 

Brebes masuk ke dalam daftar balita yang terkena kasus gizi buruk dimana di 

tahun 2016 ini Kabupaten Brebes menduduki posisi peringkat pertama di Jawa 

Tengah yang masih terdapat kasus gizi buruk yang terjadi pada balita. Pada tahun 

2016 ini ada 109  kasus gizi buruk pada balita di bawah 5 tahun di Kabupaten 

Brebes yang tersebar di 38 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Brebes dan 

perlu penanganan yang intensif penderita gizi buruk disebabkan karena  berbagai 

faktor yang menyebabkan anak tersebut menderita gizi buruk seperti kesalahan 

pola asuh, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, dan penyakit bawaan yang 

menyertai, dari 109 anak ini jumlah itu 10 balita di antaranya berada di wilayah 

Kecamatan Brebes, diantaranya yaitu 4 balita laki-laki dan 6 balita perempuan 

dengan rincian 7 balita ditemukan di Puskesmas Brebes, 3 balita ditemukan di 

Puskemas Pemaron dan Puskemas Kaligangsa serta Puskesmas Kalimati tidak 

ditemukan balita yang mengalami gizi buruk, balita yang terkena gizi buruk sudah 

mendapatkan perawatan dengan prosentase 100 % dengan rincian 4 balita 

mengalami gizi buruk disertai penyakit penyerta dan 6 mengalami gizi buruk 

tanpa penyakit penyerta. (Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 2016)  

 Kasus gizi buruk tahun 2016 ini mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya pada tahun 2015, di tahun selanjutnya pada 2017 telah terjadi kasus 

yang sama pada balita mengenai gizi buruk dimana pada bulan November 2017 

lalu, Dinas Kesehatan Brebes berdasarkan laporan puskesmas yang ada di daerah 

http://jateng.tribunnews.com/tag/gizi-buruk
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Kabupaten Brebes yang berjumlah 38 puskesmas dari keseluruhan total ada 110 

pasien gizi buruk, jumlahnya kemudian meningkat menjadi 140 orang balita 

penderita gizi buruk pada Desember 2017 (Detiknews, 2018). 

 Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara pada tanggal 15 Januari 2018 

menurut Ketua Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Brebes mengatakan bahwa jumlah balita yang terkena kasus gizi buruk yang ada 

di Kabupaten Brebes sebanyak 140 balita terkena gizi buruk dari 140 balita 

tersebut 16 diantaranya yakni berada di Kecamatan Brebes dengan rincian 12 

balita ditemukan di Puskesmas Brebes, 3 balita ditemukan di Puskesmas pemaron, 

1 balita ditemukan di Puskesmas Kaligangsa dan Puskemas Kalimati tidak 

ditemukan balita yang mengalami gizi buruk dengan rincian 2 balita mengalami 

gizi buruk disertai penyakit penyerta dan 14 mengalami gizi buruk tanpa penyakit 

penyerta, beliau mengatakan bahwa untuk tahun 2017 ini Kabupaten menduduki 

peringkat pertama se Jawa Tengah.  

 Gambaran wilayah Kecamatan Brebes yang ada di Kabupaten Brebes 

dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Laut Jawa Sebelah Selatan: 

Kecamatan Jatibarang, Sebelah Barat: Kecamatan Wanasari, Sebelah Timur: Kota 

dan Kabupaten Tegal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2017). 

Kecamatan Brebes memiliki 23 desa diantaranya yaitu Pemaron, Kalimati, 

Lembarawa, Krasak, Padasugih, Wangandalem, Terlangu, Pulosari, Gandasuli, 

Brebes, Banjarayar, Kaligangsa Kulon, Kaligangsa Wetan, Randusanga Wetan, 

Randusanga Kulon, Limbangan Wetan, Limbangan Kulon, Pasarbatang, 

Sigambir, Pagejugan, Kedunguter, Tengki, Kawlilingi dan tingkat demografi 
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penduduk berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS di tahun 2016 

tercatat 160 050 jiwa dengan rincian 80 195 untuk laki-laki dan 79 855 untuk 

perempuan. Sebagai daerah perkotaan yang dekat dengan pusat Pemerintahan 

Kabupaten Brebes sebagian besar kegiatan perekonomian warga di Kecamatan 

Brebes didominasi oleh perdagangan dan jasa dimana daerah pesisir dekat dengan 

pantai randusanga umumnya penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan 

petani tambak (ikan bandeng, udang dan budidaya rumput laut) dan peternak 

bebek untuk menghasilkan telur sebagai bahan utama pembuatan telur asin di 

Brebes sedangkan didaerah selatan, umumnya bermata pencaharian sebagai petani 

bawang merah dan buruh tani karena masih banyak lahan persawahan. 

 Namun hal yang sering terjadi disetiap tahun pasti Kecamatan Brebes 

mengalami permasalahan dibidang kesehatan salah satunya yaitu gizi buruk pada 

balita dengan jumlah penderita gizi buruk biasanya lebih banyak dari Kecamatan 

lain yang ada di Kabupaten Brebes setiap tahunnya padahal Kecamatan Brebes 

lebih dekat dengan akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Brebes, lebih mudah 

akses menuju pusat layanan kesehatan baik di puskesmas ataupun ke rumah sakit 

contohnya puskesmas yang ada di Kecamatan Brebes yaitu ada Puskesmas Brebes 

yang menjadi tempat TFC (Therapeutic Feeding Centre) untuk pemulihan gizi, 

juga RSUD Kabupaten Brebes yang juga menjadi pusat TFC (Therapeutic 

Feeding Centre) tetapi dari tahun 2014 sampai tahun 2015 Kecamatan Brebes 

menduduki peringkat ke 2 se Kabupaten Brebes setelah Kecamatan Bulakamba 

kemudian di tahun 2016 Kecamatan menduduki posisi Ke 4 se Kabupaten Brebes 

setelah Kecamatan Losari, Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Wanasari dan 
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tahun 2017 Kecamatan Brebes kembali menduduki posisi ke 2 Se Kabupaten 

Brebes setelah Kecamatan Bulakamba dimana Kabupaten Brebes terdiri dari 17 

Kecamatan dan juga mempunyai 38 Puskesmas se Kabupaten Brebes. Gizi buruk 

di Kecamatan Brebes disebabkan karena tingkat pendidikan di Kecamatan Brebes 

belum cukup tinggi sehingga kurang mengerti akan sadar gizi untuk anaknya 

terlebih lagi masih banyak masyarakat di Kecamatan Brebes tingkat pendapatan 

untuk masyarakatnya masih rendah hal ini yang terkadang masih kurang dalam 

pemenuhan gizi untuk keluarganya yang berakibat pada status gizi balita menjadi 

buruk. 

 Hal ini tentu saja menyangkut pada keluarga yang mempunyai balita  yang 

tentunya ada keterkaitan antara ketersediaan bahan panganan yang dapat untuk 

dikonsumsi sesuai dengan zat gizi untuk pemenuhan nutrisi bagi tubuh dan juga 

aksesibilitas pangan penduduk artinya dalam rumah tangga tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi anggota keluarganya karena rata-

rata penduduk di Kecamatan Brebes masih menengah kebawah sehingga 

pemenuhan akan gizi yang baik untuk balita kurang tercukupi.  

 Kemudian penyebab lainnya yakni yang pertama kemiskinan sehingga 

yang menyebabkab kurang dalam pemenuhan makanan yang bergizi untuk 

anaknya dimana menurut (Panturapost,2018) menyatakan bahwa: 

  Berdasarkan grafik kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, 

Kabupaten Brebes menempati posisi ketiga tertinggi untuk kemiskinan di Jawa 

Tengah dengan angka kemiskinan 19,14 persen. Sementara posisi pertama 

ditempati oleh Kabupaten Wonosobo dengan angka kemiskinan 20,32 persen. 

Disusul Kabupaten Kebumen dengan angka kemiskinan 19,60 persen. 
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 Kedua yaitu ketidaktahuan orang tua dalam memberikan asupan gizi bagi 

anak-anak mereka karena memang tingkat pendidikan yang masih rendah dan 

yang terakhir yaitu penyakit berupa gangguan infeksi saluran pernafasan (ISPA) 

sehingga banyak yang mengalami kasus gizi buruk, penyakit penyerta berikutnya 

yaitu balita terkena gizi buruk disertai dengan tuberkulosis atau yang sering 

disebut (TBC), kemudian hidrosefalus yaitu menumpuknya cairan di dalam 

rongga jauh di dalam otak. Dari pemerintah sendiri sudah mengupayakan agar 

balita yang terkena gizi buruk dapat tertangani dengan baik karena balita yang 

terkena gizi buruk harus mendapatkan perawatan yang intensif. Pemerintah 

Kabupaten Brebes juga sudah memberikan pewawatan bagi balita yang tidak 

memiliki BPJS untuk dapat dirawat secara intensif sampai kondisinya pulih 

dengan cara menyediakan pengobatan gratis pagi pasien yang terkena gizi buruk, 

memberikan perawatan tambahan yang khusus bagi penderita kemudian 

pemberian tambahan makanan secara berkala untuk penanganannya dapat 

langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Brebes, 

Rumah Sakit Bhakti Asih dan juga Puskesmas dan kini beberapa puskesmas yang 

ada di Brebes mempunyai TFC (Therapeutic Feeding Centre) atau sering disebut 

juga dengan PPG (pusat pemulihan gizi) diantaranya yaitu Puskesmas Brebes, 

Puskesmas Larangan, Puskesmas Losari, dan Puskesmas Paguyangan. 

Kebanyakan masyarakat yang ada di Brebes membawa anak mereka ke 

puskesmas terdekat dan untuk pelayanan TFC yang ada di Kecamatan Brebes 

terdapat 2 tempat yaitu di Puskesmas Brebes setiap hari Jumat dan di RSUD 

Kabupaten Brebes. 
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 Alur penanganan yang ada di Kabupaten Brebes Khususnya di Kecamatan 

Brebes bagi penderita gizi buruk yaitu dengan dibawa ke Rumah Sakit kemudian 

jika dinyatakan membaik maka dilakukan kontrol di puskesmas khusus untuk 

pemulihan gizi dimana untuk memudahkan dalam melakukan pemantauannya 

pemerintah juga telah membuat pusat pemulihan gizi untuk di desa-desa agar 

lebih terjangkau oleh masyarakat dan juga melibatkan semua sektor dalam 

penanganan gizi buruk pada balita (Panturapost, 2018) 

 Kasus gizi buruk masih saja dialami oleh balita dan rasio setiap tahunnya 

memang masih tergolong tinggi  karena setiap tahunnya pasti ada kejadian kasus 

gizi buruk yang terjadi pada balita di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan 

Brebes dengan jarak ke pusat pemerintahan lebih dekat sehingga perlunya 

penanganan khusus dan perhatian dari pemerintah daerah maupun instansi yang 

terkait guna menangani kasus tersebut agar balita terbebas dari masalah gizi buruk 

sehingga harapannya Kecamatan Brebes dan daerah Kecamatan lainnya yang ada 

di Kabupaten Brebes terbebas dan bersih dari kasus gizi buruk pada balita. 

 Beberapa hal tersebut membuat peneliti merasa tertarik melakukan 

penelitian mengenai kasus gizi buruk yang terjadi pada balita dan bagaimana 

peran dinas kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita Kecamatan 

Brebes ini sehingga diharapkan nantinya kasus gizi buruk ini tidak terulang 

kembali di tahun berikutnya baik di Kecamatan Brebes maupun Kecamatan 

lainnya yang berada di Kabupaten Brebes. 
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1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bagimana peran-

peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk 

pada balita di Kecamatan Brebes dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

mengenai kasus gizi buruk, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1.3.1 Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk 

pada balita di Kecamatan Brebes? 

1.3.2 Kendala-kendala apa yang di hadapi Dinas Kesehatan dalam penanganan 

kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi 

buruk pada balita di Kecamatan Brebes. 

1.4.2 Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi Dinas Kesehatan 

dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Temuan atas hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupaun secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan khususnya gizi 

buruk pada balita dan dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan 

penelitian serupa dalam lingkup yang luas dan mendalam 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Perguruan Tinggi 

Untuk menambah perbendaharaan isi perpustakaan yang nantinya dapat 

dimanfaatkan bagi pembaca pada umumnya. 

1.5.2.2 Bagi Dinas Kesehatan 

Untuk menjadi informasi mengenai kesehatan khususnya gizi buruk pada 

balita khususnya kepada Dinas Kesehatan. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

 Untuk menambah pengetahuan dan berbagai sarana untuk menerapkan 

pengetahuan dibangku kuliah terhadap masalah yang nyata dan dihadapi 

dalam dunia pendidikan dan kesehatan khususnya gizi buruk. 
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BAB 2   

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Peran Dinas Kesehatan 

2.1.1 Pengertian Peran 

 Setiap manusia menjalani kehidupannya masing-masing pasti memiliki 

peran dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan fungsinya untuk menjalankan 

kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara untuk 

menjalankannya atau sikap yang berbeda-beda sehingga setiap individu manusia 

pastinya akan menjalankan peran yang berbeda pula dan tidak akan sama. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya sehingga manusia 

dalam berperan akan berpengaruh dalam setiap kegiatan sehari-harinya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa peran 

merupakan pemain sandiwara dalam sebuah pertunjukan atau perfilman 

diberbagai media atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang 

yang berkedudukan dalam masyarakat yang ditunjukkan seseorang dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga peran tersebut dapat membawa 

pengaruh kepada masyarakat baik pengaruh dalam hal kebaikan maupun peran 

yang bisa saja mengarah pada hal yang negatif.  

 Jadi di katakan bahwa peran merupakan aspek yang tersusun secara 

dinanis dan saling berkesinambungan  dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu 

yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari yang dapat merubah aspek kehidupan 

dalam masyarakat. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai 
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dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran karena seseorang sudah 

menjalankan apa yang semestinya dijalankan (Suharto dalam Kanuna, 2014). 

 Pendapat lain mengatakan peran merupakan tindakan ataupun perbuatan 

yang dilakukan seseorang untuk penyesuaian diri dalam melakukan kegiatan 

didalam suatu masyarakat yang dapat menjadikan pengaruh didalam 

lingkungannya dimana seseorang tinggal dan mendapatkan posisi atau pangkat di 

tengah-tengah masyarakat (Syahputra, 2015). 

 Senada dengan hal tersebut menurut (Syamsul, 2015) peran adalah sesuatu 

yang dilakukan oleh seorang individu dalam berperan di dalam masyarakat agar 

dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan harapannya dapat membawa 

pengaruh baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang lain.  

 Hal yang sama menurut (Putra, 2015) peran adalah kedudukan atau suatu 

posisi yang dimiliki seseorang dalam suatu daerah tertentu yang memiliki 

kekuasaan dalam mengatur orang lain yang dapat berpengaruh baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dalam suatu hal tertentu dalam kehidupan yang 

ada di masyarakat 

 Kemudian arti peran dalam pandangan hal yang sama menyatakan bahwa: 

 Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang 

sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara 

informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang 

menerangkan apa yang individuindividu harus lakukan dalam suatu situasi 

tertentu agar dapat memenuhi harapanharapan mereka sendiri atau harapan 

orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Friedman, M dalam Syamsul, 

2015). 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang memiliki 

status kedudukan yang berada di dalam masyarakat untuk menjalankan sesuatu 
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yang dapat memberikan pengaruh pada diri sendiri dan juga orang lain dimana 

seseorang itu tinggal pengaruh tersebut dapat secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam kehidupan di masyarakat. 

 Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai peran 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menangani permasalahan balita gizi 

buruk yang ada di Kecamatan Brebes, karena Dinas Kesehatan memiliki 

wewenang dan kedudukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di 

Kabupaten salah satunya gizi buruk. 

2.1.2 Pengertian Dinas Kesehatan 

 Pada setiap kota ataupun daerah pastilah memiliki suatu lembaga dinas 

yang menangani bidangnya masing-masing. Dalam pelayanan, setiap dinas 

berbeda-beda sehingga tugas kerja yang akan di lakukannya pun akan berbeda. 

Salah satunya yaitu dinas kesehatan yang menangani berbagai macam yang 

berkaitan dengan hal-hal kesehatan. 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2014 Dinas Kesehatan adalah unit satuan kerja yang menjalankan tugasnya 

dan fungsinya sebagai anggota pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang 

bertanggung jawab dalam hal kesehatan dengan berkolaborasi bersama 

pemerintah dalam menangani berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan di 

kabupaten ataupun kota. 

 Senada dengan hal tersebut menurut (Putra, 2015) Dinas Kesehatan adalah 

bagian dari pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana otonomi suatu daerah 

tertentu untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sehingga 
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dinas ini langsung bertanggung jawab kepada atasannya yaitu bupati sebagai 

pejabat daerah untuk dapat melaporkan kesehatan yang ada di kabupaten atupun 

kota. 

