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SARI 

 
Ninik Asri Rokhana, 2005. Hubungan antara Pendapatan Keluarga dan 

Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi Anak Balita di Betokan Demak.  
 
Anak balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan 

yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kg Berat Badannya. 
Pendapatan suatu keluarga merupakan salah satu unsur yang dapat 
memperngaruhi status gizi. Hal ini menyangkut daya beli keluarga untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi makan. Masa balita sangat tergantung pada Ibu 
atau pengasuhnya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat tergantung 
pada pola asuh gizinya. Penelitian ini mengungkap permasalahan tentang adanya 
hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita dan  
hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di Kelurahan 
Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak tahun 2005. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi 
anak balita dan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh gizi dengan status 
gizi anak balita di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak 
tahun 2005. 

Jenis penelitian bersifat eksplanatory research (penelitian penjelasan). Sifat 
penelitiannya adalah survey deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 202 anak balita dengan sampel sebanyak 47 anak balita. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 47 responden mengenai hubungan 
pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita yaitu pendapatan keluarga 
relatif sedang sebesar 55,3% dan anak memiliki status gizi normal sebesar 
72,3%,hubungan pola asuh gizi dengan status gizi yaitu 65,8% memiliki pola asuh 
gizi baik dan memiliki status gizi normal sebesar 72,3%. Dari hasil pembahasan 
dapat ditemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan status gizi dari data 
tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan dengan pendapatan yang 
tinggi dan sedang mempunyai status gizi baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji 
chi squer sebesar 5,577 dengan signifikan 1% diperoleh nilai kritik sebesar 13,28 
yang berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dengan status gizi. Dari data 
tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan antara pola asuh gizi dengan 
status gizi ditunjukkan dari hasil uji chi square sebesar 18,379 dengan signifikan 
1% diperoleh nilai kritik sebesar 9,21 yang berarti ada hubungan antara pola asuh 
gizi dengan status gizi anak balita 

Saran yang dapat diberikan yaitu ibu sebagai pengatur keuangan hendaknya 
dapat mengalokasikan pendapatan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan 
pangan dengan baik, pola asuh gizi anak salah satunya adalah praktik pemberian 
makan pada anak sehingga ibu harus tetap memperhatikan makanan anak 
balitanya karena kebutuhan tubuh akan zat gizi dapat dicukupi atau tidak 
tergantung dari pangan yang dikonsumsi. Dan hendaknya berat badan anak balita 
ditimbang setiap bulannya secara rutin, hal ini dikarenakan untuk memantau 
pertumbuhan anak balita tersebut. 

Kata kunci : Pendapatan Keluarga, Pola Asuh Gizi dan Status Gizi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Sejak dasawarsa 1990-an kata kunci pembangunan bangsa-bangsa di dunia 

berkembang termasuk Indonesia adalah Sumber Daya Manusia atau SDM. Dalam 

menciptakan SDM yang bermutu baik perlu perhatian sejak dini yaitu dengan 

memperhatikan kesehatan anak khususnya anak balita. Salah satu unsur penting dari 

kesehatan adalah masalah gizi, kekurangan gizi pada anak balita dapat menimbulkan 

efek negatif seperti otak mengecil, berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dangan 

umur dan rawan terhadap penyakit. Kekurangan gizi yang serius dapat menyebabkan 

kematian anak. Menurut Soekirman (2000:19),  menyatakan bahwa krisis ekonomi 

akan menimbulkan suatu “Lost Generation” atau generasi yang hilang yaitu generasi 

dengan IQ yang relatif lebih rendah akibat kekurangan gizi. Hal itu dikarenakan 

bahwa anak balita yang bergizi buruk beresiko tinggi kehilangan sebagian potensinya 

untuk menjadi Sumber Daya Manusia kelas satu karena menurunnya kemampuan 

intelektual anak. 

Pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan status gizi anak balita 

merupakan faktor penting. Sajogyo (94:1), mengatakan bahwa keluarga yang 

tergolong mampu pada masa-masa tertentu sering mengalami kurang pangan. Hal ini 

menyangkut peluang dalam mencari nafkah pangan dari segolongan keluarga 

mungkin berasal dari usaha tani dan hasil tanaman sendiri, dari tetangga, saudara, 

atau di beli dari warung, toko atau pasar. Rendahnya pendapatan itu disebabkan 

menganggur atau susahnya memperoleh lapangan pekerjaan tetap yang diinginkan, 
1 
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selain itu juga di pengaruhi oleh banyaknya keluarga. Dampak Krisis ekonomi 

dibidang ketenagakerjaan masih terasa yaitu prosentase yang berstatus gizi sebagai 

buruh atau karyawan tercatat sebesar 31,50 % pada tahun 2001 turun dibandingkan  

tahun 2000 yang tercatat sebesar 39,96 % (BPS, 2001:16). Menurut Bappeda 

Kabupaten Demak dan BPS Kabupaten Demak (2004:53) menyatakan bahwa 

pendapatan rata-rata masyarakat Demak kurang dari Rp.450.000,00 yaitu 20,13 % 

sedangkan yang berpendapatan lebih dari Rp.450.000,00 yaitu 79,87% 

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam usaha meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia saat ini adalah memperbanyak usaha-usaha dalam mempersiapkan 

generasi muda yang sehat melalui pembinaan gizi sejak dini, dimulai dari anak usia 

balita. Selain pendapatan faktor yang mempengaruhi status gizi adalah kualitas pola 

asuh anak yang ada didalam keluarga itu sendiri. Setiap keluarga baik di desa atau di 

kota berkewajiban mengasuh anak menuju kedewasaan dan kemandirian dimasa 

depan. Pola asuh anak dalam setiap keluarga tidak selalu sama. Secara keseluruhan 

mutu asuhan dan perawatan anak yang kurang memadai disebabkan kurangnya 

pengetahuan dan perhatian ibu, merupakan pokok pangkal terjadinya malapetaka 

yang menimpa bayi dan anak-anak yang  membawa mereka ke jurang kematian 

(Sjahmien Moehji, 2000:91). Berdasarkan hasil survey pendahuluan rata-rata anak 

diasuh bukan oleh orang tuanya tetapi diasuh oleh saudara dan kakek neneknya. Hal 

itu disebabkan rata-rata ibu di daerah betokan bekerja sebagai pedagang. 

Pola asuh gizi merupakan praktek rumah tangga yang di  wujudkan dengan  

tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak (Marian 

Zeitin,2000:128). Menurut Soekirman (2000:19), pola asuh gizi adalah berupa sikap 
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dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak, 

memberikan makan, merawat, kebersihan, memberi kasih sayang dan sebagainya. 

Kesemuannya berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kedekatan fisik dan 

mental, status gizi, pendidikan umum, pengetahuan tentang pengasuhan anak yang 

baik, peran dalam keluarga atau masyarakat dan sebagainya dari ibu atau pengasuh 

anak.  

Indonesia saat ini mengalami permasalahan gizi kurang (under nutrition) dan 

gizi lebih (over nutrition) keduanya merupakan masalah yang sama-sama berbahaya 

bagi negara. Untuk masalah kelebihan gizi banyak terjadi di perkotaan yang tingkat 

ekonominya tinggi, penyakit yang timbul adalah degeneratif karena pola konsumsi 

makanannya kurang serat tetapi tinggi protein dan lemak. Sedangkan kekurangan gizi 

banyak terjadi di pedesaan dengan tingkat ekonomi rendah. Telah terungkap bahwa 

Indonesia mengalami masalah gizi ganda yang artinya sementara masalah gizi kurang 

yang masih didominasi oleh Kurang Energi Protein (KEP), Masalah Anemia Besi, 

Masalah gangguan akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Masalah Kurang Vitamin A 

(KVA), dan Masalah gizi lebih yaitu masalah Obesitas terutama di kota-kota besar (I 

Dewa Nyoman Supariasa dkk, 2001: 1). Berdasarkan hasil pemantauan status gizi 

terakhir pada tahun 2003 di Kabupaten Demak  menyatakan bahwa 2,47% anak 

memiliki status gizi lebih, 90,80% anak memiliki status gizi baik, 5,78% anak 

memiliki status gizi kurang dan 0,95% anak memiliki status gizi buruk. Maka dapat 

dikatakan bahwa rata-rata status gizi anak balita memiliki status gizi baik tetapi 

apabila dilihat dari kondisi balita gizi buruk maka terdapat penurunan prosentase gizi 

buruk yaitu 1,46% pada tahun 2002 menjadi 0,95% pada tahun 2003 dengan asumsi 

bahwa bila suatu daerah kondisi balita dengan gizi buruknya lebih dari 0,05% disebut 
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daerah yang rawan pangan dapat disimpulkan bahwa untuk kabupaten Demak 

merupakan daerah rawan pangan karena balitanya dengan kondisi gizi buruknya 

0,93%.    

Berdasarkan monogarafi desa Betokan Demak terdapat 4.243 penduduk 

dengan KK yaitu 998 yang pendapatan masyarakat rata-rata di daerah itu adalah 

petani, penjual atau pedagang. Dalam alokasi berbelanja masyarakat cenderung 

membeli dari warung-warung terdekat karena jauh dari pasar. Masyarakat di Desa 

Betokan mempunyai sumber mata pencaharian yang bervariasi dari pertanian 

tanaman pangan, pertanian, industri kecil atau kerajinan serta jasa dan perdagangan, 

sehingga pendapatan masyarakat di desa  tersebut bervariasi. Sebagian masyarakat di 

desa tersebut adalah pedagang sehingga seorang ibu mempunyai waktu sedikit untuk 

mengasuh anaknya. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa peneliti mengambil 

obyek penelitian di desa tersebut   

Status gizi anak balita merupakan indikator dalam mengukur status gizi 

masyarakat karena kekurangan gizi dapat berakibat timbulnya berbagai penyakit 

seperti KEP, KVA, GAKY dan Anemia Gizi Besi. Untuk mencegah status gizi buruk 

yang mungkin timbul, maka kelompok anak usia balita perlu mendapat perhatian 

utama dalam penanganan masalah gizi. Balita perlu mendapat prioritas khusus dalam 

hal konsumsi energi dan protein yang cukup serta pola asuh gizi yang baik dari orang 

tuanya.  

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi status gizi. 

Hal ini menyangkut daya beli keluarga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makan. 

Pola asuh gizi  merupakan praktek rumah tangga yang diwujudkan dengan 

tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk 
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kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari latar belakang 

diatas maka topik yang diteliti sebagai bahan pertimbangan skripsi ini adalah 

Hubungan  antara Pendapatan Keluarga dan Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi Anak 

Balita di Betokan Demak. Berdasarkan survey pendahuluan desa tersebut terdiri dari 

empat dusun yaitu krajan, balai desa, tempel, beiji. Selama ini belum pernah ada 

penelitian di desa tersebut yang mengkaji hubungan antara pendapatan keluarga dan 

pola asuh gizi dengan status gizi anak balita. 

 

1.2 Permasalahan 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

1) Adakah hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi anak balita di 

Betokan Demak ? 

2) Adakah hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di Betokan 

Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 

1) Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi  

anak balita di  Betokan Demak. 

2) Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak balita 

di Betokan Demak. 

 

1.4 Definisi Operasional 

 Pentingnya peneliti memberikan penjelasan tentang batasan operasional ini  
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untuk menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian 

ini.  

1.4.1 Pendapatan Keluarga 

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982:20), yaitu seluruh 

penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil 

sendiri. Pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang 

bekerja. Bayu wijayanto (1999:5), menyatakan bahwa pendapatan adalah pendapatan 

yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang bekerja 

Jadi yang dimaksud pendapatan keluarga dalam penelitian ini adalah suatu 

tingkat penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan 

dari orang tua dan anggota keluarga lainnya.  

1.4.2 Pola Asuh Gizi 

Menurut Marian Zeitien (2000:122), pola asuh gizi adalah praktek rumah 

tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta 

sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan balita. 

Pola Asuh Gizi adalah berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam 

hal memberi makan, kebersihan, memberi kasih sayang dan sebagainya kesemuanya 

berhubungan dengan keadaan  ibu dalam hal kesehatan fisik dan mental (Soekirman 

2000:19). 

Jadi yang dimaksud pola asuh gizi dalam penelitian ini Adalah praktek rumah 

tangga yang diwujudkan dengan perawatan dan perlindungan bagi ibu, praktek 

menyusui dan pemberian MP-ASI, pengasuhan psiko-sosial, penyiapan makanan, 

kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, praktek kesehatan di rumah dan pola 
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pencarian pelayanan kesehatan yang kesemuanya untuk kelangsungan hidup, 

pertumbuhan dan perkembangan balita. 

1.4.3 Status Gizi Anak Balita 

 Menurut Sunita Atmatsier (2001:3), status gizi adalah keadaan tubuh sebagai 

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Sedangkan menurut Soekidjo 

(1996:198), status gizi adalah konsumsi gizi makanan pada seseorang yang dapat 

menentukan tercapainya tingkat kesehatan. Menurut W.J.S  Poerwadarminto 

(1987:38), anak balita adalah manusia yang masih kecil. 

 Balita adalah masa lima tahun pertama setelah anak lahir (Dina Agoes 

Sulistijani dan Maria Poppy Herlianty, 2003:1). Jadi yang dimaksud status gizi dalam 

penelitian ini adalah keadaan tubuh anak usia 13-59 bulan sebagai akibat dari 

konsumsi zat-zat gizi dan penggunaan dari zat-zat gizi tersebut. 

1.4.4 Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak 

 Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak dalam   penelitian ini 

yaitukumpulan beberapa rumah yang terdapat di kelurahan BetokanKecamatan 

Demak Kabupaten Demak tahun 2005. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat diadakannya penelitian ini adalah  

1) Sebagai pengalaman kepada mahasiswa dan mengaplikasikannya ilmu di bangku 

kuliah dengan penelitian yang dilakukan di masyarakat. 

2) Sebagai masukan bagi pengelola program digizi dalam meningkatkan derajad 

kesehatan masyarakat khususnya status gizi anak balita. 

3) Menambah kajian pustaka bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan khususnya Ilmu 

Kesehatan Masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan telaah kepustakaan dan menjadi kerangka acuan 

penelitian sehingga memberikan arah untuk menjawab permasalahan dalam hasil 

penelitian. Hal-hal yang akan dibahas dalam landasan teori yaitu tentang pendapatan 

keluarga, pola asuh gizi, dan status gizi anak balita.  