 Hal yang sama mengatakan bahwa Dinas Kesehatan adalah suatu lembaga 

kedinasan yang menjadi pelaksana otonomi daerah di bawah bupati yang bertugas 

untuk menangani hal yang berkaitan dengan kesehatan dan bertanggung jawab 

langsung kepada bupati setempat melalui sekda (sekretaris daerah) untuk 

melaporkan perkembangan kesehatan yang ada di daerah kabupaten atau kota 

(Polapelo, 2012). 

 Kemudian Andry, (2014) menyatakan bahwa Dinas Kesehatan adalah 

suatu perangkat daerah dibawah bupati untuk membantu bupati dalam 

melaksanakan menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dalam bidang kesehatan yang mempunyai fungsi, tugas, dan 

bertanggung jawab langsung kepada bupati mengenai berbagai lingkup yang 

berkaitan dengan kesehatan.  

 Jadi bisa disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan adalah suatu lembaga 

kedaerahan yang bertugas sebagai pelaksana otonomi daerah yang bertanggung 

jawab langsung kepada bupati setempat untuk melakukan laporan mengenai 

kesehatan masyarakat yang ada di daerah atau kota tersebut melalui sekda 

(sekretaris daerah) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 

kesehatan. 

 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merupakan suatu lembaga yang 

melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Brebes berkolaborasi dengan 
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pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi buruk pada balita yang ada di 

Kabupaten Brebes kemudian di spesifikan oleh peneliti yaitu di Kecamatan 

Brebes. 

2.1.3 Peran Dinas Kesehatan 

 Peran Dinas Kesehatan dalam penanganan gizi buruk pada balita dimana 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 126 

ayat 2 upaya kesehatan ibu meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Sama halnya dengan gizi buruk peran atau upaya yang dilakukan yaitu dengan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui bidang pelayanan kesehatan 

yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes di seksi gizi dan masyarakat, 

Sehingga peran yang dilakukan untuk penanganan gizi buruk yaitu: 

2.1.3.1 Promotif dimana suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang 

bersifat promosi atau penyuluhan mengenai gizi buruk. 

 Menurut Yulinda (2013) tujuan dari kegiatan promosi kesehatan atau 

promotif antara lain : 

1) Tersosialisasinya program-program kesehatan 

2) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya agar menjaga kesehatan 

3) Terwujudnya gerakan menjaga kesehatan untuk mewujudkan Kabupaten 

yang sehat. 

 Menurut Rizka (2012)  prinsip-prinsip dalam kegiatan promosi 

kesehatan/promotif yaitu:  
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1) Merupakan proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, 

meningkatkan, dan melindungi kesehatannya, lingkup yang lebih luas dari 

pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Kemudian promosi kesehatan. 

2) Promosi Kesehatan berarti upaya promotif sebagai upaya perpaduan dari 

preventif, kuratif, rehabilitatif dalam rangkaian kesehatan yang komprehensif. 

3) Peran kemitraan lebih ditekankan pada promosi kesehatan dilandasi oleh 

kesamaan, keterbukaan, dan saling memberi manfaat. 

4) Promosi kesehatan juga lebih menekankan pada proses dan upaya tanpa 

meremehkan arti hasil atau dampak kesehatan. 

 Strategi yang dapat digunakan dalam upaya promotif menurut Kemenkes 

RI (2011) yaitu: 

1) Pemberdayaan adalah pemberian informasi dan pendaampingan dalam 

mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. 

2) Bina suasana adalah pembentukan suasana sosial yang kondusif. 

3) Advokasi adalah pendekatan dan motivasi terhadap pihak-pihak tertentu 

yang diperhitungkan dalam keberhasilan upaya promotif. 

4) Kemitraan adalah kerjasama atau dukungan dari berbagai lintas sektor. 

 Kemudian langkah-langkah dalam promosi kesehatan menurut Rizka 

(2012) adalah:  

1) Tahap pengkajian 

 Tahap pertama dalam perencanaan promosi kesehatan adalah pengkajian 

tentang apa yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi sehat.  Pengkajian 

tersebut adalah proses yang sistematis dari pengumpulan, verifikasi, dan 
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komunikasi dimana meliputi dua langkah yaitu pengumpulan data dari 

sumber primer (klien atau pasien), dan sumber sekunder (keluarga dan tenaga 

kesehatan). Pengkajian ini bertujuan untuk menetapkan dasar data tentang 

kebutuhan, masalah kesehatan, pengalaman yang terkait, praktik kesehatan, 

tujuan, nilai dan gaya hidup pasien.  

2) Tahap Perencanaan 

a. Definisi Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan penting untuk memastikan bahwa promosi 

kesehatan yang akan dilakukan terfokus pada prioritas kerja yang sesuai 

dengan tujuan/goal yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien.  

b. Perencanaan strategis promosi kesehatan 

 Strategis menjelaskan hasil yang diinginkan dan cara dalam pencapaian 

tujuan yang akan dicapai pada hasil pelaksanaan. 

3) Tahap Implementasi  

 Tahap implementasi atau pelaksanaan adalah tindakan penyelesaian yang 

diperlukan untuk memenuhi tujuan yakni untuk mencapai kesehatan yang 

optimal, implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana perawatan.  

4) Tahap Evaluasi 

 Tahap evaluasi dari upaya promosi memiliki hal yang penting yang harus 

diperhatikan adalah standar ukuran yang digunakan untuk dijadikan pedoman 

evaluasi. Standar evaluasi diperoleh dari tujuan dan hasil yang diharapkan, 

kedua standar ini dirumuskan kegiatan atau tindakan yang belum diberikan 

selain itu tahapan evaluasi juga dilakukan pengkajian kembali yang 
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dipusatkan pada pengkajian obyektif dan subyektif pasien atau obyek 

kegiatan setelah dilakukan tindakan kegiatan promosi. 

 Sasaran dari kegiatan promosi kesehatan terdapat 3 yaitu sasaran primer, 

sasaran sekunder, dan sasran tersier (Kemenkes RI, 2011). Penjabarannya yaitu 

sebagai berikut: 

1) Sasaran Primer 

 Sasaran primer (utama) dalam upaya promosi kesehatan adalah pasien, 

individu sehat, dan keluarga (rumah tangga) sebagai koponen dari 

masyarakat. 

2) Sasaran Sekunder  

 Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat baik pemuka informal 

(misalnya pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain) maupun pemuka 

formal (misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintah dan lain-lain), 

organisasi kemasyarakatan, dan media massa. 

3) Sasaran tersier  

 Sasaran tersier adalah para pembuat kebijakan publik yang berupa 

peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang lain-lain 

yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan 

sumber daya.  

2.1.3.2 Preventif dimana suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah 

kesehatan atau penyakit yang berkaitan dengan gizi buruk untuk 

mencegahnya. 
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 Manfaat preventif dalam suatu pencegahan masalah kesehatan menurut 

Leavel dan Clark (Safitri, 2015) yaitu: 

1) Menurunkan angka kesakitan 

2) Meningkatkan presentase kasus yang dideteksi dini 

3) Menurunkan kejadian komplikasi 

4) Meningkatkan kualitas hidup 

 Langkah dalam upaya preventif terhadap permasalahan kesehatan dalam 

arti untuk mencegah terjadinya gizi buruk menurut Falohi (2016) terdiri dari : 

1) Preventif primer dimana terdiri dari program pendidikan, dimana langkah-

langkah dalam kegiatan primer terdiri dari promosi kesehatan, dan 

perlindungan spesifik terhadap orang maupun lingkungan.  

2) Preventif sekunder terdiri dari pengobatan penyakit dengan cara 

menghindari akibat yang ditimbulkan dari gizi buruk dimana diawali 

dengan penemuan kasus secara dini dan pengobatan yang tepat. Penerapan 

pencegahan sekunder dapat melalui program gizi, program kesehatan ibu 

dan anak. 

3) Preventif tersier yaitu pembuatan diagnosa ditunjukkan untuk 

melaksanakan tindakan rehabilitasi meliputi aspek medis dan sosial. 

 Upaya Preventif dalam pencegahan masalah kesehatan menurut Leavel 

dan Clark (Safitri, 2015) yaitu: 

1) Masa sebelum sakit yaitu pertama dengan mempertinggi nilai kesehatan 

(health promotion), kedua memberikan perlindungan khusus terhadap suatu 

penyakit (spesific protection). 
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2) Pada masa sakit yaitu pertama dengan mengenal dan mengetahui jenis 

penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan 

segera (early diagnosis and prompt treatment), kedua pembatasan kecacatan 

dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang 

diakibatkan suatu penyakit (disibility limitation), dan ketiga adalah 

rehabilitasi (rehabilitation). 

2.1.3.3 Kuratif dimana serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan 

penyakit gizi buruk yang dialami oleh balita. 

 Dalam kegiatan kuratif dalam pengobatan gizi buruk yaitu berdasarkan 

Depkes (2008) terdapat beberapa pelaksanaan dalam upaya mengatasi gizi buruk 

diantaranya yaitu: 

1) Penemuan Kasus Gizi Buruk 

 Penemuan kasus gizi buruk dapat dilakukan penapisan melalui kegiatan 

penimbangan seluruh balita secara serentak di posyandu yang dikenal 

dengan istilah operasi timbang. 

2) Penentuan Status Gizi buruk  

 Pelaksanaan berikutnya yaitu dilakukannya penentuan status gizi buruk 

pada balita oleh tenaga kesehatan 

3) Rujukan balita Gizi Buruk 

 Pelaksanaan berikutnya yaitu rujukan gizi buruk pada balita ke Puskesmas 

atau Rumah Sakit setempat untuk penanganan cepat dalam penanganan 

gizi buruk pada balita. 
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4) Perawatan Balita Gizi Buruk 

 Perawatan balita gizi buruk dilaksanakan di Puskesmas Perawatan/TFC 

atau Rumah sakit setempat, Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, 

nutrisionis, dan perawat melakukan perawatan balita gizi buruk dengan 

menerapkan 10 langkah tatalaksana anak gizi buruk meliputi fase 

stabilisasi, rehabilisasi dan tindak lanjut 

5) Tindak Lanjut Pemulihan Status Gizi 

 Pelaksanaan berikutnya yaitu dilakukannya tindakan lanjut pemulihan bagi 

balita gizi buruk.  

2.1.3.4 Rehabilitatif dimana kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke 

dalam masyarakat atau pendampingan pasca mengalami gizi buruk. 

 Dalam kegiatan rehabilitatif dalam pendampingan pasca pengobatan pada 

balita berdasarkan Depkes (2008) yaitu: 

1) Pendampingan Pasca Perawatan  

Pendampingan pasca perawatan yaitu suatu kegiatan bagi balita setelah 

menjalani proses perawatan  

Pada penelitian ini peneliti melihat secara umum bagaimana peran Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes 

yaitu meliputi pertama promotif yaitu upaya promosi kesehatan, kedua preventif 

yaitu untuk upaya pencegahan terhadap permasalahan gizi buruk, ketiga kuratif 

yaitu upaya pengobatan balita gizi buruk dan keempat rehabilitatif yaitu upaya 

pendampingan setelah balita tersebut mendapatkan perawatan sampai dinyatakan 

sembuh. 
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2.1.4 Tugas Pokok Dinas Kesehatan 

 Sebagai bagian dari Pemerintah Dinas Kesehatan mempunyai tugas yang 

berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, adapun 

tugas pokok yang di lakukan oleh dinas kesehatan secara umum menurut 

(Syamsul, 2015) adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berurusan 

dengan permasalahan seputar dunia kesehatan yang terjadi di daerah  yang 

berdasarkan pada otonomi daerah dan tugas pembantuan tertentu agar dapat 

melaporkannya kepada bupati. 

 Senada dengan hal tersebut menurut (Putra, 2015) tugas pokok Dinas 

Kesehatan yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan 

kesehatan dan menjadi bagian dari tanggung jawabnya untuk mengkaji berbagai 

hal yang berkaitan dengan kesehatan yang ada di daerah yang berdasarkan pada 

asas otonomi dan juga tugas pembantuan. 

 Menurut Syamsul (2015) tugas pokok Dinas Kesehatan melaksanakan 

tugas yang berkaitan dengan kesehatan di dalam pemerintahan daerah dan 

bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekda (sekretaris daerah) 

untuk membantu bupati dalam melaksanakan bidang pembangunan dan pelayanan 

yang berkaitan dengan hal kesehatan. 

 Sehingga dapat di simpulkan bahwa tugas pokok dari Dinas Kesehatan 

yaitu untuk melakukan kinerja yang berdasarkan pada kewajiban dan tanggung 

jawab dalam hal yang kaitannya dengan kesehatan masyarakat di daerah 

kemudian akan melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah setempat yaitu 

kepada bupati selaku pemimpin suatu wilayah daerah. Dinas Kesehatan 
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Kabupaten Brebes sebagai unsur dalam pelaksanaan dan pengurusan dalam 

mengatasi kasus gizi buruk dimana bertugas untuk mengatasi permasalahan 

tersebut di lingkup Kabupaten Brebes. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan Kabupaten Brebes tugas dinas kesehatan melalui bidang pelayanan 

kesehatan mempunyai tugas untuk menanggulangi permasalahan kesehatan salah 

satunya yaitu gizi buruk dimana dalam bidang pelayanan kesehatan mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan upaya 

kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan, upaya kesehatan khusus dan upaya 

kesehatan keluarga serta pembinaan gizi masyarakat. 

 Uraian tugas bidang pelayanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pelayanan 

Kesehatan. 

b. Melakukan penyusunan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan/pedoman 

pembinaan dan pengawasan Bidang Pelayanan Kesehatan. 

c. Melakukan pengelolaan data dan informasi kegiatan Bidang Pelayanan 

Kesehatan. 

d. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan. 

e. Melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan monitoring pelaksanaan 

program Bidang Pelayanan Kesehatan. 

f. Melakukan kegiatan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Bidang 

Pelayanan Kesehatan sebagai pertanggungjawaban tugas. 

g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
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Dalam penelitian ini memfokuskan tugas pokok yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan 

Brebes yaitu penyusunan program, melakukan koordinasi, melaksanakan program 

dan melakukan evalusi yaitu dari upaya promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif kemudian di laporkan kepada Bupati Brebes mengenai tugas yang 

telah dilaksanakan. 

2.1.5 Fungsi Dinas Kesehatan  

 Sebagai suatu yang menjadi bagian dari Pemerintah Dinas Kesehatan 

merupakan salah satu dinas yang ada di daerah untuk menangani berbagai hal 

yang berkaitan dengan kesehatan suatu masyarakat, dinas kesehatan daerah pun 

mengkaji, menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan dan 

mendata hal-hal yang berkaitan dengan kondisi yang ada di lingkungan 

masyarakat daerah dengan pendataan untuk dapat ditangani serta menjadi arsip 

untuk dapat dilaporkan kepada bupati setempat. 

 Fungsi Dinas Kesehatan secara umum menurut (Syamsul, 2015) fungsi 

dinas kesehatan adalah: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan  

b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan 

d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan 

e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD 
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 Pendapat lain dari (Putra, 2015) fungsi dinas kesehatan antara lain Dinas 

Kesehatan dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah; 

b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis-teknis di bidang 

kesehatan; 

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang 

sumber daya kesehatan; 

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang 

pelayanan kesehatan 

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang 

kesehatann masyarakat; 

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang 

penanggulangan masalah kesehatann dan bencana; 

g. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; 

h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki beberapa 

fungsi untuk menjalankan tugasnya dibagian yang berkaitan dengan hal kesehatan 

daerah dalam hal ini fungsi dari dinas kesehatan itu sendiri adalah sebagai 
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perumus, penyelenggara, pembinaan, pelaksanaan yang kaitannya dengan 

kesehatan masyarakat. 

 Dilihat dari permasalahan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Brebes 

khususnya Kecamatan Brebes maka diperlukannya Dinas Kesehatan dimana 

sebagai regulator untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan masyarakat 

baik pemerintah ataupun swasta  dengan pelayanan yang aman dan bermutu untuk 

itu fungsi dinas kesehatan yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang gizi 

masyarakat, pelayanan di bidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang kesehatan salah satunya yaitu untuk menangani permasalahan gizi buruk 

pada balita. 

 

2.1 Gizi Buruk 

2.2.1 Pengertian Gizi 

 Menurut (Lumbanbatu, dkk., 2014) Gizi berasal dari bahasa Arab “ghidza” 

yang berarti unsur yang terdapat dalam makanan berupa zat-zat yang dibutuhkan 

oleh tubuh agar dapat tercukupi dengan baik, dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah nutrition yaitu bahan makanan untuk dapat dipergunakan tubuh kita 

sehingga asupan gizi yang diterima oleh tubuh dapat terpenuhi dengan asupan 

makanan yang sudah kita makan. 

 Senada dengan hal tersebut gizi berasal dari bahasa arab “ghidza” yang 

artinya adalah makanan dan di dalam bahasa inggris di sebut dengan “nutrition”. 