2.1.1 Pendapatan Keluarga  

2.1.1.1 Pengertian pendapatan  

 Ada beberapa definisi pengertian pendapatan dari para ahli antara lain 

Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982: 20), pendapatan adalah seluruh 

penerimaan baik berupa uang maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil 

sendiri. Dengan dinilai sejumlah uang atas harga yang berlaku pada saat itu. 

Sedangkan menurut Bayu Wijayanto  (1999: 5), pendapatan rumah tangga adalah 

pendapatan yang diperoleh seluruh anggota keluarga yang bekerja. Dari definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang atau barang yang diterima 

subjek ekonomi sebagai balas jasa dari pemberian faktor-faktor produksi.  

 Sedangkan yang dimaksud pendapatan keluarga dalam penelitian ini adalah 

pendapatan yang berupa uang dan barang yang diperoleh orang tua dan anggota 

keluarga lainnya yang bersumber dari kerja pokok dan kerja sampingan. 

2.1.1.2 Macam  Pendapatan 

            Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982: 66) membedakan 

pendapatan menjadi dua yaitu : 

8 
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2.1.1.2.1 Pendapatan yang berupa uang  

Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang 

yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra 

prestasi, sumber-sumber utama adalah:  

1) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja 

lemburan, dan kerja kadang-kadang. 

2) Dari usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, dan 

penjualan dari karajinan rumah. 

3) Dari hasil investasi yakni pendapatan yang di peroleh dari hak milik tanah. 

4) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial 

2.1.1.2.2 Pendapatan berupa barang  

Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler 

dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk 

barang atau jasa. Pendapatan berupa : 

1) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan, 

transportasi, perumahan, dan rekreasi. 

2) Beras yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang 

yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah 

sendiri yang di tempati. 

2.1.1.2.3 Penerimaan yang merupakan pendapatan 

Penerimaan yang merupakan pendapatan  yaitu penerimaan yang berupa 

pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai , penagihan piutang, 

pinjamam uang, kiriman uang. Hadiah atau pemberian uang (Mulyanto Sumardi dan 

Hans Dieters Evers, 1988:93-94). 



 10

Dalam penelitian ini pendapatan yang di maksud adalah kerja pokok dan kerja 

sampingan pendapatan menurut perolehannya dapat di bedakan menjadi dua yaitu : 

1) Pendapatan Kotor yaitu pendapatan yang diperoleh belum dikurangi   

pengeluaran dan biaya-biaya lainnya. 

2) Pendapatan bersih yaitu pandapatan yang diperoleh setelah di kurangi 

pengeluaran dan biaya-biaya lainnya  (Faizal, 1984:265). 

2.1.1.3 Pengaruh Pendapatan  

Pengaruh  pendapatan dibagi 2 yaitu  

2.1.1.3.1 Pekerjaan atau jabatan  

Pekerjaan atau jabatan ini dibagi menjadi 2 yaitu 

2.1.1.3.1.1 Pekerjaan atau jabatan basah  

Pekerjaan atau jabatan basah adalah pekerjaan  yang dianggap memberikan 

dana kesejahteraan kepada para karyawannya. Yang dimaksud dengan pekerjaan atau 

jabatan basah ialah pekerjaan kantor atau instalansi yang bernaung dibawah 

Departemen-Departemen Keuangan, Perdagangan, Kejaksaan, Kesehatan, 

Perhubungan, Pertahanan Keamanan. 

2.1.1.3.1.2 Pekerjaan atau jabatan kering 

Pekerjaan atau jabatan kering  adalah pekerjaan atau jabatan yang dianggap 

kurang memberikan dana kesejahteraan kepada para karyawannya. Sedangkan 

Pekerjaan yang dianggap kering ialah pekerjaan kantor instansi yang bernaung di 

bawah departemen-departemen dalam negeri, luar negeri , industri dan biro pusat 

statistik (Mulyanto Sumardi dan Hans Dieters Evers: 1988: 90). 

2.1.1.3.2 Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga mempengaruhi tingkat pendapatan suatu keluarga  
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karena dapat menambah ataupun mengurangi pendapatan suatu keluarga. Jumlah 

anggota keluarga kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan karena makin besar 

jumlah anggota keluarga makin besar pula jumlah anggota keluarga yang ikut bekerja 

untuk menghasilkan pendapatan tetap kemungkinan juga terjadi bahwa jumlah 

anggota keluarga yang besar tidak menambah pendapatan karena makin besar jumlah 

anggota keluarga mengakibatkan bertambahnya kesibukan orang tua untuk mengurus 

anaknya  (Mulyanto Sumardi dan Hans Dieters Evers, 1988: 90). 

2.1.1.4 Tahap pengambilan keputusan dalam membeli dan menggunakan bahan 

pangan 

 Tahap pengambilan keputusan dalam membeli dan menggunakan bahan 

pangan adalah 

2.1.1.4.1 Tahap Menerima Pengaruh 

 Pengaruh yang diterima konsumen pangan biasanya berupa rasa tertarik, 

senang, ingin, rasa lapar, haus dan hal-hal lain yang termasuk dari informasi pangan 

yang diterimanya baik dari iklan, promosi, pengalaman masa lalu maupun pengaruh 

perilaku orang-orang terkemuka atau terpandang di masyarakat. 

2.1.1.4.2 Tahap Menilai 

 Pengaruh yang diterima konsumen berakumulasi dengan sikap (pikiran, 

perasaan, dan kepercayaan) konsumen yang merangsang konsumen untuk 

memberikan penilaian terhadap pangan yang akan dibeli. Kemudian konsumen 

menyusun atau membentuk alternatif-alternatif atau pilihan. 

2.1.1.4.3 Tahap Membeli 

 Dalam tahap ini setelah memilih yang terbaik menurutnya terjadilah transaksi 

pada tingkat harga tertentu.  
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 Pada tahap ini perlu diambil oleh konsumen adalah membeli dalam jumlah 

sedikit atau dalam jumlah banyak. 

2.1.1.4.4 Tahap Menggunakan 

 Pada tahap ini konsumen telah memberikan bagaimana cara menggunakan 

 pangan yang akan dibel. Pada tahap ini menjelaskan umpan balik atau reaksi 

konsumen pada saat dan setelah menggunakan pangan terhadap perilaku konsumen 

pada proses pengambilan keputusan selanjutnya (Hardiansah dan Suhardjo, 1997:16-

21). 

2.1.2 Pola Asuh Gizi 

2.1.2.1 Pengertian Pola Asuh Gizi 

Menurut Marian zeitien (2000:122), pola asuh gizi adalah praktek di rumah 

tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan Perawatan kesehatan serta 

sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Sedangkan menurut Soekirman  (2000:85), pola asuh adalah berupa sikap dan 

perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal memberi makan, kebersihan, memberi 

kasih sayang dan sebagainya kesemuanya berhubungan dengan keadaan ibu dalam 

hal kesehatan (fisik dan mental). 

2.1.2.2 Aspek Kunci Pola Asuh Gizi 

Adapun aspek kunci pola asuh gizi adalah : 

2.1.2.2.1 Perawatan dan Perlindungan Bagi Anak 

Setiap orang tua berkewajiban uintuk memberikan Perawatan dan 

perlindungan bagi anaknya. Masa lima tahun pertama merupakan masa yang akan 

menentukan pembentukan fisik, psikis, maupun intelengensinya sehingga masa ini 
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mendapatkan Perawatan dan perlindungan yang intensif (Dina Agoes dan Maria 

Poppy, 2001:2). 

Bentuk Perawatan bagi anak dimulai sejak bayi lahir sampai  dewasa misal 

sejak bayi lahir yaitu memotong pusar bayi, pemberian makan dan sebagainya. 

Perlindungan bagi anak berupa pengawasan waktu bermain dan pengaturan tidur. 

2.1.2.2.2 Praktek Menyusui dan Pemberian MP-ASI 

Menyusui adalah proses memberikan ASI pada bayi. Pemberian ASI berarti 

menumbuhkan kasih sayang antara ibu dan bayinya yang akan sangat mempengaruhi 

tumbuh kembang dan kecerdasan anak dikemudian hari. ASI diberikan setelah lahir 

biasanya 30 menit setelah lahir. Kolostrum merupakan salah satu kandungan ASI 

yang sangat penting yang keluar 4 -6 hari pertama. Kolostrum berupa cairan yang 

agak kemtal dan kasar serta berwarna kekuning-kuningan terdiri dari banyak mineral 

(natrium, kalium, dan klorida) vitamin A, serta zat-zat anti infeksi penyakit diare, 

pertusis, difteri, dan tetanus. Sampai bayi berumur 4 -6 bulan hanya diberi ASI saja 

tanpa tambahan bahan makanan dan minuman lain. 

Pemberian makanan pendamping ASI harus disesuaikan dengan usia balita. 

Pengaturan makanan baik untuk pemeliharaan, pemulihan, pertumbuhan, serta 

aktifitas fisik. Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan pada bayi 

yang telah berusia 6 bulan atau lebih karena ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi 

bayi. Pemberian makanan pendamping ASI harus bertahap dan bervariasi dari mulai 

bentuk bubur kental, sari buah, buah segar, makanan lumat, makanan lembek dan 

akhirnya makanan padat. Makanan pendamping ASI diberikan pada bayi di samping 

ASI. Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita mulai umur 3 bulan sampai umur 

24 bulan (Irianton Aritonang, 1994:18). 
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2.1.2.2.3 Pengasuhan Psiko-Sosial 

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak hidup sendiri-sendiri 

tetapi saling membutuhkan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan 

psiko-sosial terwujud dalam pola interaksi dengan anak. Interaksi timbal balik antara 

anak dan orang tua akan menimbulkan keakraban dalam keluarga. 

Pengasuhan psiko-sosial ini antara lain terdiri dari cinta dan kasih sayang 

serta interaksi antara ibu dan anak. Salah satu hak anak adalah untuk dicintai dan 

dilindungi. Anak memerlukan kasih sayang  dan perlakuan yang adil dari orang 

tuanya. Pengasuhan psiko-sosial ini didasarkan pada frekuensi interaksi antara ibu 

dan anak. Meningkatkan kedekatan ibu dan anak ditentukan dengan frekuensi 

interaksi dan sikap sayang selalu senyum dengan anak (Marian Zeitien, 2001:140). 

2.1.2.2.4 Penyiapan Makanan 

Makanan akan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan fisik dan 

mental anak. Oleh karena itu makanan harus dapat memenuhi kebutuhan gizi anak. 

Penyiapan makanan harus dapat mencukupi kebutuhan gizi balita. 

Pengaturan makanan yaitu pengaturan makanan harus dapat disesuaikan 

dengan usia balita selain untuk mendapatkan gizi pengaturan makanan juga baik 

untuk pemeliharaan, pemulihan, pertumbuhan, perkembangan serta aktifitas fisiknya 

(Dina Agoes dan Maria Popy H, 2001:25) 

Makin bertambah usia anak makin bertambah pula kebutuhan makanannya, 

secara kuantitas maupun kualitas. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup dari 

susu saja. Saat berumur 1-2 tahun perlu diperkenalkan pola makanan dewasa secara 

bertahap, disamping itu anak usia 1-2 tahun sudah menjalani masa penyapihan. 



 15

Adapun pola makan orang dewasa yang diperkenalkan pada balita adalah hidangan  

serba-serbi dengan menu seimbang yang terdiri dari : 

1) Sumber zat tenaga misalkan roti, nasi, mie, dan tepung-tepungan. 

2) Sumber zat pembangun misalkan susu, daging, ikan, tempe, tahu dan kacang- 

kacangan. 

3) Sumber zat pengatur misalkan sayur-sayuran dan buah-buahan (Dina Agoes dan 

  Mary Poppy , 2001:32). 

Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan yang 

membutuhkan zat gizi terutama pada masa balita. Kecukupan energi bayi dan balita 

yaitu 0-1 tahun membutuhkan energi 110-120 Kkal/Kg BB, umur 1-3 tahun 

membutuhkan energi 100 Kkal/Kg BB, dan umur 4-6 tahun memerlukan 90 Kkal 90 

Kkal/kg BB (tabel 1). 

Tabel 1 

KECUKUPAN ENERGI BAYI DAN BALITA 
UMUR KECUKUPAN ENERGI LAKI-LAKIDAN 

PEREMPUAN (Kkal/KgBB) 

0-1 110-120 

1-3 100 

4-6 90 

 Sumber: Dina Agoes dan Maria Poppy H (2001:34  ) 

Protein digunakan untuk membangun sel jaringan tubuh, mengganti sel 

jaringan tubuh yang rusak atau aus, membuat air susu, protein darah dan untuk 

menjaga keseimbangan asam basa dari cairan tubuh. Kecukupan protein bayi dan 

balita dalam sehari untuk umur 0-1 tahun memerlukan 2,5 Gr/Kg BB, 1-3 tahun 

memerlukan 2 Gr/Kg BB, dan 4-6 tahun memerlukan 1,8 Gr/Kg BB (tabel 2). 
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Tabel  2 

KECUKUPAN PROTEIN BAYI DAN BALITA DALAM SEHARI 
UMUR KECUKUPAN PROTEIN (g/Kg BB) 

0-1 2,5 

1-3 2 

4-6 1,8 

Sumber: Dina Agoes dan Maria Popy H (2001:34  ) 

Semakin bertambah usia, air semakin banyak dibutuhkan. Umur 3-10 hari 

membutuhkan air 80-150 ml/KgBB/hari, 3-9 bulan membutuhkan 125-160 

ml/Kg/Hari dan umur 1-5 tahun membutuhkan 100-135 ml/Kg/BB (tabel 3). 

Tabel  3 
 

KECUKUPAN AIR BAYI DAN BALITA DALAM SEHARI 
KELOMPOK UMUR KEBUTUHAN AIR (ml / Kg BB / Hari ) 

3 hari 80-100 

10 hari 125-150 

3 bulan 140-160 

6 bulan 130-155 

9 bulan 125-145 

1tahun 120-135 

2-3 tahun 115-125 

4-5 tahun 100-110 

Sumber: Dina Agoes dan Maria Popy H ( 2001:34 ) 

Pola makanan yang diberikan yaitu menu seimbang sehari-hari, sumber zat 

tenaga, sumber zat pembangun, dan sunber zat pengatur. Jadwal pemberian  

makanan bagi bayi dan balita adalah : 

1) Tiga kali makanan utama (pagi, siang, malam) 
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2) Dua kali makanan selingan (diantara dua kali makanan utama) (Dina Agoes 

Sulistijani dan Maria Poppy Herlianty,  2003:32). 