Gizi merupakan suatu proses rangkaian secara organik makanan yang akan di 

cerna oleh tubuh dan disalurkan keseluruh bagian tubuh sehingga memperoleh 
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suplai makanan untuk memenuhi pertumbuhan seseorang dan sebagai bahan yang 

dapat memenuhi tubuh untuk mempertahankan hidup, gizi ini ada kaitannya 

dengan pangan untuk dipergunakan manusia sebagai bahan pangan oleh karena itu 

gizi sangat berpengaruh bagi tubuh untuk dapat mempertahankan hidup dan 

melakukan aktifitas sehari-hari sehingga tidak terganggu (Mardalena, 2017: 1). 

 Gizi atau sering disebut dengan istilah bahasa inggris “nutrition” adalah 

asupan energi harian yang berupa protein, lemak, karbohidrat untuk pemenuhan 

kebutuhan tubuh yang ada didalam zat makanan dan disalurkan keseluruh tubuh 

manusia untuk pemenuhan kebutuhan tubuh dan akan dicerna oleh tubuh untuk 

kelangsungan hidup (Boon, dkk., 2012). 

 Senada dengan hal tersebut menurut Mursid (2015: 140) gizi adalah 

sesuatu yang masuk dalam tubuh kita untuk dapat diproses di dalam tubuh untuk 

merubah semua jenis makanan untuk dapat disalurkan keseluruh anggota tubuh 

sehingga dapat mempertahankan hidup dan dapat memberikan suatu manfaat yang 

berguna untuk tubuh kita agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari, pentingnya 

gizi untuk tubuh dapat dirasakan manfaatnya oleh tubuh kita karena gizi yang baik 

akan menjadi untuk kesehatan. 

 Dengan asupan  gizi yang baik dan cukup maka kesehatan tubuh akan 

terpelihara dengan baik sehingga daya tahan tubuh senantiasa kuat untuk 

melakukan segala macam aktifitas sehari-hari sehingga tubuh dapat memelihara 

kesehatan karena asupan yang baik maka akan membawa dampak yang positif 

bagi tubuh. 
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 Putra (2013: 10) mengungkapkan bahwa gizi adalah suatu komponen yang 

terdiri dari beberapa elemen yang terdapat pada makanan yang akan dikonsumsi 

oleh manusia dan dapat dimanfaatkan sehingga dapat dirasakan langsung oleh 

tubuh untuk dapat diproses di dalam tubuh, adapun elemen-elemen tersebut 

berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang berfungsi yang 

pertama zat tenaga artinya untuk pembangkit tubuh yang didapatkan dari padi-

padian, tepung, umbi-umbian yang berfungsi sebagai pembangkit energi/tenaga 

yang kedua zat pengatur bisa didapatkan dari sayur-sayuran hal ini berfungsi 

untuk perlindungan tubuh dari berbagai macam penyakit dan zat pembangun bisa 

didapatkan dari protein hewani dan nabati seperti daging, kacang-kacangan, susu, 

yogurt hal ini berfungsi untuk meregenerasi atau mengganti sel-sel mati yang ada 

didalam tubuh dengan sel-sel yang baru. 

 Pendapat lain menurut (Ariani, 2017: 1) gizi adalah asupan makanan yang 

masuk untuk tubuh supaya memberikan suatu asupan nutrisi agar dapat 

melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat berguna untuk kesehatan tubuh agar 

tetap dalam keadaan sehat. Adapun nilai gizi seseorang harus didasarkan pada 

kebutuhan yang harus tercukupi untuk tubuh dengan berdasarkan usia anak dan 

juga makanan yang dikonsumsi untuk pertumbuhan dan perkembangannya karena 

anak membutuhkan protein, asam lemak, dan kualitas yang tepat (Astuti, 2017). 

 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian gizi adalah suatu 

komponen yang terdapat dalam makanan berupa karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, dan air yang akan di proses dalam tubuh sebagai sumber 
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makanan yang dapat mempertahankan hidup dan menjaga kesehatan tubuh agar 

dapat melakukan kegiatan aktifitas sehari-hari. 

 Pada penelitian ini peneliti memfokuskan bahwa gizi buruk adalah asupan 

kurang nutrisi akibat pengaruh KEP (kurang energi protein) yang masuk ke tubuh 

sehingga pertumbuhan balita terhambat dan ini terjadi pada balita yang terkena 

gizi buruk yang ada di Kecamatan Brebes. 

2.2.2 Angka Kecukupan Gizi (AKG)  

 Angka kecukupan gizi adalah nilai-nilai dan zat gizi yang diperlukan 

tubuh untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan yang 

harus terpenuhi sesuai dengan usia, umur, jenis kelamin, untuk menyuplai tubuh 

dengan makanan, minuman dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan agar tidak 

terjadinya kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi (Pandi, dkk., 2008: 25). 

Tabel. 2.1 Angka Kecukupan Gizi yang di anjurkan untuk Bayi dan Balita 

Zat Gizi 0-6 bulan 7-12 bulan 1-3 tahun 4-6 tahun 

Energi 550 650 1000 1550 

Protein 10 16 25 39 

Vit A 375 400 400 450 

Vit D 5 5 5 5 

Vit E 4 5 6 7 

Vit K 5 10 15 20 

Tiamin 0,3 0,4 0,5 0,8 

Riboflavin 0,3 0,4 0,5 0,6 

Niasin 2 4 6 8 

Vit B12 0,4 0,5 0,9 1,2 
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Asam Folat 65 80 150 200 

Piridoksin 0,1 0,3 0,5 0,6 

Vit C 40 50 40 45 

Kalsium (Ca) 200 400 500 500 

Besi (Fe) 0,3 10 7 8 

Fosfor (P) 100 225 400 400 

Magnesium 

(Mg) 

25 55 60 80 

Seng (Zn) 5,5 7,5 8,2 9,7 

Lodium (l) 90 120 90 120 

Selenium (Se) 5 10 17 20 

Sumber : Widya karya Nasional Pangan dan Gizi , 2004 dalam Pandi (2008: 

26) 

 

 Sedangkan menurut Rusilanti, dkk (2015: 71) angka kecukupan gizi 

adalah jumlah yang diperlukan tubuh untuk memelihara kesehatan tubuh agar 

dapat terpenuhi gizi di dalam tubuh agar tidak terjadinya gizi kurang maupun gizi 

lebih dengan melihat usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, dan juga tinggi 

badan anak. 

Tabel. 2.2 Angka Kecukupan Gizi perhari untuk Bayi 

 Bayi (0-6 bulan) Bayi (7-11 bulan) 

BB (kg) 6 9 

TB (cm) 61 71 

Energi (kkal) 550 725 

Protein (g) 12 18 

Lemak (g) 34 36 

Omega-6 (g) 4,4 4,4 

Omega-3 (g) 0,5 0,5 

Karbohidrat (g) 58 82 
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Serat (g) 0 10 

Air (mL) - 800 

Vitamin A (mcg) 375 400 

Vitamin D (mcg) 5 5 

Vitamin E (mcg) 4 5 

Vitamin K (mcg) 5 10 

Vitamin B1 (mg) 0,3 0,4 

Vitamin B2 (mg) 0,3 0,4 

Vitamin B3 (mg) 2 4 

Vitamin B5 (mg) 1,7 1,8 

Vitamin B6 (mg) 0,1 0,3 

Vitamin B9 (mg) 65 80 

Vitamin B12 (mg) 0,4 0,5 

Biotin (mcg) 5 6 

Kolin (mg) 125 150 

Vitamin C (mg) 40 50 

Besi (mg) - 7 

Flour (mg) - 0,4 

Fosfor (mg) 100 250 

Yodium (mcg) 90 120 

Kalium (mg) 500 700 

Kalsium (mg) 200 250 

Kromium (mcg) - 6 

Magnesium (mg) 30 55 

Mangan (mg) - 0,6 

Natrium (mg) 120 200 

Selenium (mcg) 5 10 

Seng (mg) - 3 

Tembaga (mcg) 200 220 

Sumber : Hardin, Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 dalam Rusilanti, dkk 

(2015: 72) 
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Tabel. 2.3 Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk anak usia 1-3 tahun 

(Toddler) 

 Anak (1-3 tahun) 

BB (kg) 13 

TB (cm) 91 

Energi (kkal) 1125 

Protein (g) 26 

Lemak (g) 44 

Omega-6 (g) 7,0 

Omega-3 (g) 0,7 

Karbohidrat (g) 155 

Serat (g) 16 

Air (mL) 1200 

Vitamin A (mcg) 400 

Vitamin D (mcg) 15 

Vitamin E (mcg) 6 

Vitamin K (mcg) 15 

Vitamin B1 (mg) 0,6 

Vitamin B2 (mg) 0,7 

Vitamin B3 (mg) 6 

Vitamin B5 (mg) 2,0 

Vitamin B6 (mg) 0,5 

Vitamin B9 (mg) 160 

Vitamin B12 (mg) 0,9 

Biotin (mcg) 8 

Kolin (mg) 200 

Vitamin C (mg) 40 

Besi (mg) 8 

Flour (mg) 0,6 

Fosfor (mg) 500 
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Yodium (mcg) 120 

Kalium (mg) 3000 

Kalsium (mg) 650 

Kromium (mcg) 11 

Magnesium (mg) 60 

Mangan (mg) 1,2 

Natrium (mg) 1000 

Selenium (mcg) 17 

Seng (mg) 4 

Tembaga (mcg) 340 

Sumber : Hardin, Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 dalam Rusilanti, dkk 

(2015: 117) 

 

Tabel. 2.4 Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada anak usia Prasekolah 

 Anak (4-6 tahun) 

BB (kg) 19 

TB (cm) 112 

Energi (kkal) 1600 

Protein (g) 35 

Lemak (g) 62 

Omega-6 (g) 10,0 

Omega-3 (g) 0,9 

Karbohidrat (g) 220 

Serat (g) 22 

Air (mL) 1500 

Vitamin A (mcg) 450 

Vitamin D (mcg) 15 

Vitamin E (mcg) 7 

Vitamin K (mcg) 20 

Vitamin B1 (mg) 0,8 

Vitamin B2 (mg) 1,0 
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Vitamin B3 (mg) 9 

Vitamin B5 (mg) 2,0 

Vitamin B6 (mg) 0,6 

Vitamin B9 (mg) 200 

Vitamin B12 (mg) 1,2 

Biotin (mcg) 12 

Kolin (mg) 250 

Vitamin C (mg) 45 

Besi (mg) 9 

Flour (mg) 0,9 

Fosfor (mg) 500 

Yodium (mcg) 120 

Kalium (mg) 3800 

Kalsium (mg) 1000 

Kromium (mcg) 15 

Magnesium (mg) 95 

Mangan (mg) 1,5 

Natrium (mg) 1200 

Selenium (mcg) 20 

Seng (mg) 5 

Tembaga (mcg) 440 

Sumber : Hardin, Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 dalam Rusilanti, dkk 

(2015: 152) 

 

 Sehingga kesimpulan yang didapatkan yaitu angka kecukupan gizi 

merupakan asupan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah tertentu 

untuk memelihara kesehatan dalam tubuh sesuai dengan umur, jenis kelamin, 

ukuran tubuh dan aktifitas karena kebutuhannya berbeda-beda terlihat dari tabel 

yang sudah tercantum hal ini guna mengindari tubuh dari gangguan gizi misalnya 

kekurangan gizi maupun kesehatan gizi karena tidak baik untuk kesehatan tubuh. 
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 Angka kecukupan gizi juga merupakan suatu nilai yang digunakan untuk 

menentukan kandungan jumlah zat gizi yang masuk di dalam tubuh seseorang 

dengan mencerna zat-zat yang baik untuk tubuh seseorang hal ini tentu sangatlah 

bermanfaat bagi kelangsungan hidup seseorang sehingga dapat melakukan 

berbagai aktifitas dan tidak bermasalah dengan zat gizi karena asupan yang 

dimakan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam tubuh, angka 

kecukupan gizi inipun disesuaikan dengan penjabaran yang ada didalam tabel.  

2.2.3 Permasalahan Gizi 

 Menurut Par’i, dkk., (2017) timbulnya permasalahan gizi akibat 

kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan 

kondisi dan keadaan gizi sekarang yang dialami. Ada beberapa yang 

menyebabkan timbulnya permasalahan gizi antara lain: 

 Gangguan pemanfaatan gizi dalam tubuh melalui makanan tergantung dari 

apa yang dikonsumsi dan gangguan pemanfaatan tubuh. Adapun faktor yang 

mempengaruhi ada 2 yaitu faktor secara primer dan juga sekunder.  

a. Faktor secara primer merupakan faktor yang menyebabkan zat gizi tidak cukup 

dikarenakan: 

1) Kurangnya ketersediaan pangan keluarga sehingga di dalam keluarga tidak 

memperoleh makanan yang cukup bagi anggota keluarga. 

2) Kemiskinan yang dapat mengakibatkan kemampuan keluarga untuk 

menyiapkan makanan bagi anggota keluarga. 

3) Pengetahuan yang rendah akan pentingnya zat gizi sehingga pemenuhan 

gizi untuk keluarga kurang. 
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4) Kebiasaan makan yang salah karena pembentukan atas kebiasaan makanan 

yang disukai. 

b. Faktor secara sekunder yaitu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi 

adapun contoh dari faktor sekunder antara lain: 

1) Gangguan pada pencernaan makanan sehingga tidak dapat dicerna oleh 

tubuh secara sempurna yang mengakibatkan kurangnya kebutuhan tubuh. 

2) Gangguan penyerapan (absorbsi) merupakan zat gizi seperti parasit atau 

penggunaan obat-obatan tertentu. 

3) Gangguan pada metabolisme zat gizi dimana keadaan karena gangguan 

liver, atau penggunaan obat-obatan tertentu sehingga dapat mengganggu 

tubuh. 

4) Gangguan ekskresi dikarenakan terlalu banyak kencing atau terlalu banyak 

untuk mengeluarkan keringat. 

 Kemudian hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ariani (2017: 10) 

gangguan gizi di sebabkan karena 2 faktor yaitu faktor primer dan faktor sekunder 

dimana penjelasannya sebagai berikut: 

a. Faktor primer yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan gizi dan 

menyebabkan gizi sesorang tidak cukup dikarenakan: 

1) Kurangnya penyediaan pangan. 

2) Kurang baiknya distribusi pangan. 

3) Kemiskinan. 

4) Kurangnya pengetahuan. 

5) Kebiasaan makan yang salah. 
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b. Faktor sekunder yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan gizi dan 

menyebabkan gizi sesorang tidak cukup dikarenakan: 

1) Faktor yang menyebabkan terganggunya pencernaan seperti gigi yang 

tidak baik. 

2) Kelainan struktur saluran cerna dan kekurangan enzim. 

3) Faktor yang mengganggu absorbsi zat-zat gizi adalah adanya parasit, 

penggunaan laksan, atau obat pencuci perut. 

4) Faktor yang mempengaruhi metabolisme dan utilisasi zat gizi adalah 

penyakit hati, diabetes melitus, kanker, penggunaan obat-obatan tertentu, 

minuman beralkohol. 

5) Faktor yang mempengaruhi ekskresi sehingga menyebabkan banyak 

kehilangan zat-zat gizi adalah banyak kencing, banyak keringat, dan 

penggunaan obat. 

 Sehingga kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu bahwa terdapat 

gangguan-gangguan gizi pada seseorang terdapat 2 faktor yaitu faktor primer dan 

faktor sekunder dimana faktor primer dikarenakan kurang ketersediaan pangan, 

kemiskinan, pengetahuan rendah, kebiasaan makan yang salah, kurangnya 

distribusi pangan sedangkan faktor primer terdiri dari gangguan pencernaan, 

gangguan absorbsi, gangguan metabolisme, gangguan ekskresi, dan kelainan 

struktur saluran cerna. 

 Menurut Par’i, dkk., (2017), timbulnya masalah gizi, ada beberapa hal 

yang dapat menyebabkan seseorang mengalami permasalahan pada gizi 

diantaranya: 
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a. Teori Unicef 

  Berdasarkan teori dari Unicef bahwa permasalahan gizi dapat ditimbulkan 

baik secara langsung dan juga secara tidak langsung. Adapun secara langsung 

meliputi asupan makanan dan penyakit yang diderita sedangkan untuk 

permasalahan gizi yang disebabkan karena faktor tidak langsung yaitu 

kurangnya ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, perilaku/asuhan ibu 

dan anak yang kurang, kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak 

sehat. 

b. Teori segitiga penyebab masalah 

  Teori segitiga penyebab masalah yaitu teori tentang hubungan timbal balik 

antara faktor pertama yaitu penjamu dimana faktor-faktor yang ada didalam 

diri manusia dapat mempengaruhi keadaan gizi diantaranya keturunan, umur, 

jenis kelamin dan lain sebagainya faktor yang kedua adalah agen dimana baik 

ada maupun tidak ada dapat mempengaruhi timbulnya masalah gizi pada 

manusia misalnya zat gizi dan faktor ketiga yaitu lingkungan dimana 

lingkungan dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang, keadaan lingkungan 

dapat dibedakan menjadi 3 yaitu lingkungan fisik (cuaca, iklim, tanah, air), 

lingkungan biologis (kepadatan penduduk sehingga kebutuhan pangan 

meningkat dan dapat mengakibatkan kelangkaan bahan makanan), 

lingkungan sosial ekonomi (pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan 

ekonomi dan juga bencana alam).  Ketidakseimbangan faktor tersebut dapat 

mengakibatkan timbulnya permasalahan gizi. 
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Pada penelitian ini peneliti melihat balita yang ada di Kecamatan Brebes 

faktor yang mempengaruhi gizi balita yaitu akibat faktor primer yaitu akibat 

kemiskinan, kurangnya penyedia makanan di rumah tangga karena rumah tangga 

tidak mampu menyediakan makanann keluarga, kurangnya pengetahuan orang tua 

terhadap pemberian nutrisi yang baik bagi balita, kemudian kebiasaan makan 

yang salah yang dimakan oleh balita sedangkan faktor sekunder karena gangguan 

pencernaan, gangguan metabolisme dan gangguan ekskresi. 