2.1.2.2.5 Kebersihan Diri dan Sanitasi Lingkungan. 

Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses   tumbuh 

kembang anak. Peran orang tua dalam membantu proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak adalah dengan membentuk kebersihan diri dan sanitasi 

lingkungan yang sehat. Hal ini menyangkut dengan keadaan bersih, rapi, dan teratur. 

Oleh  karena itu  anak perlu dilatih untuk  mengembangkan  sifat-sifat sehat  seperti  

berikut ini: 

1) Mandi dua kali sehari. 

2) Cuci tangan sebelum dan sesudah tidur. 

3) Menyikat gigi sebelum tidur 

4) Membuang sampah pada tempatnya 

5) Buang air kecil pada tempatnya atau  WC (Dina Agoes Sulistijani dan Maria 

Poppy Herlianty, 2001:32). 

2.1.2.2.6 Praktek Kesehatan di Rumah dan Pola Pencarian Pelayanan Kesehatan. 

Bayi dan anak perlu diperiksa kesehatannya oleh bidan atau dokter bila sakit 

sebab mereka masih memiliki resiko tinggi untuk terserang penyakit. Adapun praktek 

kesehatan yang dapat dilakukan dalam rangka pemeriksaan pemantauan kesehatan 

adalah 

2.1.2.2.6.1 Imunisasi 

Imunisasi merupakan pemberian kekebalan agar bayi tidak mudah terserang  

atau tertular penyakit seperti hepatitis B (HB), tuberkulosis, difteri, batuk rejan, 

tetanus, folio dan campak. Pemberian imunisasi harus sedini mungkin dan lengkap. 

BCG diberikan pada usia 2 bulan, DPT 1-3 diberikan pada usia 2-5 bulan, HB 1-3 

diberikan pada usia 3-5 bulan dan campak diberikan pada usia 6 bulan (tabel 4). 
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   Tabel 4 

JADWAL IMUNISASI BERDASARKAN STANDART NASIONAL 
UMUR (Bulan) JENIS IMUNISASI 

2 BCG,DPT 1, Polio 1 

3 HB 1*, DPT 2, Polio 2 

4 HB 2*, DPT 3, Polio 3 

5 HB 3*, Polio 3 

6 Campak 

Sumber: Dina Agoes dan Maria Poppy, (2001:37) 

2.1.2.2.6.2 Pemantauan Pertumbuhan anak 

Hal ini dapat dilakukan dengan aktif mendatangi kegiatan pemeliharaan gizi, 

misalkan posyandu. Sebagian aktif mengikuti pemeliharaan gizi maka orang tua dapat 

melihat pertumbuhan anak melalui penimbangan balita, pemberian vitamin A pada 

bulan februari dan Agustus serta pemberian makanan tambahan (Dina Agoes dan 

Maria Poppy, 2001:38). 

2.1.2.3 Macam Pola Asuh Gizi 

Macam pola asuh gizi adalah  

2.1.2.3.1 Pola Asuh Demokrasi 

Pola  Asuh Demokrasi ditandai dengan ciri-ciri suka berdiskusi dengan anak,  

mau mendengar keluhan anak, tidak kaku atau luwes, selalu memperhatikan 

perkembangan anak, memberi kesempatan untuk mandiri dan mengembangkan 

kontrol internalnya. 

2.1.2.3.2     Pola Asuh Otoriter 

Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter mempunyai ciri-ciri kaku, 

tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang serta simpatik, tingkah laku anak 

dikontrol dengan ketat. 
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2.1.2.3.3 Pola Asuh Permisif. 

Orang tua yang mempunyai pola asuh permisif cenderung selalu memberikan  

kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali, kurang kontrol, kurang 

membimbing, kurang tegas, kurang komunikasi, dan tidak peduli terhadap kelakuan  

anak ( Moh Shochib, 1998:53-54). 

Adapun pola asuh dalam penelitian ini adalah pola asuh gizi dibedakan 

menjadi 3 yaitu pola asuh baik, sedang, buruk. 

2.1.2.3 Pengaruh Pola Asuh Gizi 

2.1.2.3.1 Pendidikan Ibu 

  Pendidikan merupakan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap 

dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat tempat ia hidup 

(Achmad Munip, 2004:33).Pendidikan ibu dalam hal ini adalah latar belakang 

pendidikan ibu. 

  Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam tumbuh 

kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik maka orang tua dapat menerima 

segala informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, menjaga 

kesehatan anaknya, pendidikannya, dan sebagainya (Soetjiningsih, 1998:8). 

2.1.2.3.2 Pengetahuan Gizi Ibu  

  Seorang ibu rumah tangga bukan merupakan ahli gizi, tetapi juga harus  

dapat menyusun dan menilai hidangan yang akan disajikan kepada anggota 

keluarganya. Pengetahuan gizi ibu merupakan pengetahuan seorang ibu dalam 

menyediakan makanan yang bergizi guna mendapat kesehatan yang baik serta 

mempertahankan kesehatan  (Acmad djaeni, 2000:2). 



 20

  Kurangnya pengetahuan dan salah konsepsi tentang kebutuhan pangan dan 

nilai pangan merupakan masalah yang sudah umum. Salah satu sebab masalah kurang 

gizi yaitu kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kemampuan untuk menerapkan 

informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari  (Suhardjo, 2003:25). 

2.1.2.3.3 Aktifitas Ibu 

  Dewasa ini makin banyak ibu berperan ganda selain sebagai ibu rumah tangga 

juga sebagai wanita karier semua itu guna menciptakan keluarga yang lebih mapan 

tapi juga menimbulkan pengaruh terhadap hubungan dengan anggota keluarga 

terutama pada anaknya. Seorang ibu yang tidak bekerja dapat mengasuh anaknya  

dengan baik dan mencurahkan kasih sayangnya. 

2.1.2.3.4 Jumlah Saudara 

Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonominya  

cukup akan mengakibatkan berkurangnya perhatian  dan kasih sayang yang diterima 

anak lebih-lebih kalau jarak  anak terlalu  dekat. Sedangkan pada keluarga dengan 

keadaan sosial ekonominya yang kurang jumlah anak yang banyak akan 

mengakibatkan selain kurangnya perhatian  dan kasih sayang pada anak juga 

kebutuhan primer seperti makanan, sandang dan  perumahan tidak terpenuhi oleh 

karena itu keluarga berencana tetap diperlukan (Soetjiningsih, 1998:10). 

2.1.2.3.5 Umur Ibu 

Saat ini masih banyak perempuan  yang menikah pada usia  di bawah 20 

tahun. Secara  fisik dan mental mereka belum  siap  untuk hamil dan melahirkan. Hal 

ini  karena rahimnya belum siap untuk hamil dan melahirkan. Hal ini karena 

rahimnya belum siap menerima kehamilan  dan ibu muda tersebut belum siap untuk 

merawat, mengasuh serta membesarkan bayinya. Bayi yang lahir dari seorang ibu 
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muda kemungkinan lahir belum cukup bulan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan 

mudah meninggal sebelum bayinya berusia satu tahun. 