2.2.4 Dampak Asupan Gizi 

 Dampak yang ditimbulkan akibat kurangnya asupan gizi yang masuk 

kedalam tubuh menurut Par’i, dkk., (2017) yaitu berupa: 

a. Akibat gizi kurang akibat hal ini dapat mempengaruhi tubuh manusia akibatnya 

bisa menyebabkan beberapa hal yaitu pertumbuhan, produksi tenaga, 

pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak, serta perilaku dimana penjabaran 

dari kelima hal tersebut adalah : 

1) Pertumbuhan dimana jika pertumbuhan terhambat akibat asupan gizi yang 

kurang menyebabkan anak tidak tumbuh secara optimal sesuai dengan 

perkembangannya. 

2) Produksi tenaga dimana kekurangan gizi akan menyebabkan kekurangan 

sumber tenaga sehingga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari. 

3) Pertahanan tubuh dimana protein sangat penting untuk pembentukan 

antibodi. 
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4) Struktur dan fungsi otak dimana jika kekurangan gizi pada waktu masih 

janin didalam keluarga ataupun pada masa balita maka akan menyebabkan 

sel-sel otak terhambat dalam perkembangannya. 

5) Perilaku dimana anak-anak yang mengalami kurang gizi maka tidak akan 

tenang. 

b. Akibat gizi lebih pada tubuh maka akan terganggu untuk melakukan aktivitas 

sehari-hari sehingga dampak yang ditimbulkan antara lain: 

1) Asupan gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. 

2) Kegemukan akan menyebabkan beberapa faktor penyebab penyakit 

diantaranya hipertensi, diabetes melitus, kantong empedu dan lain-lain. 

 Kemudian menurut Ariani (2017, 10) menyatakan bahwa ada dampak 

yang ditimbulkan akibat bila seseorang kekurangan gizi yaitu: 

a. Akibat gizi kurang pada tubuh  

1) Pertumbuhan, jika pertumbuhan terganggu maka akan mempengaruhi 

berbagai hal untuk menunjang aktivitas hal ini dipengaruhi salah satunya 

adalah nutrisi jika nutrisi baik maka pertumbuhan akan baik dan 

sebaliknya jika nutrisi kurang biasanya dikarenakan faktor ekonomi. 

2) Pertahanan tubuh, daya tahan tubuh akan menurun dan terjadi tekanan atau 

stress jika mengalami kekurangan gizi. 

3) Struktur dan fungsi otak, sehingga jika kekurangan gizi maka akan 

berdampak pada perkembangan mentalnya. 

4) Perilaku, jika kurang nutrisi untuk tubuh maka akan mempengaruhi 

perilakunya sehingga menjadi tidak tenang. 
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b. Akibat kelebihan nutrisi pada tubuh 

 Akibat kelebihan nutrisi atau gizi pada tubuh maka akan menyebabkan 

kegemukan atau obesitas karena kelebihan dalam mengkonsumsi makanan 

sehingga hasilnya disimpan dalam jaringan lemak hal ini akan menyebabkan 

dampak yang negatif bagi tubuh seperti hipertensi, diabetes melitus, jantung dan 

penyakit lain yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. 

 Sehingga kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu mengenai dampak 

asupan gizi yaitu terdapat 2 hal dimana akibat kekurangan gizi dan kelebihan gizi, 

didalam kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan, 

produksi tenaga, pertahanan tubuh, struktur dan fungsi otak serta perilaku 

sedangkan kelebihan gizi akan menyebabkan seseorang mengalami kegemukan 

atau obesitas pada tubuh. 

2.2.5 Status Gizi 

 Menurut Mardalena (2017: 147) status gizi adalah suatu keadaan tubuh 

manusia yang mengkonsumsi makanan yang masuk dalam tubuh akibat 

penggunaan zat gizi atau akibat konsumsi makanan sehingga itu menjadi sebuah 

tolak ukur penilaian status gizi seseorang, karena status gizi terbagi menjadi tiga 

yaitu gizi lebih, gizi baik dan juga gizi kurang. penilaian status gizi bisa 

menggunakan metode penilaian langsung meliputi antropometri, klinis, biokimia, 

biofisik dan metode penilaian tidak langsung seperti survai konsumsi makanan, 

statistik vital, dan  faktor ekologi. 

 Senada dengan hal tersebut status gizi adalah penafsiran data yang 

diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik ataupun metode untuk mengukur 
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sejauh mana status gizi seseorang untuk mengidentifikasi seseorang untuk 

penilaian status gizinya agar tidak dapat dilihat apakah seseorang beresiko terkena 

gizi buruk penilaian bisa menggunakan penilaian langsung dengan antropometri, 

klinis, biofisika, dan biokimia dan penilaian tidak langsung dengan survai 

konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi (Putra, 2013: 26). 

 Menurut Almatsier (2010: 3) Status gizi merupakan suatu gambaran 

keadaan tubuh sebagai akibat mengkonsumsi makanan, minuman, zat-zat gizi 

yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi asupan gizi untuk tubuhnya dan 

status gizi di bedakan dalam 3 kategori besar yaitu yang pertama status gizi buruk, 

yang kedua status gizi baik dan yang ketiga status gizi lebih. 

 Status gizi dapat mempengaruhi kualitas hidup karena dengan status gizi 

yang baik maka metabolisme dapat terlindungi sehingga tubuh dapat 

membentengi segala macam situasi yang ada agar tidak mudah terkena berbagai 

macam penyakit yang dapat menyerang tubuh, dengan mengkonsumsi makanan 

yang sukup dan bergizi dapat menjaga tubuh kita agar tetap sehat makanan yang 

masuk ke dalam tubuh tentunya makanan yang baik dengan mengandung 

beberapa unsur seperti vitamin, karbohidrat, protein hewani ataupun nabati, dan 

juga lemak (Kusmiyati, dkk., 2017). 

 Senada dengan hal tersebut menurut Rahim (2014) status gizi dapat 

berpengaruh terhadap kualitas hidup dengan beberapa aspek baik itu aspek 

pertumbuhan ataupun perkembangan pada anak, status gizi ini juga dapat 

menjadikan penilaian dalam mendeteksi keadaan tubuh apakah dalam keadaan 

baik atupun tidak. Selain itu Status sosial ekonomi masyarakat dalam artian posisi 
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kedudukan didalam suatu masyarakat yang ditentukan dengan keadaan ekonomi 

pendapatan dan juga pendidikan, perilaku anggota keluarga bagaimana cara untuk 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota keluarga lain, dan faktor 

lingkungan adalah faktor penentu status gizi anak lainnya (Bala, dkk., 2016). 

 Sehingga dalam penilaian status gizi merupakan kegiatan yang penting 

untuk mendekteksi secara awal tentang keadaan tubuh yang kaitannya dengan 

status gizi penilaian ini bertujuan untuk mengukur status gizi seseorang karena 

ada 3 kategori status gizi yaitu status gizi lebih, gizi baik dan gizi kurang, adapun 

penilaiannya dengan metode penilaian status gizi bisa menggunakan metode 

penilaian langsung meliputi antropometri, klinis, biokimia, biofisik dan metode 

penilaian tidak langsung seperti survai konsumsi makanan, statistik vital, dan  

faktor ekologi yang dapat dipantau dengan mencocokkan Kartu Menuju Sehat 

(KMS), kartu menuju sehat merupakan kartu pengendali untuk memantau status 

gizi pada seorang anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat terpantau 

dimana semakin bertambah umur semakin bertambah pula berat badan pada anak. 

Kartu menuju sehat ini juga merupakan salah satu kartu sarana pelayanan 

kesehatan untuk anak yang wajib dimiliki ibu yang mempunyai anak bayi untuk 

mengontrol perkembangannya saat berkunjung ke posyandu, klinik, rumah sakit 

ataupun ke dokter. 

2.2.5.1 Klasifikasi Status Gizi 

 Klasifikasi gizi menurut Ariani (2017: 19) dalam menentukannya harus 

ada ukuran baku, yang digunakan dalam penentuan klasifikasi status gizi di 
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Indonesia adalah WHO-NCHS (World Health Organization- National Center for 

Health Statistic) terbagi menjadi 4 yaitu : 

1. Gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas 

2. Gizi baik untuk well nourished. 

3. Gizi kurang untuk under weight yang mencangkup mild dan moderate PCM 

(protein calori malnutrition). 

4. Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, kwashiorkor, marasmic-

kwashiorkor.   

2.2.5.2 Penilaian Status Gizi  

 Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung dimana faktor untuk memilih metode penilaian yaitu 1) Tujuan, 2) Unit 

sampel yang akan diukur, 3) Jenis Informasi yang dibutuhkan, 4) Tingkat 

rehabilitas dan akurasi yang dibutuhkan, 5)Fasilitas dan peralatan yang ada, 6) 

Tenaga, 7) Waktu, 8) Dana yang tersedia dimana jenis penilaian status gizi dibagi 

menjadi 2 yaitu penilaian langsung dan penilaian tidak langsung (Mardalena, 

2017: 148). Berikut penjelasannya: 

1. Penilaian Langsung  

 Penilaian secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian yaitu 

antropometri, klinis, biokimia, biofisik. 

a. Antropometri 

 Dalam artiannya sendiri dapat diartikan pengukuran tubuh manusia 

dikarenakan manusia mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. 

Antropometri digunakan sebagai indikator pengukuran parameter yang terdiri 
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dari yang pertama umur, berat badan menggunakan timbangan, tinggi badan di 

ukur secara lurus, lingkar lengan atas menggunakan LILA atau meteran, lingkar 

kepala, lingkar dada, dan jaringan lunak. 

 Parameter tunggal belum bisa untuk mengukur atau menilai status gizi 

pada seseorang sehingga dilakukan kombinasi parameter yang disebut dengan 

indeks antropometri yang terdiri dari berat badan menurut umur (BB/U), tinggi 

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

lingkar lengan atas menurut umur (LLA/U), indeks masa tubuh (IMT). 

b. Pemeriksaan Klinis 

 Pemeriksaan klinis masuk dalam salah satu penilaian status gizi pada 

seseorang secara langsung dimana terdiri atas 2 bagian yaitu yang pertama 

riwayat medis dimana mencatat semua riwayat ataupun kejadian yang 

berhubungan dengan gejala yang timbul dan juga faktor yang menyebabkan 

kemudian yang kedua pemeriksaan fisik dilakukan dengan periksa pandang, 

pemeriksaan menggunakan stetoskop tentang perubahan rambut, kuku, mulut, 

lidah dan lain-lain. 

c. Biokimia  

 Dilakukan dengan uji secara laboratoris yang terdiri dari penilaian status 

besi dengan pemeriksaan hemoglobin, penilaian status protein, penilaian status 

vitamin dan penilaian status mineral. 
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d. Biofisik  

 Biofisik masuk dalam penilaian secara langsung artinya yaitu pemeriksaan 

mengenai kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur bisa dengan uji 

radiologi. 

2. Penilaian secara tidak langsung 

 Penilaian secara tidak langsung meliputi survai konsumsi makanan, 

pengukuran faktor ekologi, statistik vital. 

a. Survai konsumsi makanan  

 Untuk mengetahui kebiasaaan makan atau gambaran tingkat kecukupan 

bahan makanan dan zat gizi pada keluarga baik kelompok maupu perorangan. 

b. Pengukuran faktor ekologi 

 Faktor ekologi berhubungan dengan malnutrisi hasil interaksi beberapa 

faktor fisik, biologis, lingkungan. 

c. Statistik vital  

 Untuk mengetahui gambaran keadaan gizi pada suatu wilayah dengan 

menganalisis data. 

 Sependapat dengan pendapat diatas menurut Dr Suparyanto dalam Putra 

(2013: 27) ada 2 cara untuk menilai status gizi seseorang agar diketahui yaitu 

dengan penilaian status gizi langsung dan penilaian status gizi tidak langsung 

dimana penilaian status gizi langsung terdapat metode antropometri, klinis, 

biofisika, dan biokimia sedangkan penilaian status gizi secara tidak langsung 

terdapat survai konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 
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 Kemudian menurut pendapat Ariani (2017: 15) juga menyebutkan bahwa 

untuk menilai status gizi seseorang digunakan 2 cara yaitu penilaian status gizi 

secara langsung dan tidak langsung dimana didalam penilaian status gizi secara 

langsung terdiri dari antropometri, klinis, biokimia dan biofisik sedangkan 

penilaian status gizi secara tidak langsung terdiri dari survai konsumsi makanan, 

statistik vital, dan faktor ekologi. 

 Sehingga kesimpulan dari penilaian status gizi seseorang bisa dinilai 

secara langsung dan tidak langsung, dari uraian diatas penilaian status gizi secara 

langsung terdiri dari antropometri, klinis, biokimia dan biofisik sedangkan 

penilaian status gizi secara tidak langsung terdiri dari survai konsumsi makanan, 

statistik vital dan faktor ekologi. 

 Pada penilaian status gizi yang digunakan di Kecamatan Brebes yaitu 

menggunakan 2 penilaian yaitu secara langsung dan tidak langsung namun 

peneliti memfokuskan penilaian secara langsung karena yang sering digunakan 

penilaian status gizi balita yaitu menggunakan pengukuran antropometri dengan 

penghitungan z-score, pemeriksaan klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, 

pemeriksaan tes lab dengan penilaian secara biokimia dan yang terakhir 

menggunakan biofisik yaitu dengan rongen untuk mengetahui organ bagian tubuh 

balita. 

 Dari penilaian status baik secara langsung maupun tidak langsung 

perlunya penilaian untuk mendeteksi sedini mungkin kegiatan untuk dilakukan 

pemeriksaan agar dapat mengetahui status gizi agar bisa menemukan secara dini 

adanya penyimpangan pertumbuhan, ini diperlukan karena semakin dini 
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ditemukan penyimpangan maka semakin mudah dilakukan intervensi untuk 

perbaikan selain itu tenaga kesehatan mempunyai waktu untuk menyusun 

tindakan yang tepat untuk mengatasinya, adapun penilaian dilakukan dengan 

pengukuran tubuh yang biasa dilakukan yaitu dengan antropometri dimana : 

 Penilaian status gizi balita dapat ditentukan melalui pengukuran tubuh 

manusia yang dikenal dengan istilah“Anthropometri”.  Jenis anthropometri 

diantaranya Umur (U), Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), Lingkar Kepala 

(LK), Lingkar Lengan Atas (LLA), Lingkar Dada (LD), Lingkar Perut(LP), 

Lapisan Lemak Bawah Kulit (LLBK), Tinggi Lutut  (Kaesmetan, 2017). 

 Untuk mengukur status gizi pada seseorang di gunakan pengukuran skor 

simpangan baku atau (Z-score) berdasarkan rujukan WHO (World Health 

Organization) – NCHS (National Center For Health Statistics) dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan :  NIS  : Nilai Individual Subjek 

  NMBR  : Nilai Median Baku Rujukan 

  NSBR  : Nilai Simpang Baku Rujukan 

 Berdasarkan WHO – NCHS umur yang digunakan dalam perhitungan 

status gizi ini menggunakan indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB yang di batasi <18 

tahun. Penggolongan status gizi berdasarkan indeks dinyatakan pada tabel sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

Z-score = (NIS – NMBR ) / NSBR 
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Tabel. 2.5 Penggolongan Status Gizi 

No Indeks yang 

Dipakai 

Batas Pengelompokan Sebutan Status 

Gizi 

1 BB/U < -3 SD 

-3 SD s/d <-2 SD 

-2 SD s/d +2 SD 

> +2 SD 

Gizi Buruk 

Gizi Kurang 

Gizi Baik 

Gizi Lebih 

2 TB/U < -3 SD 

- 3 SD s/d < -2 SD 

- 2 SD s/d +2 SD 

> +2 SD 

Sangat Pendek 

Pendek 

Normal 

Tinggi 

3 BB/TB < -3 SD 

- 3 SD s/d < -2 SD 

- 2 SD s/d +2 SD 

> +2 SD 

Sangat Kurus 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Sumber : Putra (2013: 30) 

 

2.2.5.3 Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Memilih Metode 

Penilaian Status Gizi 

 Setiap metode penilaian status gizi memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing masing untuk menentukan status gizi seseorang dalam mendiagnosis suatu 

penyakit menggunakan beberapa jenis metode hal ini berguna untuk memberikan 

gambaran secara komprehensif (mampu diterima dan ditangkap dengan baik). 

 Beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

metode penilaian status gizi menurut Ariani (2017: 23) antara lain: 
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a. Tujuan 

 Tujuan dalam kegiatan pengukuran sangat penting dalam memilih suatu 

metode karena untuk mengetahui secara pasti apa yang akan diukur untuk 

dapat diketahui misalnya melihat fisik seseorang maka metode yang dipilih 

untuk melakukan pengukuran yaitu dengan menggunakan metode 

antropometri, apabila ingin melihat status vitamin dan mineral menggunakan 

metode biokimia, ingin mengetahui riwayat penyakit menggunakan metode 

klinis dan apabila ingin melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat 

perubahan struktur jaringan menggunakan metode biofisik.  

b. Statistik vital  

 Pengukuran status gizi dengan mstatistik vital yaitu dengan menganalisis 

statistik kesehatan misalnya angka kematian, angka kesakitan, atau data 

lainnya yang berhubungan dengan gizi seseorang, dapat digunakan sebagai 

bagian dari indikator tidak langsung pada penilaian gizi seseorang. 

c. Faktor ekologi  

 Pengukuran dengan menggunkan faktor ekologi digunakan dalam 

pengukuran untuk mengetahui penyebab malnutrisi untuk dapat dilakukan 

sebagai program intervensi gizi pada masyarakat. 

d. Tersedianya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam penilaian status gizi. 

e. Tenaga 

 Ketersediaan dana mempengaruhi jumlah ataupun mutu dari hasil yang 

didapatkan sehingga dapat mempengaruhi penggunaan metode.  
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f. Waktu  

 Waktu yang digunakan bisa sampai mingguan, bulanan bahkan tahunan 

contohnya dengan metode antropometri waktu yang dibutuhkan singkat tidak 

seperti biokimia yang memerlukan waktu yang lama, peralatan yang 

memadahi, tenaga yang mumpuni serta dana yang banyak. 

g. Dana  

 Dana mempengaruhi dalam pemilihan metode yang digunakan dalam 

penentuan untuk penilaian status gizi. 

 Kemudian menurut Supariasa dalam Putra (2013: 36) dalam memilih 

metode penilaian status gizi perlu adanya pertimbangan dimana dalam 

penjelasannya sebagai berikut:  

a. Tujuan 

 Tujuan dalam pengukuran status gizi seseorang harus jelas dan harus 

diperhatikan metode yang tepat untuk digunakan dalam penilaian status gizi 

agar hasil yang didapatkan lebih akurat dan tepat. 

b. Unit sampel yang akan diukur 

 Berbagai jenis unit sampel yang akan diukur sangat mempengaruhi 

penggunaan metode penilaian status gizi yang dipilih. 

c. Jenis informasi yang dibutuhkan 

 Pemilihan metode penilaian status gizi sangat tergantung pada jenis 

informasi yang diberikan oleh target, jenis informasi itu berupa asupan 

makanan, berat tinggi badan dan lain sebagainya.  
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d. Tingkat reliabilitas dan akurasi yang dibutuhkan 

 Masing-masing metode penilaian status gizi mempunyai tingkat 

reliabilitas dan akurasi berbeda-beda. Contohnya apabila adanya dana, tenaga, 

sarana prasarana yang mendukung maka cocok menggunakan biokimia untuk 

dianjurkan. 

e. Tersedianya fasilitas dan peralatan 

 Tersedianya sarana fasilitas dan peralatan sangat penting untuk melakukan 

penilaian terhadap status gizi seseorang, biasanya penilaian antropometri lebih 

mudah dari pada biokimia. 

f. Tenaga 

 Ketersediaan tenaga sangat berpengaruh untuk melakukan penilaian 

terhadap status gizi seseorang. 

g. Waktu 

 Ketersedian waktu juga sangat berpengaruh terhadap pengukuran status 

gizi seseorang. 

h. Dana 

  Masalah dana sangat mempengaruhi pemilihan metode dalam penilaian 

status gizi seseorang karena metode biokimia lebih mahal dari pada metode 

lainnya. 

 Sehingga kesimpulan dari penjelasan diatas maka faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih metode penilaian status gizi meliputi tujuan, unit 

sampel yang akan diukur, statistik vital, jenis informasi yang dibutuhkan, faktor 
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ekologi, tingkat reliabilitas dan akurasi yang dibutuhkan, tersedianya fasilitas dan 

peralatan, tenaga, waktu, dana. 

2.2.6 Pengertian Gizi Buruk 

 Gizi buruk merupakan suatu kondisi yang bermasalah dengan kesehatan 

yang dinyatakan dengan kekurangan nutrisi yang bisa terjadi karena ada beberapa 

faktor sehingga asupan suplai makanan kurang untuk tubuh yang mengakibatkan 

kurangnya pemenuhan gizi dan nutrisi bagi tubuh dimana status gizi serta 

nutrisinya di bawah rata-rata, beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh yaitu 

berupa karbohidrat, protein dan kalori, nutrisi tersebut yang seharusnya dipenuhi 

untuk kebutuhan tubuh, jika pada balita yang mengalami gizi buruk maka tidak 

dapat terpenuhi kebutuhan asupan nutrisinya sehingga dapat dilihat dengan 

pengukuran menggunakan berat badan anak sesuai dengan umurnya berpedoman 

pada kartu menuju sehat (KMS) pada setiap balita (Hapsari, 2014: 14). 

 Dengan melihat laju pertumbuhan dan perkembangan yang ada di kartu 

menuju sehat (KMS) maka dapat diketahui bagaimana kondisi dari balita, jika 

balita tersebut mengalami gizi buruk hal-hal tersebut dapat bermasalah bagi 

kesehatan terlebih jika dibiarkan maka akan fatal akibatnya, hal tersebut bisa 

mempengaruhi kesehatan fisik dan mental bila sudah terkena gizi buruk karena 

asupan yang seharusnya bisa terpenuhi untuk tubuh tidak dapat tercukupi karena 

kurangnya asupan protein,vitamin, karbohidrat, mineral yang dibutuhkan tubuh.  

 Gizi buruk dapat terjadi pada seseorang dalam jangka panjang dan jangka 

pendek. Gizi buruk juga dapat diartikan sebagai kurang asupan makanan yang 

kurang untuk tubuh yang seharusnya didapat oleh tubuh untuk dapat menyuplai 
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keseluruh organ tubuh agar dapat menjalankan aktifitas, jika seseorang sudah 

mengalami gizi buruk maka aktifitas yang seharusnya bisa untuk dijalani menjadi 

terhambat karena tubuh tidak dapat mengontrol bagian tubuh lain untuk dapat 

melakukan gerak. Seseorang yang sudah terdeteksi gizi buruk maka mudah untuk 

terkena berbagai macam penyakit karena daya tahan imunnya sangat lemah 

sehingga mudah terkena penyakit bahkan hal terburuk dapat menyebabkan 

seseorang dapat meninggal dunia (Aryanto, dkk., 2013) 

 Gizi buruk pada seseorang bisa ditandai dengan beberapa hal dengan 

dengan melihat penggolongan status gizi dimana indeks yang dipakai yaitu 

menggunakan berat badan menutut umur, tinggi badan menurut umur, serta berat 

badan menurut tinggi badan dimana jika balita mengalami gizi buruk maka akan 

terlihat kurus, berat badan yang sulit untuk dapat bertambah dan terkadang bisa 

terjadi penurunan berat badan, perbandingan tinggi badan dan berat badan kurang 

dan lain sebagainya. 

 Jika balita mengalami gizi buruk maka tanda-tanda yang menjadi indikator 

bahwa balita tersebut dikatakan mengalami gizi buruk yakni keadaan balita sangat 

kurus dimana hal tersebut terjadi karena asupan nutrisi kurang untuk tubuh, 

kemudian berat badan menurut umur (BB/U), dan tinggi badan menurut umur  

(TB/U) < -3 SD dengan melakukan perhitungan dengan melihat kartu menuju 

sehat (KMS) pada balita  

 Menurut Kemenkes RI (2011) menyatakan bahwa gizi buruk di jabarkan 

bahwa : 
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 Gizi buruk Keadaan gizi anak yang ditandai dengan satu atau lebih tanda 

berikut: a. Sangat kurus, b. Edema, minimal pada kedua punggung kaki, c. BB/PB 

atau BB/TB < -3 SD d. LiLA < 11,5 cm (untuk anak usia 6-59 bulan). 

 

 Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu kejadian yang terparah dalam 

kekurangan gizi dan difisiensi mikronutrien karena anak kurang adanya suplai 

makanan untuk dirinya sehingga menyebabkan kekurangan gizi yang terjadi 

secara menahun atau dalam waktu yang lama, gizi buruk ini bisa dilihat dengan 

membandingkan berat badan dengan umurnya, membandingkan berat badan 

dengan tinggi badan jika didapatkan < -3 maka anak tersebut mengalami gizi 

buruk sehingga membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang cepat dari 

pihak kesehatan agar dapat tertangani dengan cepat (Krisnansari, 2010). 

 Pendapat lain mengatakan bahwa gizi buruk adalah suatu kejadian yang di 

alami seseorang dengan status gizi dengan melihat  pada indeks berat badan 

menurut umur (BB/U) < - 3 SD sehingga adanya pengukuran terlebih dahulu yang 

dilakukan seseorang untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya melalui 

berat badan sehingga hasil pengukuran yang sudah di lakukan dapat di 

klasifikasikan masuk dalam katagori gizi baik, gizi kurang ataupun gizi buruk 

(Rahmawati, dkk., 2017). 

 Jadi gizi buruk dapat diartikan sebagai kondisi yang kurang akan nutrisi 

bagi tubuhnya karena status nutrisi untuk tubuh di bawah rata-rata sehingga 

mengakibatkan seseorang yang terkena gizi buruk dapat menghambat anak dalam 

melakukan aktifitas karena tidak adanya asupan gizi yang baik yang dapat 

mengakibatkan kondisi semakin parah dan terjadi dalam proses waktu yang lama 

atau menahun, penderita gizi buruk bisa terlihat dengan ciri-ciri tertentu seperti 
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sangat kurus, berat badan tidak sesuai umurnya, edema dan lain-lain hal ini perlu 

penanganan cepat karena dapat mengakibatkan kematian, ciri-ciri tersebut dapat 

dilihat dalam penggolongan status gizi anak dengan menggunakan beberapa 

indikator pengukuran dimana indikator atau indeks yang digunakan yaitu berupa 

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

badan menurut tinggi badan (BB/TB). 

2.2.7 Tipe Gizi Buruk 

 Seseorang yang mengalami gizi buruk terjadi karena kurangnya energi 

protein yang sering disebut dengan (KEP), dan ini bisa terjadi dengan skala yang 

ringan, sedang ataupun berat. Kekurangan energi protein ini dapat membuat balita 

terlihat sangat kurus dan dapat dikatakan kritis. Penggolongan gizi buruk juga 

beragam sehingga terdapat tipe-tipe seseorang yang mengalami gizi buruk. 

 Menurut Hapsari (2014: 53) ada tiga tipe gizi buruk yaitu 1. Kwashiorkor 

disebabkan karena tidak ada asupan nutrisi yang masuk dalam tubuh sehingga 

membuat seseorang dapat menjadi kurus adapun ciri-cirinya yaitu terlihat sayu, 

rambut tipis kemerahan, pembesaran hati, otot mengecil dan adanya bercak. 2. 

Marasmus merupakan tipe gizi buruk yang lebih parah dari kwashiorkor dengan 

ciri-ciri badan hanya terlihat seperti tulang yang di balut dengan kulit sehingga 

sangat kurus sekali dan 3. Marasmic-kwashiorkor yang merupakan gabungan 

antara keduanya yang memiliki ciri-ciri kesamaan dengan keduanya namun pada 

tipe ini cirinya yaitu endema yang tidak mencolok. 

 Senada dengan hal tersebut menurut Mardalena (2017: 163) gizi buruk 

terbagi menjadi 3 tipe yaitu 1. Kwarshiorkor adanya pembengkakan pada hati 
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sehingga penderita pengalami penggelembungan hati yang mengakibatkan 

seseorang masuk dalam kriteria ini pada penderita ini memiliki ciri-ciri endema 

diseluruh tubuh, wajah bulat, mata sayu, kekurangan berat badan dan lain-lain, 2. 

Marasmus merupakan tipe yang sering di katakan sebagai tulang yang terbungkus 

kulit karena memang hampir tidak terlihat daging dalam tulang yang memiliki ciri 

otot mengecil, wajah lebih tua,rambut tipis dan lain-lain dan kemudian 3. 

Marasmik-kwarshiorkor gabungan antara 2 tipe gizi buruk yang disertai dengan 

endema. 

 Pendapat lain menurut (Ogunrinade, 2014) banyak balita yang terdeteksi 

mengalami gizi buruk karena faktor kekurangan energi protein yang seharusnya 

dapat mencukupi untu tubuh namun tidak dapat diterima oleh tubuh karena tidak 

adanya asupan yang baik, adapun kategori yang masuk dalam kekurangan energi 

protein terdapat 3 tipe yaitu Marasmus, Kwarshiokor, Marasmic Kwarshiorkor, 

yang di sebabkan beberapa faktor antara lain : 1. Marasmus disebabkan 

Ketidakcukupan diet yang dilakukan oleh penderita gizi buruk, kebiasaan makan 

yang tidak benar yang terkadang asupan makanan yang dimakan tidak baik, 

kelainan metabolik, 2. Kwarshiokor disebabkan kegagalan pertumbuhan, berat 

dan tinggi badan rendah untuk anak seusinya dengan dilakukan pengukuran oleh 

tenaga kesehatan, anak yang terkena gizi buruk tipe kwarshiokor  terlihat gemuk 

menunjukkan edema pada kaki dan tangan, pencernaan seseorang yang terkena 

gizi buruk dapat terpengaruh yang biasanya diikuti dengan diare atau hilangnya 

nafsu makan, 3. Marasmic Kwarshiorkor merupakan bentuk gizi buruk dengan 
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tipe terparah dengan ciri-ciri perubahan psikologis, berubahnya warna rambut dan 

juga kulit bagi penderita gizi buruk dengan tipe ini. 

 Jadi bisa dikatakan bahwa penderita gizi buruk memiliki 3 tipe untuk 

menentukan kategori mana sesuai dengan gejala yang ditunjukkan. Adapun 3 

jenis gizi buruk tersebut yaitu: 

1.  Kwashiorkor disebabkan karena tidak ada gizi yang masuk ke kedalam tubuh 

balita dimana memiliki ciri-ciri: 

a. Terlihat sayu 

b. Rambut tipis kemerahan, jarang, kusan, warna rambut jagung dan bila 

dicabut tidak sakit 

c. Pembesaran hati, otot mengecil dan adanya bercak 

d. Endema diseluruh tubuh 

e. Wajah bulat dan sembab 

f. Kekurangan berat badan  

g. Pencernaan seseorang yang terkena gizi buruk dapat terpengaruh yang 

biasanya diikuti dengan diare atau hilangnya nafsu makan 

h. Kedua punggung kaki bengkak 

i. Bercak merah kehitaman di tungkai atau di pantat 

2. Marasmus merupakan bentuk terparah daripada Kwarshiorkor dimana memiliki 

ciri-ciri: 

a. Badan hanya terlihat seperti tulang yang di balut dengan kulit sehingga 

sangat kurus sekali 

b. Ciri otot mengecil 
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c. Wajah lebih tua 

d. Rambut tipis 

e. Cengeng dan rewel 

f. Rambut tipis, jarang, kusam 

g. Perut cekung 

h. Tulang iga tampak jelas 

i. Kulit keriput 

j. Pantat kendur dan keriput 

3. Marasmik-Kwarshiorkor yaitu penggabungan antara tipe kwashiorkor dan 

marasmus dengan tanda-tanda dan gejala sama dengan keduanya namun dalam 

tipe ini adanya endema dimana memiliki ciri: 

a. Kesamaan dengan keduanya namun pada tipe ini cirinya yaitu endema 

yang tidak mencolok 

b. Perubahan psikologis 

c. Perubahnya warna rambut dan juga kulit bagi penderita gizi buruk dengan 

tipe ini 

d. Wajah seperti orang tua atau bulat dan sembab 

e. Tidak bereaksi terhadap rangsangan 

f. Kulit keriput 

2.2.8 Penyebab Terjadinya Gizi Buruk 

 Permasalahan gizi buruk yang dialami oleh balita disebabkan karena 

adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab dimana bisa dilihat tingkatannya 

terbagi menjadi yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. 
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 Hapsari (2014: 40) ada 2 penyebab terjadinya gizi buruk yaitu secara 

langsung dan tidak langsung, dimana penyebab langsung terjadinya gizi buruk 

yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, perilaku, dan laju pertumbuhan 

penduduk sedangkan untuk penyebab yang terjadi secara tidak langsung yaitu 

kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang di konsumsi, menderita penyakit 

infeksi, dan cacat bawaan 

 Kemudian menurut Oktavia, dkk (2017) ada 2 penyebab yang menjadi 

penyebab terjadinya gizi buruk pada balita dimana faktor tersebut yaitu faktor 

yang dialami secara langsung dan tidak langsung, penderita gizi buruk yang 

terjadi  karena penyebab langsung antara lain karena kurangnya jumlah kualitas 

makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi sedangkan untuk 

penyebab secara tidak langsung antara lain karena ketersediaan pangan rumah 

tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai, dan pendidikan rendah. 

 Banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya banyak 

kasus gizi buruk pada balita baik secara langsung dan tidak langsung hal inilah 

menjadi timbulnya permasalahan gizi buruk yang dialami oleh balita pada 

umumnya dan pada masa akutnya akan mengancam jiwa dan jangka panjang yang 

akan dialami oleh penderita gizi buruk yaitu akan menjadi ancaman pada 

kehidupannya sehingga perlunya penanganan yang khusus. 

 Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Baculu, dkk (2015) bahwa 

penyebab gizi buruk bisa terjadi karena 2 faktor yaitu penyebab secara langsung 

dan tidak langsung, untuk penyebab secara langsungnya adalah kurangnya asupan 

makanan dan penyakit infeksi kemudian faktor penyebab secara tidak langsung 
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kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan dan pola asuh 

yang diberikan kepada balita. 

 Kemudian hal yang sama menurut pendapat Gandini, dkk. (2016) 

penyebab balita mengalami gizi buruk terdapat 2 faktor penyebab yaitu karena 

penyebab secara langsung dan secara tidak langsung, penyebab balita mengalami 

gizi buruk secara langsung yaitu asupan makanan dan penyakit infeksi sedangkan 

untuk penyebab tidak langsung dari gizi buruk pada balita yaitu meliputi 

persediaan makanan dirumah, perawatan anak dan ibu hamil, dan pelayanan 

kesehatan, hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan balita mengalami gizi buruk. 

   Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya balita yang mengalami 

kasus gizi buruk karena mengalami 2 faktor penyebab yaitu secara langsung dan 

juga secara tidak langsung, baik penyebab secara langsung maupun tidak 

langsung dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.  Penyebab secara langsung 

a. Ketersediaan pangan rumah tangga untuk memenuhi asupan makanan bagi 

anggota keluarga dan kurangnya asupan makanan. 

b. Perilaku (pentingnya makanan bergizi) karena rendahnya akan pentingnya 

makanan bergizi bagi anggota keluarganya.  

c. Laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan 

makanan sehingga menyebabkan krisis pangan. 

d. Kurangnya jumlah kualitas makanan yang dikonsumsi  

e. Menderita penyakit infeksi karena menurunnya daya tahan tubuh sehingga 

mudah terserang penyakit. 
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2. Penyebab Tidak Langsung 

a. Kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang di konsumsi sehingga 

asupan yang dimakan kurang dan bisa berakibat terkena gizi buruk. 

b. Cacat bawaan (kurangnya gizi pada saat ibu mengandung) 

c. Kemiskinan merupakan permasalahan yang tidak bisa untuk dihindari dan 

kasus gizi buruk banyak terjadi di negara berkembang. 

d. Pola asuh yang kurang memadai tentang sikap dan perilaku dalam 

memberi makan, kebersihan, kasih sayang dan sebagainya. 

e. Pendidikan rendah sehingga pengetahuan akan pentingnya gizi bagi 

anggota keluarga kurang. 

f. Kondisi lingkungan. 

g. Kondisi sosial. 

 Penyebab kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kecamatan Brebes 

karena yang pertama rendahnya tingkat ekonomi yang didapat oleh masyarakat 

yang kedua karena rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan 

kurangnya pengetahuan akan kebutuhan gizi bagi anak serta yang ketiga yaitu  

penyakit yang menyertai seperti ISPA (infeksi saluran pernafasan). 

2.2.9 Dampak Gizi Buruk 

 Balita merupakan kelompok rentan terhadap gizi yang mudah mengalami 

gangguan kesehatan atau rentan karena kekurangan gizi dan dampak dari 

kekurangan gizi secara menahun dapat mengakibatkan balita mengalami gizi 

buruk. Gizi buruk merupakan permasalahan yang utama di negara berkembang 

yang banyak dialami oleh balita pada umumnya. 
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 Gangguan gizi buruk ini akan menyebabkan dampak pagi penderitanya 

menurut Myrnawati, dkk (2016) dampak yang dialami oleh penderita gizi buruk 

antara lain: 

a. Dapat menyebabkan kematian pada balita yang mengalami gizi buruk jika tidak 

ditangani secara cepat dan tepat. 

b. Mudah menderita penyakit-penyakit kronis dikemudian hari. 

c. Menurunnya daya tahan tubuh. 

 Kemudian pendapat dari Rohaeti (2014) dampak yang ditimbukan dari 

balita yang mengalami gizi buruk banyak organ dan sistem dan disertai 

kekurangan asupan baik mikro maupun makro dampak tersebut antara lain: 

a. Kondisi akut gizi buruk dapat mengancam jiwa dan dapat berakibat pada 

kematian. 

b. Ancaman lain yang dapat ditimbulkan oleh penderita gizi buruk antara lain 

hipotermi  (tidak/kurang/jarang diberi makan dan menderita infeksi), 

hypoglikemi (kadar gula rendah < 54 mg/dl). 

c. Kekurangan elektrolit penting dan cairan tubuh. 

d. Berpengaruh terhadap perkembangan otak. 

 Hal lain di ungkapkan oleh Oktavia, dkk., (2017) bahwa dampak yang 

ditimbulkan akibat gizi buruk pada balita antara lain: 

a. Dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berfikir. 

b. Balita yang mengalami gizi buruk juga dapat mengalami penurunan kecerdasan 

atau IQ. 
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c. Dampak paling buruk yang dialami oleh penderita gizi buruk menyebabkan 

kematian pada umur yang sangat dini. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa gizi buruk akan membawa dampak bagi 

penderitanya dan penderita gizi buruk harus ditangani secara cepat dan tepat agar 

kondisnya dapat pulih, adapun dampak yang dimbulkan dari gizi buruk antara lain 

a. Hal terburuk yang dapat dialami oleh penderita jika tidak tertangani dengan 

cepat yaitu kematian. 

b. Dapat mengalami penurunan kecerdasan IQ bagi enderita gizi buruk. 

c. Mudah terserang penyakit dan daya tahan tubuh melemah. 

2.2.10 Aministrasi Langkah-Langkah Pelaksanaan Respon Cepat 

Penanggulangan Gizi Buruk 

 Dalam penanggulangan gizi buruk ada beberapa langkah yang dilakukan 

oleh berbagai tingkat administrasi mulai dari pusat sampai dengan desa atau 

posyandu untuk penanganan respon cepat gerakan penanggulangan gizi buruk 

menurut Depkes (2008) langkah-langkah yang dilakukan antara lain:  

1. Persiapan 

 Dalam rangka persiapan respon cepat gerakan penanggulangan gizi buruk 

di berbagai tingkat dilakukan beberapa kegiatan tersebut:  

1) Pusat 

a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan. 

b. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait. 

c. membuat surat edaran dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh 

Indonesia untuk menginformasikan dan mendapatkan dukungan pelaksanaan. 
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d. Membuat surat edaran dari Ketua Tim Penggerak PKK Pusat kepada ketua Tim 

Penggerak PKK Provinsi di seluruh Indonesia. 

e. Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di seluruh provinsi di Indonesia. 

f. Melakukan sosialisasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait di seluruh 

Provinsi di Indonesia. 

2) Provinsi 

a. Membuat surat edaran dari Gubernur kepada Bupati/Walikota yang ada di 

wilayahnya tentang dukungan pelaksanaan. 

b. Membuat surat edaran Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi kepada Ketua Tim 

Penggerak PKK Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. 

c. Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di seluruh Kabupaten/Kota. 

d. Melakukan sosialisasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait di seluruh 

Kabupaten/Kota. 

e. Dinas Kesehatan (Pengelola Program Gizi) melakukan pemutakhiran data 

sasaran dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. 

f. Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. 

3) Kabupaten/Kota 

a. Bupati/Walikota membuat surat edaran/instruksi kepada Kadinkes 

Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit dan semua Camat yang ada di 

wilayahnya tentang pelaksanaan. 

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran/instruksi 

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas. 
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c. Bupati/Walikota melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas/SKPD 

(Satuan Kerja Kepala Daerah) terkait, Direktur Rumah Sakit, TP-PKK 

Kabupaten/Kota, Camat, TP-PKK Kecamatan, dan Kepala Puskesmas. 

d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota membuat surat edaran tentang 

pelaksanaan kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK di Kecamatan yang 

ada di wilayahnya.  

e. Melakukan advokasi kepada penentu kebijakan di seluruh Kabupaten/Kota. 

f. Melakukan sosialisasi kepada lintas program dan lintas sektor terkait di seluruh 

Kecamatan. 

g. Dinas Kesehatan (Pengelola Program Gizi) melakukan pemutahiran data sasran 

dari seluruh Kecamatan yang ada di wilayahnya. 

h. Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. 

4) Kecamatan/Puskesmas 

a. Camat melakukan koordinasi kepada seluruh Kepala Desa/Lurah yang ada di 

wilayahnya tentang pelaksanaan kegiatan. 

b. Camat dan Kepala Puskesmas membentuk tim pelaksana operasi timbang dan 

konfirmasi penentuan ststus gizi. 

c. Petugas Puskesmas melakukan pemutahiran data sasaran yang di peroleh dari 

catatan kader PKK/Posyandu. 

d. Mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan dari seluruh Posyandu yang ada di 

wilayahnya, kemudian dibandingkan dengan data sebelumnya untuk memenuhi 

kebutuhan pelaksaan kegiatan. 
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e. Menyusun kesepakatan  bersama dengan wakil desa tentang kegiatan operasi 

timbang di masing-masing Desa/Kelurahan di wilayahnya. 

5) Desa/Posyandu 

a. Kepala Desa/Lurah membuat jadwal pelaksanaan operasi timbang sesuai 

dengan hasil kesepakatan. 

b. Kader, petugas kesehatan dan tim/perangkat desa mendata sasaran balita yang 

ada di wilayah kerja Posyandu. Kegiatan ini dilakukan sebelum operasi 

timbang dilaksanakan. 

c. Kader, petugas kesehatan dan tim/perangkat desa menyebarluaskan informasi 

tentang bulan operasi timbang kepada seluruh masyarakat di desa wilayah 

kerjanya agar semua keluarga membawa balita ke posyandu untuk ditimbang 

pada hari yang telah ditentukan. 

d. Menyiapkan alat dan bahan. 

 Pada administrasi langkah-langkah pelaksanaan respon cepat 

penanggulangan gizi buruk pada balita peneliti memfokuskan penelitian pada 

tingkat kecamatan karena peneliti melakukan penelitian yang bertempat di 

Kecamatan Brebes. 

2.2.11 Penanganan Pada Gizi Buruk 

 Gizi buruk pada balita harus cepat dalam penanggulangan karena jika 

tidak maka akan memperparah kondisi, menurut Iskandar (2017) penanganan gizi 

buruk pada balita dengan cara penjaringan kasus, rujukan dan perawatan gratis di 

puskesmas maupun di rumah sakit, pemberian makanan tambahan (PMT), serta 



73 
 

 
 

berbagai upaya lain yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menangani kasus 

gizi buruk tersebut. 

 Senada dengan hal tersebut menurut Aidha (2017) upaya yang dilakukan 

dalam penanganan gizi buruk pada balita yaitu dengan dilaksanakan upaya 

pencegahan seperti melalui pendekatan yang komprehensif, yang mengutamakan 

promosi kesehatan (advokasi, bina suasana dan pemberdayaan masyarakat) dan 

upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi gizi buruk yaitu dengan 

kegiatan pengobatan dan pemulihan bagi balita penderita gizi buruk. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan gizi buruk 

pada balita dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan penjaringan kasus, 

rujukan dan perawatan gratis di puskesmas maupun di rumah sakit, pemberian 

makanan tambahan (PMT), kegiatan pengobatan dan pemulihan bagi balita 

penderita gizi buruk. 

2.2.11.1 Penilaian Awal Anak Gizi Buruk 

 Penilaian awal anak maupun balita yang terkena gizi buruk menurut World 

Health Organization (2009: 194) ada beberapa hal mengenai penilaian awal pada 

anak yang terkena gizi buruk yaitu: 

a. Diagnosis 

 Ditegakkan berdasarkan tanda dan gejala klinis serta pengukuran 

antropometri, anak yang terkena gizi buruk apabila 

1. BB/TB <-3 SD atau <70% dari median (marasmus) 

2. Edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh (kwashiokor BB/TB >-

3 SD atau marasmic- kwashiokor BB/TB <-3 SD. 
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 Jika BB/TB atau BB/PB tidak dapat diukur gunakan tanda klinis berupa 

anak tampak sangat kurus dan tidak mempunyai jaringan lemak bawah kulit 

terutama pada kedua bahu, lengan, pantat dan paha tulang iga terlihat jelas dengan 

atau tanpa adanya edema. 

 Anak dengan BB/U <60% belum tentu gizi buruk karena mungkin anak 

tersebut pendek, sehingga tidak terlihat sangat kurus. Anak seperti itu tidak 

membutuhkan perawatan di rumah sakit kecuali jika ditemukan penyakit lain yang 

berat. 

b. Penilaian Awal Anak Gizi Buruk 

 Pada setiap anak gizi buruk lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis. 

Anamnesis terdiri dari anamnesis awal dan anamnesis lanjutan.  

1. Anamnesis awal (untuk kedaruratan) dimana kejadian mata cekung yang baru 

saja muncul, lama dan frekuensi diare dan muntah serta tampilan dari bahan 

muntah dan diare (encer/darah/lendir), kapan terakhir berkemih, sejak kapan 

tangan dan kaki teraba dingin. Bila didapatkan hal tersebut sangat mungkin 

anak mengalami dehidrasi atau syok serta harus segera ditangani. 

2. Anamnesis lanjutan (untuk mencari penyebab dan rencana tatalaksana 

selanjutnya, dilakukan setelah kedaruratan ditangani), diet (pola 

makan)/kebiasaan makan sebelum sakit, riwayat pemberian ASI, asupan 

makanan dan minuman yang dikonsumsi beberapa hari terakhir, hilangnya 

nafsu makan, kontak dengan pasien campak dalam 3 bulan  terakhir, hilangnya 

batuk kronik, kejadian dan penyebab kematian saudara kandung, berat badab 

lahir, riwayat tumbuh kembang  (duduk, berdiri, bicara dan lain-lain), riwayat 
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imunisasi, apakah ditimbang setiap bulan, lingkungan keluarga (untuk 

memahami latar belakang sosial anak), diketahui atau tersangka infeksi HIV. 

3. Pemeriksaan Fisis yaitu apakah anak tampak sangat kurus, apakah edema pada 

kedua punggung kaki, tanda dehidrasi (tampak haus, mata cekung, turgor 

buruk haruslah hati-hati menentukan status dehidrasi pada gizi buruk), apakah 

ada tanda syok (tangan dingin, capillary refill time yang lambat, nadi lemah 

dan cepat), kesadaran menurun, demam (suhu aksilar >37,50C), frekuensi dan 

tipe pernafasan: pneumonia atau gagal jantung, sangat pucat, pembesaran hati 

dan ikterus, apakah perut kembung, bising usus melemah/meninggi, tanda 

asites, atau adanya suara seperti pukulan pada permukaan air (abdominal 

splash) 

4. Tatalaksana perawatan yaitu dengan tanda defisiensi vitamin A pada mata 

(konjungtiva atau kornea yang kering bercak bitot, ulkus kornea, 

keratomalasia), ulkus pada mulut, fokus infeksi (telinga, tenggorokan, paru, 

kulit), lesi kulit pada kwashiorkor (hipo- atau hiper-pigmentasi, deskuamasi, 

ulserasi (kaki, paha, genital, lipatan, belakang telinga) lesi eksudatif 

(konsistensi, darah, lendir), tanda dan gejala infeksi HIV. 

c. Tatalaksana Perawatan  

  Pada saat masuk rumah sakit hal-hal yang perlu untuk diperhatikan: 

1. Anak dipisahkan dari pasien infeksi. 

2. Ditempatkan diruangan yang hangat (25-300 C, bebas dari dingin) 

3. Di pantau secara rutin 

4. Memandikan anak dilakukan seminimal mungkin dan harus segera dikeringkan 
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 Demi keberhasilan tatalaksana diperlukan: 

1. Fasilitas dan staf yang profesional (Tim Asuhan Gizi) 

2. Timbangan badan yang akurat 

3. Penyediaan dan pemberian makan yang tepat dan benar 

4. Pencatatan asupan makan dan berat badan anak, sehingga kemajuan selama 

perawatan dapat dievaluasi 

5. Keterlibatan orang tua 

d. Tatalaksana Umum 

 Penilaian Triase anak gizi buruk dengan tatalaksana syok pada anak gizi 

buruk, jika ditemukan ulkus kornea beri vitamin A dan obat tetes mata 

kloramfenikol/tetrasiklin dan anropin: tutup mata dengan kasa yang telah dibasahi 

dengan larutan garam normal, dan balutlah jangan beri obat mata yang 

mengandung steroid dan jika terdapat anemia berat diperlukan penanganan segera. 