Sebaliknya perempuan yang umurnya diatas 35 tahun akan lebih sering 

menghadapi kesulitan selama kehamilan dan pada saat malahirkan serta akan mempe 

-ngaruhi kelangsungan hidupnya  (UNICEF, 2002:4). 

2.1.3  Status Gizi 

2.1.3.1 Pengertian Status Gizi 

Menurut Soekirman (2000:66), Status gizi berarti sebagai keadaan fisik 

seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi 

dari ukuran-ukuran gizi tertentu. Sedangkan Soekidjo (1996:198) menyatakan bahwa 

status gizi adalah konsumsi gizi makanan pada seseorang yang dapat nenentukan 

tercapainya tingkat kesehatan. Menurut I Dewa Nyoman S (2002:18), Satus Gizi 

adalah ekspresi dari  keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau 

perwujudan dari nutrisi dalam bentuk variabel tetentu. 

2.1.3.2 Zat Gizi yang diperlukan Anak Balita 

2.1.3.2.1 Karbohidrat atau Hidrat Arang 

Karbohidrat merupakan zat gizi utama sebagai sumber energi bagi tubuh. 

Terpenuhinya kebutuhan tubuh akan karbohidrat akan menentukan jumlah energi 

yang tersedia bagi tubuh setiap hari. Hidrat arang merupakan sumber kalori utama 

bagi manusia. Kira-kira 80% dari kalori yang didapat tubuh manusia (terutama untuk 

bangsa-bangsa di Asia Tenggara) berasal dari hidrat arang. Hidrat arang terutama 

terdapat dalam tumbuh-tumbuhan seperti beras, gandum, dan umbi-umbian, yang 

terdiri dari tiga macam unsur yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen (Sjahmien Moehji, 

2002:11).  
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2.1.3.2.2 Protein atau zat putih telur 

Protein merupakan bahan utama dalam pembentukan sel jaringan, baik, 

jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan maupun tubuh manusia dan hewan. Sintesa protein 

dari unsur kimia hanya terjadi dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, sedang manusia dan 

hewan memperoleh protein dari bahan pangan hewani. 

Guna protein bagi manusia adalah sebagai berikut : 

1) Untuk membangun sel jaringan tubuh. 

2) Untuk mengganti sel tubuh yang aus atau rusak. 

3) Untuk membuat air susu, enzim dan hormon air susu yang diberikan ibu kepada 

bayinya dari makanan ibu itu sendiri. 

4) Membuat protein darah. 

5) Untuk menjaga keseimbangan asam basa dari cairan tubuh. 

6) Sebagai pemberi kalori (Sjahmien Moehji,2002:45). 

Bahan-bahan makanan protein dapat kita golongkan ke dalam dua golongan, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Bahan-bahan makanan sumber protein yang berasal dari hewan, contohnya   

:daging, jenis ikan, telur, dan susu. 

2) Bahan-bahan makanan sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

contohnya:  beras, jenis kacang-kacangan, tempe, dan tahu. 

2.1.3.2.3 Lemak 

Lemak adalah senyawa kimia yang dalam stuktur molekulnya mengandung 

gugus asam lemak. Secara alamiah lemak secara fisik didapatkan dalam dua bentuk 

yaitu minyak yang berbentuk cair dan dalam bentuk padat. Kegunaan lemak yang 

berasal dari makanan digunakan tubuh untuk hal-hal sebagai berikut yaitu pemberi 
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kalori, melarutkan vitamin-vitamin sehingga vitamin tersebut dapat diserap oleh 

dinding usus dan memberikan asam-asam lemak essensial. Sedangkan kegunaan 

simpanan lemak dalam tubuh manusia antara lain, sebagai cadangan tenaga, sebagai 

bantalan bagi alat-alat tubuh seperti ginjal, biji mata, sebagai isolasi sehingga panas 

tubuh tidak banyak yang keluar, mempertahankan tubuh dari gangguan-gangguan 

luar seperti pukulan  atau bahan –bahan yang berbahaya seperti  zat kimia. 

2.1.3.2.4 Vitamin 

Vitamin adalah zat organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit,  

tetapi penting untuk melakukan fungsi metabolik dan harus didapat dari makanan.  

Meskipun vitamin hanya diperlukan dalam jumlah sedikit jika kekurangan akan 

menimbulkan hal-hal yan merugikan (hipovitaminosis sampai avitaminosis jika 

terlihat tanda-tanda klinis yang nyata). 

Secara umum fungsi vitamin antara lain yaitu sebagai bagian dari suatu 

 enzim atau co-enzim (pembantu enzim) yang mengatur berbagai proses metabolisme, 

mempertahankan fungsi berbagai jaringan, mempengaruhi pertumbuhan dan 

pembentukan sel baru, membantu pembuatan zat tertentu dalam tubuh (Yayuk 

Farida,dkk, 2004:58). 

 

2.1.3.2.5 Mineral 

Kira-kira 6% manusia dewasa terbuat dari mineral. Mineral  yang dibutuhkan 

oleh manusia diperoleh dari tanah. Tanaman sumber pangan menyerap mineral yang 

diperlukan dan menyimpannya dalam stuktur tanaman. Hewan sebagai konsumen 

tingkat pertama menggunakan dan menyimpan mineral dalam tubuhnya. Manusia  

sebagai konsumen tingkat akhir memperoleh mineral dari pangan nabati dan hewani. 
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Fungsi mineral dalam tubuh adalah 

1) Memelihara keseimbangan asam tubuh dengan jalan penggunaan mineral 

pembentuk asam (klorin, fosfor, belerang) dan mineral pembentuk  basa (kapur, 

 besi, magnesium, kalium , natrium). 

2) Mengkatalisasi reaksi yang bertalian dengan pemecahan karbohidrat, lemak, dan 

protein serta pembentukan lemak dan protein tubuh. 

3) Sebagai hormon dan enzim tubuh. 

4) Membantu memelihara keseimbangan air tubuh (klorin, kalium, natrium) 

5) Menolong dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh (kalsim, kalium, natrium) 

6) Sebagai bagian cairan usus (kalsium, magnesium, kalium, natrium) 

7) Berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan 

  tubuh lainnya (kalsium, fosfor, fluorin) (Yayuk farida B, dkk, 2004:56). 

2.1.3.2 Angka Kecukupan Gizi 

Angka kecukupan gizi (AKG) adalah jumlah zat-zat gizi yang hendaknya 

dikonsumsi setiap hari untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari diet normal 

rata-rata orang sehat (Sunita Atmatsier, 2001:296) 

Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang  dikonsumsinya dalam 

jangka waktu yang cukup lama. Kecukupan gizi dipengaruhi oleh umur, jenis 

kelamin, aktifitas, berat badan dan tinggi badan, genetika  serta keadaan hamil dan 

menyusui. Anjuran kecukupan gizi adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk 

memelihara kesehatan orang pada umumnya. Kecukupan energi bayi dan balita relatif 

lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa sebab pada usia tersebut pertumbuhan 

masih sangat pesat. Disini juga tampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 
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antara perempuan dan laki-laki dalam hal kebutuhan energi dan proteinnya. 

Perhitungan tingkat konsumsi energi (lampiran 7).  

Kecukupan gizi rata-rata perorang perhari untuk anak balita yaitu untuk umur 

1-3 tahun dengan berat badan 12 kg dan tinggi badan 90 cm membutuhkan energi 

1250 Kkal dan 23 Gr protein, sedangkan pada umur 4-6 tahun dengan Berat badan 18 

Kg dan tinggi badan 110 cm membutuhkan enrgi 1750 Kkal dan 32 Gr protein (tabel 

5). 

Tabel  5 

PERHITUNGAN KECUKUPAN GIZI RATA-RATA PERORANG PERHARI 
UNTUK ANAK BALITA 

GOLONGAN UMUR BB  TB  ENERGI  PROTEIN 

1-3 Tahun 12 90 1250 23 

4-6 Tahun 18 110 1750 32 

Sumber: I Dewa Nyoman S, (2000:312) 

Kegunaan angka kecukupan gizi adalah: 

1) Untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi 

penduduk atau golongan masyarakat tertentu yang didapatkan dari hasil survey gizi 

atau makanan. 

2) Untuk perencanaan pemberian makanan tambahan balita maupun perencanaan 

makanan institusi. 

3) Untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat nasional (Darwin Karyadi dan 

Muhilal, 1996:6 ). 

Kekurangan salah satu zat gizi dapat menimbulkan konsekuensi berupa 

penyakit ataupun bila kekurangan hanya marginal atau ringan dapat menimbulkan 

gangguan yang sifatnya lebih ringan atau menurunnya kemampuan fungsi. Bila 

kekurangan tersebut hanya marginal saja, tidak dijumpai penyakit defisiensi yang 

nyata, tetapi akan timbul konsekuensi fungsional yang lebih ringan dan kadang-
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kadang tidak disadari kalau hal tersebut karena faktor gizi (Darwin Karyadi dan 

Muhilal, 1996:1). 

Adapun rumus AKG  adalah sebagai berikut: 

AKG individu  Standart Energi X  
StandartBB

riel BB
=  

Pencapaian AKG = 100% X 
IndividuAKG 
StandartAKG    

(I Dewa Nyoman ,dkk, 2002:114) 

2.1.3.3 Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi anak balita dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

seseorang atau kelompok balita tersebut mempunyai status gizi kurang, baik atau 

lebih. Penilaian status gizi anak balita tersebut  bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana keseimbangan antara zat gizi yang masuk dalam tubuh dengan zat gizi yang 

digunakan oleh tubuh, sehingga tercipta kondisi fisik yang optimal. Ada berbagai cara 

dalam mengukur atau menilai status gizi seseorang yaitu melalui penilaian status gizi 

secara langsung yang dibagi dalam empat penilaian yaitu antropometri., klinis, 

biokimia, biofisik. Kedua adalah penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi 

dalam tiga cara yaitu survey konsumsi pangan, statistik vital dan faktor ekologi 

2.1.3.3.1 Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung. 

2.1.3.3.1.1 Survey Konsumsi Makanan  

Survey konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan- 

makanan zat gizi tingkat kelompok, rumah tangga dan perorangan serta faktor yang 

berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut. Metode pengukuran konsumsi 

makanan berdasarkan sasaran pengamatan atau pengguna yaitu tingkat nasional, 

rumah tangga dan individual . Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tingkat 

Rumah tangga dan perorangan (I Dewa Nyoman S, 200:20). 
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2.1.3.3.1.2 Statistik Vital 

Cara untuk mengetahui keadaan gizi di suatu wilayah adalah dengan cara 

 menganalisis statistik kesehatan. Dengan mengunakan statistik kesehatan dapat 

diperhitungkan penggunaan-nya sebagai bagian dari indikator tidak langsung 

pengukuran status gizi masyarakat. Beberapa statistik vital yang berhubungan dengan 

kesehatan dan gizi antara lain: angka kesakitan, angka kematian, pelayanan kesehatan 

dan penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi  (I Dewa Nyoman S, 200:21). 

2.1.3.3.1.3 Ekologi 

Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil yang saling 

mempengaruhi dan interaksi beberapa faktor fisik, biologi dan lingkungan budaya. 

Jadi jumlah makanan dan zat-zat gizi yang tersedia bergantung pada keadaan 

lingkungan seperti iklim, tanah, irigasi, penyimpanan, transportasi, dan tingkat 

ekonomi penduduk (I Dewa Nyoman S, 200:31). 

2.1.3.3.2 Penilaian Status Gizi Secara Langsung 

2.1.3.3.2.1 Pemeriksaan klinis 

Penggunaaan pemeriksaan klinis untuk mendeteksi defisiensi gizi yaitu 

dengan mendeteksi kelainan atau gangguan yang terjadi pada kulit, rambut, mata, 

membran mukosa mulut, dan bagian tubuh yang lain dapat dipakai sebagai petunjuk 

ada tidaknya masalah gizi kurang.Tanda-tanda klinis malnutrisi tidak spesifik, karena 

ada beberapa penyakit yang mempunyai gejala yang sama tetapi penyebabnya 

berbeda. Oleh karena itu pemeriksaan klinis harus dipadukan dengan pemeriksaan 

yang lain (I Dewa Nyoman S, 200:119). 

2.1.3.3.2.2 Biokimia 

Pemeriksaan biokimia yang sering digunakan dalam penelitian adalah tehnik  
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pengukuran kandungan berbagai zat gizi dan subtansi kimia lain dalam darah dan 

urine. Hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan standar normal yang telah 

ditetapkan. Dalam berbagai hal pemeriksaan biokimia hanya dapat diperoleh di 

rumah sakit atau pusat kesehatan, dan pada pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan 

oleh orang yang ahli (I Dewa Nyoman S, 200:119). 

2.1.3.3.2.2 Biofisik 

Penilaian status gizi dengan biofisik adalah melihat dari kemampuan fungsi 

jaringan dan perubahan stuktur. Tes kemampuan fungsi jaringan meliputi, 

kemampuan kerja dan adaptasi sikap. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara klinis 

maupun tidak. Penilaian status gizi secara biofisik sangat mahal dan memerlukan 

tenaga profesional. Penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu: Uji radiologi, Tes 

fungsi fisik, dan sitologi  (I Dewa Nyoman S, 200:173).  

2.1.3.3.2.3 Antropometri 

Dewasa ini dalam program gizi masyarakat, pemantauan status gizi anak 

balita mengunakan metode antropometri sebagai cara untuk menilai status gizi I 

Dewa Nyoman S, 2000:32). Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka 

dalam penelitian ini peneliti mengunakan penilaian status gizi dengan cara 

pemeriksaaan fisik yang disebut antropometri ini.  antropometri sebagai indikator 

pengukuran parameter. 

Adapun keunggulan antropometri adalah alatnya mudah didapat dan mudah 

digunakan, pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang dengan mudah dan obyektif, 

pengukuran bukan hanya dilakukan dengan tenaga khusus professional, juga oleh 

tenaga lain setelah dilatih untuk itu, biayanya relatif murah, hasilnya mudah 

disimpulkan, dan diakui kebenarannya. Sedangkan kelemahan antropometri adalah 
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Tidak sensitif untuk mendeteksi status gizi dalam waktu singkat, faktor diluar gizi 

(penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan energi) dapat menurunkan spesifikasi 

dan sensitifitas pengukuran antropometri.Kesalahan yang terjadi pada saat 

pengukuran. 