Penanganan umung untuk pasien gizi buruk meliputi 10 langkah dan terbagi 

dalam 2 fase yaitu fase stabilisasi dan fase rehabilitasi. 

2.2.11.2  Pelaksanaan Respon Cepat Penanggulangan Gizi Buruk 

 Dalam respon cepat penanggulangan gizi buruk menurut Depkes (2008) 

terdapat beberapa pelaksanaan yang dilakukan untuk permasalahan gizi buruk 

pada balita diantaranya: 

1) Penemuan Kasus Gizi Buruk 

 Penemuan kasus gizi buruk dapat dilakukan penapisan melalui kegiatan 

penimbangan seluruh balita secara serentak di posyandu yang dikenal dengan 

istilah operasi timbang. 
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 Operasi timbang yaitu kegiatan yang dilakukan diseluruh Kabupaten/Kota 

di Indonesia dimana: 

a. Tujuannya yaitu untuk menemukan seluruh kasus gizi buruk secara dini. 

b. Sasarannya yaitu seluruh balita di posyandu. 

c. Waktunya yaitu operasi timbang dilakukan serentak secara rutin pada bulan 

Agustus setiap tahun di seluruh posyandu. Namun demikian penimbangan 

balita yang dilakukan setiap buoan di posyandu harus tetap dilaksanakan. 

d. Pelaksanaannya yaitu kegiatan operasi timbang adalah kader PKK/ Kader 

Posyandu didampingi tenaga kesehatan. 

 Langkah-langkah dalam melakukan operasi timbang yang dilakukan oleh 

kader dan petugas kesehatan antara lain: 

a. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kader yaitu menyebarkan informasi 

sehari sebelum pelaksanaan, melakukan pendaftaran, melakukan penimbangan, 

mencatat hasil penimbangan pada buku bantu/register, memplotkan pada 

KMS/buku KIA, melakukan kunjungan ke rumah balita yang tidak hadir 

(sweeping). 

b. Langkah-langkah yang dilakukan Petugas Kesehatan yaitu melakukan 

pengukuran tinggi/panjang badan pada balita 2T dan atau BGM, mengambil 

data dari hasil pencatatan kader, menentukan status gizi seluruh balita dengan 

indeks berat badan menurut umur (BB/U), bersama kader melakukan 

kunjungan ke rumah balita yang tidak hadir. 

2) Penentuan Status Gizi Buruk 
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 Pelaksanaan berikutnya yaitu dilakukannya penentuan status gizi buruk 

pada balita oleh tenaga kesehatan yang terkait dimana: 

a. Tujuannya yaitu untuk menentukan status gizi 

b. Sasarannya yaitu bayi 2T dan atau BGM di wilayah posyandu 

c. Waktunya yaitu langsung setelah pelaksanaan penimbangan balita 

d. Pelaksanaannya yaitu oleh petugas kesehatan 

e.Langkah-langkah dalam penentuan gizi buruk dilakukan dengan 

mengkonfirmasi seluruh balita BGM dan 2T yang ditemukan dalam operasi 

timbang dengan memeriksa tanda-tanda klinis marasmus, kwasiorkor, dan 

marasmic-kwasiorkor, apabila tidak ditemukan tanda-tanda klinis dilakukan 

pengukuran TB dengan microtoise dan PB dengan alat ukur panjang badan 

(length board) untuk menentukan status gizi digunakan standar WHO-NCHS 

jika hasilnya <-3 Sd ditetapkan sebagai gizi buruk. 

3) Rujukan Balita Gizi Buruk 

 Pelaksanaan berikutnya yaitu rujukan gizi buruk pada balita dimana : 

a. Tujuannya yaitu semua balita gizi buruk dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit 

b. Sasarannya yaitu seluruh balita gizi buruk yang sudah dikonfirmasi 

c. Waktunya yaitu segera setelah  penentuan gizi buruk 

d. Pelaksanaannya yaitu oleh petugas kesehatan 

e. Langkah-langkah merujuk balita gizi buruk yaitu dengan segera merujuk serta 

membawa KMS atau buku KIA, segera melengkapi persyaratan administrasi 

rujukan yang berlaku di masing-masing wilayahnya. 
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4) Perawatan Balita Gizi Buruk 

 Perawatan balita gizi buruk dilaksanakan di Puskesmas Perawatan/TFC 

atau Rumah sakit setempat, Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, nutrisionis, 

dan perawat melakukan perawatan balita gizi buruk dengan menerapkan 10 

langkah tatalaksana anak gizi buruk meliputi fase stabilisasi, rehabilisasi dan 

tindak lanjut dimana: 

a. Tujuannya yaitu semua balita gizi buruk mendapatkan perawatan sesuai dengan 

Tata Laksana Anak Gizi Buruk dimana 10 tata laksana gizi buruk tersebut yaitu 

mencegah dan mengatasi hipoglikemi, mencegah dan mengatasi hipotermia, 

mencegah dan mengatasi dehidrasi, memperbaiki gangguan keseimbangan 

elektrolit, mengobati infeksi, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, 

memberikan makanan untuk stabilisasi dan transisi, memberikan makanan 

untuk tumbuh kejar, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang, 

mempersiapkan tindak lanjut di rumah. 

b. Sasaran yaitu seluruh balita gizi buruk yang dirujuk . 

c. Waktunya yaitu segera setelah masuk puskesmas perawatan atau rumah sakit 

sampai anak dinyatakan sembuh 

d. Pelaksanaannya yaitu Tim Asuhan Gizi yang terdiri dari dokter, 

Nutrisionis/deetisien dan perawat di Puskesmas Perawatan/TFC atau Rumah 

Sakit. 

e. Langkah-langkah perawatan gizi buruk ada 3 langkah yang diterapkan yang 

pertama Fase Stabilisasi dimana fase ini diberikan makanan formula 75 (F75) 

dengan asupan gizi 80-100 Kkal/kg BB/hr dan protein 1-1,5 gr/kg BB/hr, 
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kedua yaitu Fase Transisi dimana diberikan makanan formula 100 (F100) 

dengan asupan gizi 100-150 Kkal/kg BB/hr dan protein 2-3 gr/kg BB/hari 

dengan perubahan dari F75 ke F100, Fase ketiga yaitu Fase Rehabilitasi 

dimana diberikan makanan formula 135 (F135) dengan nilai gizi 150-220 

Kkal/kg BB/hr dan protein 3-4 gr/kg BB/hr, Fase keempat yaitu Fase Tindak 

Lanjut dimana dilakukan dirumah setelah anak dinyatakan sembuh bila BB/TB 

atau BB/PB > -2 SD dan tidak ada gejala klinis dan memenuhi kriteria yaitu 

selera makan sudah baik, ada perbaikan kondisi mental, anak sudah dapat 

tersenyum, duduk, merangkak, berdiri atau berjalan sesuai umurnya, suhu 

tubuh berkisar antara 36,50 – 37,70 C, tidak muntah atau diare, tidak ada 

endema, terdapat kenaikan BB sekitar 50 g/kg BB/minggu selama 2 minggu 

berturut-turut. 

5) Tindak Lanjut Pemulihan Status Gizi 

 Pelaksanaan berikutnya yaitu dilakukannya tindakan lanjut pemulihan bagi 

balita dimana: 

a. Tujuannya yaitu menindaklanjuti balita gizi buruk pasca perawatan di rumah 

tangga. 

b. Sasarannya yaitu seluruh gizi buruk pasca perawatan, balita 2T dan atau BGM 

c. Waktunya yaitu setelah kembali kerumah 

d. Pelaksananya yaitu orang tua/pengasuh balita dengan didampingi petugas 

kesehatan dan kader 
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e. Langkah-langkah tindakan lanjut untuk pemulihan status gizi diberikan kepada 

anak BGM dan 2T yang tidak perlu dirawat, anak gizi buruk pasca perawatan 

dan yang tidak mau dirawat dengan ketentuan. 

f. Anak 2T dan atau BGM tanpa perawatan yaitu diberikan MP-ASI/PMT sesuai 

umur selama 90 hari, MP-ASI biskuit diberikan kepada anak umur 12-24 

bulan, anak umur 25-59 bulan diberikan PMT, pemebrian MP-ASI/PMT 

bertujuan agar anak tidak jatuh pada kondisi gizi buruk kemudian dilakukan 

konseling gizi. 

g. Anak gizi buruk pasca perawatan dan tidak mau dirawat dimana anak gizi 

buruk yang telah pulang dari Puskesmas Perawatan atau Rumah Sakit baik 

yang sembuh maupun pulang paksa akan mendapat pendampingan dan 

pemberian dengan makanan formula 100 (F100)/Formula modifikasi selama 30 

hari kemudian dilanjutkan dengan PMT/MP ASI selama 90 hari dan dilakukan 

konseling gizi. 

6) Pendampingan Pasca Perawatan 

 Pelaksanaan berikutnya yaitu dilakukannya pendampingan pasca 

perawatan bagi balita dimana: 

a. Tujuannya yaitu meningkatkan status gizi dan mencegah anak jatuh kembali 

kepada kondisi gizi buruk. 

b. Sasarannya yaitu seluruh keluarga dengan balita gizi buruk pasca perawatan. 

c. Waktunya yaitu setelah kembali kerumah 

d. Pelaksananya oleh pelaksana pendampingan adalah kader PPK/Posyandu dan 

atau Petugas Kesehatan, Kepala Desa/Lurah dan TP-PKK Desa/Kelurahan. 
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e. Langkah-langkah pendampingan pasca perawatan oleh kader dan atau petugas 

kesehatan yaitu dengan pertama membuat jadwal untuk berkunjung kerumah 

keluarga sasaran dengan mempetimbangkan jauh dekatnya sasaran, berat 

ringannya masalah, kedua melakukan kunjungan ke keluarga sasaran 

berdasarkan rencana yang telah disusun dan sesuai dengan kesepakatan dengan 

keluarga sasaran, ketiga memberikan konseling dengan membawa buku nasihat 

gizi, KMS/buku KIA formulir pencatatan, keempat memberikan makanan 

Formula 100/Formula modifikasi, MP-ASI dan PMT, kelima membantu 

sasaran menyiapkan makanan Formula 100/Formula modifikasi, MP-

ASI/PMT, keenam memberikan kapsul Vitamin A kepada balita yang belum 

mendapat kapsul Vitamin A, memberikan KMS/buku KIA bagi yang belum 

memiliki, ketujuh mendorong keluarga untuk membawa balita secara rutin ke 

posyandu.   

2.2.11.3 Tindakan yang dilakukan 

 Adapun pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan pada balita gizi buruk 

berdasarkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011) dalam bagan 

tatalaksana anak gizi buruk (buku I)  yaitu dengan: 

1. Tanda bahaya dan tanda penting (A) 

2. Perawatan awal pada fase stabilisasi (B) 

3. Perawatan lanjutan pada fase stabilisasi (C) 

4. Perawatan pada fase transisi (D) 

5. Perawatan pada fase rehabilitasi (E) 
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2.2.11.4 10 Langkah tatalaksana penanggulangan gizi buruk 

 Pelaksanaan umum dalam penanggulangan gizi buruk ada 10 langkah 

menurut WHO (2009) diantaranya yaitu : 

1. Hipoglikemia 

 Hipoglikemia adalah suatu keadaan dimana kadar glukosa darah yang 

sangat rendah. Dimana tatalaksananya dalam penanganannya yaitu yang pertama 

segera beri F75 pertama atau memodifikasinya bila penyediaan memungkinkan, 

kedua bila F75 pertama tidak dapat disediakan dengan cepat, berikan 50 ml 

larutan glukosa atau gula 10% (1 sendok teh munjung gula dengan 50 ml air) 

secara oral atau melalui NGT, ketiga larutkan pemberian F75 setiap 2-3 jam siang 

dan malam selama minimal dua hari, keempat bila masih mendapat ASI teruskan 

pemberian ASI diluar jadwal pemberian F75, kelima jika anak tidak sadar 

(letargis) berikan larutan glukosa 10% secara intravena (bolus) sebanyak 5 ml/kg 

BB atau larutan glukosa/larutan gula pasir 50 ml dengan NGT, keenam beri 

antibiotik. 

2. Hipotermia 

 Hipotermia merupakan suatu keadaan tubuh dimana suhu tubuh <36,50 C. 

Dimana tatalaksananya dalam penanganannya yaitu yang pertama segera beri 

makan F75 (jika perlu lakukan rehidrasi lebih dulu), kedua pastikan bahwa anak 

berpakaian (termasuk kepalanya) tutup dengan selimut hangat dan letakkan 

pemanas (tidak mengarah langsung kepada anak) atau lampu didekatnya atau 

letakkan anak langsung pada dada atau perut ibunya (dari kulit ke kulit: metode 
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kanguru) bila menggunakan lampu listrik letakkan lampu pijar 40 W dengan jarak 

50 cm dari tubuh anak, ketiga beri antibiotik sesuai pedoman. 

3. Dehidrasi 

 Dehidrasi merupakan kondisi tubuh lebih banyak kehilangan cairan 

daripada yang didapatkan. Dimana tatalaksananya dalam penanganannya yaitu 

yang pertama jangan gunakan infus untuk rehidrasi, kecuali pada kasus dehidrasi 

berat dengan syok, kedua beri ReSoMal (Rehydration Solution for Malnutrion) 

secara oral atau melalui NGT lakukan lebih lambat dibanding jika melakukan 

rehidrasi pada anak dengan gizi baik (beri 5 ml/kgBB setiap 30 menit untuk 2 jam 

pertama, setelah 2 jam berikan ReSoMal sebanyak  5-10 ml/kgBB berselang-

seling dengan F75 dengan jumlah yang sama setiap jam selama 10 jam) untuk 

memenuhi kekurangan zat gizi mikro pada anak gizi buruk, ketiga berikan F75 

secara teratur setiap 2 jam, keempat  jika masih diare beri ReSoMal setiap kali 

diare untuk usia <1th  50-100 ml setiap buang air besar, usia >1th 100-200 ml 

setiap buang air besar. 

4. Gangguan keseimbangan elektrolit 

 Dimana tatalaksananya dalam penanganannya yaitu yang pertama 

diberikan kalium dan magnesium yang sudah terkandung didalam larutan mineral 

mix yang ditambahkan kedalam F75, F100 dan ReSoMal, kedua gunakan larutan 

RESoMal untuk rehidrasi, ketiga siapkan makanan tanpa menambahkan garam 

(NaCl). 
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5. Infeksi 

 Pada anak yang mengalami gizi buruk infeksi yang sering ditemukan 

seperti demam dan segera ditangani dengan antibiotik. Hipoglikemia dan 

hipotermia merupakan tanda infeksi berat. Tatalaksananya dalam penanganannya 

yaitu yang pertama antibiotik spektrum luas (jika tidak ada komlikasi atau infeksi 

nyata berikan kotrimoksazol, jika ada komlikasi berikan ampilisin dan 

gentamisin), kedua yaitu vaksin campak jika anak berumur >6 bulan dan belum 

pernah mendapatkannya atau jika anak berumur >9 bulan dan sudah pernah 

diberikan vaksin sebelum berumur 9 bulan tunda imunisasi bila syok. 

6. Zat gizi mikro 

 Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. 

Tatalaksananya dalam penanganannya  berikan setiap hari paling sedikit dalam 2 

minggu yaitu yang pertama berikan  multivitamin, kedua asam folat (5 mg pada 

hari 1 dan seterusnya 1 mg/hari), ketiga seng (2 mg Zn elemental/kgBB/hari), 

keempat tembaga (0,3 mg Cu/kgBB/hari, keempat ferosulfat 3 mg/kgBB/hari 

setelah berat badan naik (mulai fase rehabilitasi), kelima vitamin A diberikan 

secara oral pada hari ke 1 (kecuali bila telah diberikan sebelum dirujuk)  

7. Pemberian makan awal (Initial Refeeding) 

 Pada fase awal pemberian makan (formula) harus diberikan secara hati-

hati sebab keadaan fisiologis anak masih rapuh. Tatalaksananya dalam 

penanganannya yaitu yang pertama makanan dalam jumlah sedikit tetapi sering 

dan rendah osmolaritas maupun rendah laktosa, kedua berikan secara oral atau 

melalui NGT hindari penggunaan parenteral, ketiga energi 100 Kkal/kgBB/hari, 
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ketiga protein 1-1,5 g/kgBB/hari, keempat cairan 130 ml/kgBB/hari (bila ada 

edema berat beri 100 ml/kgBB/hari), kelima jika anak masih mendapat ASI 

lanjutkan tetapi pastikan jumlah F75 yang ditentukan harus dipenuhi. 

8. Tubuh kejar 

 Tanda yang menunjukkan bahwa anak telah mencapai fase ini adalah 

kembalinya nafsu makan dan edema minimal atau hilang. Tatalaksananya dalam 

penanganannya yaitu yang pertama ganti F75 dengan F100, beri F100 sejumlah 

yang sama dengan F75 selama 2 hari berturutan, kedua selanjutnya naikkan 

jumlah F100 sebanyak 10 ml setiap kali pemberian sampai anak tidak mampu 

menghabiskan atau tersisa sedikit, ketiga setelah transisi bertahap beri anak 

makan yang sering dengan jumlah tidak terbatas (sesuai kemapuan anak), energi: 

150-220 Kkal/kgBB/hari, protein: 4-6 g/kgBB/hari. 

9. Stimulasi sensorik dan emosional 

 Tatalaksananya dalam penanganannya yaitu yang pertama ungkapkan 

kasih sayang, kedua lingkungan yang ceria, ketiga terapi bermain terstruktur 

selam 15-30 menit perhari, keempat aktivitas fisik segera setelah anak cukup 

sehat, kelima keterlibatan ibu sesering mungkin (misal menghibur, memberi 

makan, memandikan, bermain) 

10. Persiapan pulang 

 Persipan pulang bagi balita gizi buruk setelah melakukan perawatan baik 

di Puskesmas TFC maupun di Rumah Sakit. 

 Pada balita gizi buruk yang ada di Kecamatan Brebes setiap anak 

dilakukan tindakan 10 tatalaksana penanggulangan gizi buruk oleh petugas gizi 
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baik di Puskesmas TFC ataupun Rumah Sakit karena balita gizi buruk mengalami 

fase seperti hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, gangguan keseimbangan 

elektrolit, infeksi, zat gizi mikro, pemberian makan awal, tubuh kejar, stimulasi 

sensorik dan motorik penanganannya dilakukan secara tepat, cepat yang sesuai 

dengan pedoman penanganan gizi buruk baik dilakukan secara rawat inap ataupun 

rawat jalan. 

2.2.11.5 Hal-hal penting yang harus diperhatikan 

 Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam penanganan balita gizi buruk 

berdasarkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam bagan tatalaksana 

anak gizi buruk (buku I) yaitu : 

1. Jangan berikan Fe sebelum minggu ke 2(Fe diberikan pada fase stabilisasi) 

2. Jangan berikan cairan intravena kecuali syok atau dehidrasi berat 

3. Jangan berikan protein terlalu tinggi pada fase stabilisasi 

4. Jangan berikan diurutik pada penderita kwasiokor 

2.3 Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunkan penelitian yang relevan sebagai 

tolak ukur untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan serta 

memudahkan penulis dalam melakukan langka-langkah yang tepat, sistematis 

dalam penyusunannya baik itu dalam konsep maupun teorinya dan untuk 

mengindari duplikasi sehingga peneliti melakukan penelusuran terhadap 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain serta menunjukkan bahwa 

topik yang akan diteliti belum pernah diteliti dalam konteks yang sama. 
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1. Penelitian dengan  Judul : Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam 

Penanggulangan Gizi Buruk  

 Penelitian dengan judul Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam 

Penanggulangan Gizi Buruk karya Desti Suryaning Ayu dalam skripsi di Jurusan 

Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2011, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif 

dengan hasil atau kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten dalam penanggulangan gizi buruk melalui program 

Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan 

dengan penelitian ini adalah pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu bagaimana strategi yang dilakukan dinkes melalui program Keluarga Sadar 

Gizi (KADARZI) dengan lingkup Kabupaten Klatensedangkan penelitian yang 

saya lakukan yaitu bagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

beberapa penanganan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 

dan kendala dalam penanganan gizi buruk. 

2. Penelitian dengan  Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

 Penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara 

Timur karya Kostadia Yunita San Roja dalam skripsi di Jurusan Studi Ilmu 

Pemerintahan Universitas Hasanuddin 2017 metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan Kualitatif, dengan model pengambilan 



89 
 

 
 

data action research dengan hasil atau kesimpulan pada pebalitian ini yaitu  

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam 

penanggulangan kasus gizi buruk di sikka dimana dalam penelitian ini adanya 

program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan gizi buruk 

(penyuluhan khusus ibu rumah tangga) dan program penanganan pemerintah 

daerah dalam penanganan gizi buruk yaitu dibangun pos-pos makanan untuk 

mengelola makanan lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan gizi. 

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu Peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan model pengambilan data 

action research sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu dengan 

menggunakan kualitatif. Perbedaan program yang dilakukan dalam penanganan 

gizi buruk jika peneliti pemerintah daerah dalam pencegahan gizi buruk 

(penyuluhan khusus ibu rumah tangga) dan program penanganan pemerintah 

daerah dalam penanganan gizi buruk yaitu dibangun pos-pos makanan untuk 

mengelola makanan lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan gizi, 

sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu penanganan gizi buruk di 

Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Brebes dengan promotif, preventif, 

kuratif, rehabilitatif. 

3. Penelitian dengan  Judul : Studi Implementasi Program Penanggulangan Gizi 

Buruk Di Wilayah Kerja Puskesmas Tahunan Kabupaten Jepara 

 Penelitian dengan judul Studi Implementasi Program Penanggulangan Gizi 

Buruk Di Wilayah Kerja Puskesmas Tahunan Kabupaten Jepara karya Naila Ulfa 

Khoiriyah dan Sri Wahyuningsih dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat 2016, 



90 
 

 
 

penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan metode In-Depth 

Interview (Wawancara Mendalam) dengan hasil penelitian atau kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu tentang  Penelitian ini membahas tentang program 

penanggulangan gizi buruk di puskesmas yang ada di kabupaten Jepara dengan 

memberikan konsultasi gizi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat 

adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bagaimana 

implementasi program yang dilakukan oleh puskesmas dalam penanganan gizi 

buruk sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu mengenai peran yang 

dilakukan oleh dinkes dalam penanganan kasus gizi buruk. 

4. Penelitian dengan Judul : Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan Gizi 

di Puskesmas Pauh Kota Padang Tahun 2016 

 Penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Penanggulangan 

Gizi di Puskesmas Pauh Kota Padang Tahun 2016 karya Putri Permatasari, Meyi 

Yanti, dan Cici Febri Yanti dalam Jurnal Keperawatan, Kebidanan dan Kesehatan 

Masyarakat 2016, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

hasil atau kesimpulan penelitian yang diperoleh yaitu analisis program 

menghasilkan input, proses dan output dimana didalam input terdapat aspek 

tenaga pelaksana masih terdapat beberapa permasalahan, aspek sarana dan 

prasarana masih terdapat beberapa kendala, pada aspek SOP menggunakan 

strandar antropometri dalam proses terdapat perencaaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian sedangkan untuk outputnya 

memberikan dampak yang positif dalam perubahan gizi pada balita. Perbedaan 
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penelitian yang dilakukan dengan peneliti yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif namun menggunakan pendekatan berbeda jika peneliti 

sebelumnya menggunakan deskriptif kualitatif peneliti menggunakan kualitatif 

pendekatan studi kasus dimana peeliti akan membahas mengenai peran Dinas 

Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif dan sehabilitatif sedangkan dalam penelitian 

sebelumnya yaitu meneliti mengenai analisis yang terdiri dari input, proses, 

output. 

5. Penelitian dengan Judul : Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman 

 Penelitian dengan judul Implementasi Penanggulangan Gizi Buruk di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman karya 

Adriwasti Masro, Edison, Lily Gracediani dalam jurnal Kesehatan Masyarakat 

2013 metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan survai deskriptif 

dimana hasil penelitian ini yaitu melihat komponen berupa input dan proses  

dimana didalam input terdapat menyatakan tidak adanya SK tim implementasi 

penanggulangan gizi buruk diwilayah puskesmas sungai limau, komponen tenaga 

kesehatan masih kurang, ketersediaan sarana prasarana masih kurang, kemudian 

proses yaitu penemuan dan penentuan status gizi anak gizi buruk dengan 

penimbangan baik 2T atau BGM, penemuan kasus gizi buruk, rujukan balita gizi 

buruk, dan perawatan balita gizi buruk. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

dengan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif namun menggunakan pendekatan yang berbeda dimana peneliti 
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menggunakan studi kasus sedangkan penelitian ini penggunakan survai deskriptif, 

perbedaan lain yaitu peneliti meneliti mengenai peran Dinkes yang meliputi 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sedangkan penelitian yang sudah 

dilakukan dengan meneliti komponen berupa input dan proses.  

6. Penelitian dengan Judul :  Penanggulangan Gizi Buruk Melalui Analisis Sikap 

dan Kebiasaan Ibu dalam Pengaturan Makanan Keluarga 

 Penelitian dengan judul Penanggulangan Gizi Buruk Melalui Analisis 

Sikap dan Kebiasaan Ibu dalam Pengaturan Makanan Keluarga karya Elida dan 

Lucy Fridayati dalam jurnal Gizi dan Pangan 2011, metode yang digunakan yaitu 

Deskriptif Kuantitatif dengan instrumen yang digunakan yaitu angket atau 

kuesioner hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengetahuan ibu tentang zat-zat 

makanan sangat baik, Sikap ibu tentang pengaturan makanan keluarga yang dalam 

hal berkaitan dengan pola makanan ternyata sangat baik, Sikap Ibu dalam 

penyusunan menu ma- kanan keluarga dikategorikan baik, Sebelum makanan 

disajikan perlu dilakukan persiapan, Sikap ibu tentang cara penyajian dan 

pemberian makanan sudah termasuk kategori sangat baik. Ber- dasarkan hal 

tersebut berarti sikap dan kebiasaan ibu dalam pengaturan gizi atau makanan 

keluarga bukanlah merupakan faktor penyebab terjadinya gizi buruk balita di 

kecamatan Ku- ranji Kota Padang, mungkin faktor-faktor lain. Perbedaan 

penelitan ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunakan metode kuantitatif. 
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7. Penelitian dengan Judul : Implementasi Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk di 

Wilayah Kerja Puskesmas Cilacap Utara I 

 Penelitian dengan judul Implementasi Penatalaksanaan Kasus Gizi Buruk 

di Wilayah Kerja Puskesmas Cilacap Utara I karya Eka Mei Susanti, Oktia Woro 

Kasmini Handayani, dan Bambang Budi Raharjo dalam jurnal Unnes Journal of 

Public Health 2017, metode yang digunakan yaitu metode Kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus dimana hasil penelitian ini yaitu melihat input, proses dan 

output dalam penatalaksanaan kasus gizi buruk hasil pelaksanaan 10 kegiatan di 

atas adalah cukup baik. Hal ini terlihat dari komponen input ( jumlah kader dan 

sarana prasarana sudah memenuhi, sedangkan jumlah tenaga gizi masih kurang 

dan tenaga kesehatan belum berperan optimal ), komponen proses ( tahap 

persiapan sudah baik, pengorganisasian belum terstruktur baik, pelaksanaan dan 

alur pelayanan gizi buruk belum berjalan sesuai prosedur seharusnya) sedangkan 

dari komponen output ( balita gizi buruk sudah menjalani perawatan selama 3 

bulan dan terjadi perubahan status gizi ke status gizi yang lebih baik), sedangkan 

perbedaan ataupun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif pendekatan studi kasus perbedaannya yaitu jika peneliti melihat 

implementasi penatalaksanaan dengan input, proses dan output berbeda dengan 

peneliti yang akan meneliti mengenai peran Dinkes yang terdiri dari promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan gizi buruk pada balita. 
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8. Penelitian dengan Judul : Analisis Implementasi Program Penanggulangan Gizi 

Buruk di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi 

Papua Barat 

 Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Program Penanggulangan 

Gizi Buruk di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi 

Papua Barat karya Zaenab Ismail,  Martha Irene Kartasurya,  Atik Mawarni dalam 

jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia 2016, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitiannya 

yaitu Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses 

pencapaian hasil (outcome) yang dapat dilihat dari dua hal yaitu kesesuaian 

implementasi kebijakan dengan SOP yang telah ditentukan dan tercapai tujuan 

kebijakan perlu ditekankan bahwa prevalensi gizi buruk antara Puskesmas yang 

satu berbeda dengan Puskesmas yang lain. Hal ini nampak pada kedua Puskesmas 

yakni Remu dan Malawai yang menunjukkan angka prevalensi lebih rendah dari 

Puskesmas lain. Persamaan dan perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana perbedaannya yaitu peneliti 

sebelumnya meneliti mengenai analisis implementasi penanggulangan gizi buruk 

diwilayah puskesmas sedangkan peneliti ingin melihat peran yang sudah 

dilakukan oleh Dinkes dalam penanganan gizi buruk. 

2.4 Kerangka Berpikir 

 Permasalahan gizi buruk pada balita banyak dialami dibeberapa provinsi 

yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah 35 
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Kabupaten/Kota. Kabupaten Brebes salah satunya yang menjadi Kabupaten yang 

mempunyai permasalahan gizi buruk pada balita dan di tahun 2017 juga menjadi 

Kabupaten yang mengalami kasus gizi buruk pada balita terbanyak di Jawa 

Tengah oleh karena itu dibutuhkan sebuah strategi dari beberapa pihak untuk 

menanggulangi permasalahan tersebut agar angka penderita gizi buruk pada balita 

bisa diminimalisir. 

 Di Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Brebes belum dapat 

menyelesaikan secara tuntas permasalahan gizi buruk, hal ini terjadi karena faktor 

ekonomi masyarakatnya, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta penyakit 

yang menyertainya contohnya ISPA (infeksi saluran pernafasan) sehingga ini 

menjadi sulit untuk di tuntaskan. 

 Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan 

Kabupaten Brebes sebagai unsur dari pemerintah yang bertanggung jawab 

terhadap permasalahan gizi buruk telah melakukan beberapa upaya untuk 

penanganan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan 

Brebes. 

 Namun dalam melaksanakan upaya yang dilakukan ada beberapa 

hambatan atau kendala yang dapat menghambat pemulihan bagi penderita gizi 

buruk sehingga perlunya untuk dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi hambatan 

tersebut. 

 Sehingga pada penelitian kali ini berfokus pada peran-peran yang 

dilakukan pemerintah dalam mengatasi gizi buruk pada balita yang ada di 
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Kabupaten Brebes khususnya di Kecamatan Brebes dan kendalanya-kendala 

dalam mengatasi permasalahan gizi buruk di Kecamatan Brebes. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Dinas Kesehatan dalam 

penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kecamatan Brebes, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

5.1.1 Peran Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus gizi buruk pada balita di 

Kecamatan Brebes sudah baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 

dengan Ketua Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Koordinator Petugas 

Gizi, Petugas Gizi dan juga Orang Tua dibuktikan juga dengan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan sudah 

melakukan penanganan sesuai dengan petunjuk penanganan gizi buruk dan 

tatalaksana penanganan gizi buruk. Penanganan tersebut sesuai dengan 

peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu pertama dengan upaya 

promotif melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan di TFC atau CFC 

yang ada di Kecamatan Brebes, kedua preventif dengan pemberian PMT, 

penyuluhan, pemeriksaan ISDITK, serta program yang dibuat seperti 

PMBA, GERMAS, KADARZI, PKPR ketiga kuratif dengan pemberian 

formula baik formula 75, formula 100, pemberian bantuan berupa mineral 

mix, resomal serta PMT seperti susu, telur, minyak, biskuit dan terakhir 

rehabilitatif dengan melakukan pendampingan melalui kunjungan atau 

sweeping ke rumah balita sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. 
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5.1.2 Kendala yang dihadapi dalam penanganan gizi buruk pada balita di 

Kecamatan Brebes yaitu pertama karena pendanaan yang sangat terbatas 

dengan jumlah balita gizi buruk yang tinggi, kedua karena faktor sosial 

ekonomi masyarakat, dan kurang teratur memeriksakan kondisi anak 

sehingga memerlukan waktu yang lama untuk sembuh. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, maka saran yang 

dapat peneliti diberikan adalah: 

5.2.1 Bagi Dinas Kesehatan diharapkan dapat menekan angka balita yang terkena 

gizi buruk agar balita yang ada di Kabupaten Brebes yang salah satunya 

yang ada di Kecamatan Brebes agar tidak tinggi angka penderita gizi buruk, 

mengupayakan pendanaan yang lebih untuk menangani permasalahan gizi 

buruk dengan pengajuan penambahan dana ke pemerintah pusat. 

5.2.2 Bagi Orang Tua diharapkan untuk memberikan pola asuh gizi yang baik 

dengan rutin membawa anak ke posyandu, memberikan asupan nutrisi yang 

baik dan lebih memperhatikan apa yang dimakan oleh balita. 

5.2.3 Bagi Masyarakat diharapkan saling memberikan dukungan agar balita yang 

ada di Brebes terhindar dari gizi buruk, tidak menyembunyikan jika 

menemukan balita yang diindikasi mengalami gizi buruk dan langsung 

melaporkan jika menemukan balita gizi buruk yang ada di lingkungannya 

agar dapat tertangani dengan cepat. 
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https://plus.google.com/105031809630200230820/posts/iXLXPjwnLgg
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Formula 75 Formula 100 

Wawancara dengan informan 
Mineral Mix 

Wawancara dengan informan Wawancara dengan informan 
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Kondisi balita A sekarang  Kondisi balita B sekarang  

Wawancara dengan informan Wawancara dengan informan 