Dalam penelitian ini cara yang dipakai untuk mengetahui status gizi balita 

adalah dengan cara antropometri yaitu pengukuran berat badan dikaitkan dengan 

umur dan klasifikasi dengan standart baku WHO NCHS. Adapun keunggulan 

pengukurannya adalah lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat 

umum, baik untuk pengukuran status gizi akut dan kronis, Berat badan dapat 

berfluktuasi, sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, Dapat mendeteksi 

kegemukan. Sedangkan kelemahan antropometri adalah: Dapat mengakibatkan 

interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat odema, maupun asites, umur sering 

sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik, memerlukan data 

umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima tahun, sering terjadi 

kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau gerakan anak pada saat 

penimbangan, Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial 

budaya setempat. Dalam hal ini orang tua tidak mau menimbang anaknya karena 

dianggap seperti barang dagangan (I Dewa Nyoman S, 2002:57).          

2.1.3.5 Macam Status Gizi Anak Balita 

Status gizi anak balita dibedakan menjadi empat  yaitu status gizi lebih status 

gizi baik, status gizi kurang dan buruk. 

2.1.3.5.1 Status Gizi Lebih 

Penyakit ini bersangkutan dengan energi di dalam hidangan yang dikonsumsi  

relatif terhadap kebutuhan atau penggunaan-nya. Orang yang kelebihan berat badan  
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biasanya dikarenakan kelebihan jaringan lemak yang tidak aktif tersebut. Kategori 

berat badan lebih (gizi lebih) menurut WHO NCHS yaitu >+2 SD. Tetapi masih 

banyak pendapat dimasyarakat yang mengira bahwa anak yang gemuk adalah sehat, 

sehingga banyak ibu yang merasa bangga kalau anaknya  gemuk, dan disatu pihak 

ada ibu yang kecewa kalau melihat anaknya tidak segemuk anak tetangganya. 

Sebenarnya kekecewan tersebut tidak beralasan, asalkan grafik pertumbuhan anak 

pada KMS sudah menunjukkan kenaikan yang kontinu setiap bulan sesuai 

lengkungan grafik pada KMS dan berada pada pita warna hijau, maka anak tersebut 

pasti sehat. Lebih-lebih kalau anak tersebut menunjukkan perkembangan mental yang 

normal. Untuk diagnosis obesitas harus ditemukan gejala klinis obesitas dan disokong 

dengan pemeriksaan antropometri yang jauh diatas normal. Pemeriksaan ini yang 

sering digunakan adalah BB terhadap tinggi badan, BB terhadap umur dan tebalnya 

lipatan kulit. 

Bentuk muka anak yang status gizi lebih atau obesitas tidak proporsional,  

yaitu hidung dan mulut relatif kecil, dagu ganda, dan biasanya anak lebih cepat 

mencapai masa pubertas (dr Soetjiningsih, 1998:183-184) 

2.1.3.5.2 Status Gizi Baik 

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

penggunaan untuk aktivitas tubuh. Hal ini diwujudkan dengan adanya keselarasan 

antara, tinggi badan terhadap umur, Berat Badan terhadap umur dan tinggi badan 

terhadap berat badan. Menurut Achmad Djaeni S (2000:225) menyatakan tingkat gizi 

sesuai dengan tingkat konsumsi yang menyebabkan tercapainya kesehatan gizi sesuai 

dengan tingkat konsumsi yang menyebabkan tercapainya kesehatan tersebut. Tingkat 

kesehatan gizi yang baik ialah kesehatan gizi optimum. Dalam kondisi ini jaringan 
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penuh oleh semua zat gizi tersebut. Tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai 

daya tahan setinggi-tingginya. 

Anak yang status gizi baik dapat tumbuh dan kembang secara normal dengan 

bertambahnya usia. Tumbuh atau pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan 

dalam hal besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, 

yang bisa diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang dan keseimbangan 

metabolik. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam 

stuktur dan fungsi tubuh yang komplek dalam pola yang teratur dan dapat 

diramalkan, sebagai hasil dari proses pematangan (dr Soetjiningsih, 1998:1). 

2.1.3.5.3 Status Gizi Kurang dan Status Gizi Buruk 

Status gizi kurang terjadi karena tubuh kekurangan satu atau beberapa macam 

zat gizi yang diperlukan. Hal yang menyebabkan status gizi kurang karena 

kekurangan zat gizi yang dikonsumsi atau mungkin mutunya rendah. Gizi kurang 

pada dasarnya adalah gangguan pada beberapa segi kesejahteraan perorangan atau 

masyarakat yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi yang 

diperoleh dari makanan. Kurang gizi banyak menimpa anak khususnya anak balita 

yang berusia dibawah lima tahun karena merupakan golongan yang rentan serta pada 

fase ini kebutuhan tubuh akan zat gizi meningkat karena selain untuk tumbuh juga 

untuk perkembangan sehingga apabila anak kurang gizi dapat menimbulkan berbagai 

penyakit. Akibat status gizi kurang adalah sebagai berikut: 

2.1.3.5.3.1 KEP 

KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya   konsumsi  

energi protein dalam makanan sehari-hari sehingga  tidak memenuhi angka 

kecukupan gizi. 
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Orang yang mengidap KEP nampak kurus, namun gejala klinik secara besar 

dapat di bedakan menjadi tiga yaitu marasmus, kwasiorkor, dan marasmus-

kwasiorkor (I Dewa Nyoman S, 2002:131). 

2.1.3.5.3.2 Anemia Defisiensi Zat Besi 

Adalah suatu keadaan dimana kadar haemoglobin darah kurang dari normal, 

biasanya dengan tanda : lelah, lesu, letih, bibir tampak pucat, lidah licin, susah BAB, 

kadang pusing, dan mudah mengantuk (I Dewa Nyoman S, 2002:133). 

2.1.3.5.3.3 GAKY 

Adalah kekurangan gizi disebabkan kurangnya konsumsi yodium dalam 

bahan makanannya, kekurangan yodium pada anak yaitu cacat fisik dan mental, 

seperti bisu, tuli, bisu-tuli, pertumbuhan badan terganggu, kecerdasan dan 

perkembangan mental terganggu  (I Dewa Nyoman S, 2002: 134). 

2.1.3.5.3.4 KVA 

Adalah penyakit mata yang disebabkan kurangnya vitamin A dalam 

makanannya. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan yang paling sering terjadi 

pada anak-anak di Indonesia yang umumnya terjadi pada usia antara 2-5 tahun. 

Adapun kriteria KVA adalah sebagai berikut: bercak bitot dengan konjungtiva 

mengering,, kornea mengering atau keratomalasia dan parut kornea  (I Dewa Nyoman 

S , 2002:131-141). 

2.1.3.6 Pengaruh Status Gizi  

Pengaruh status gizi antara lain: 

2.1.3.6.1 Infeksi Penyakit 

Masa  bayi dan balita sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Jaringan 

tubuh  pada bayi dan balita belum sempurna dalam upaya membentuk pertahanan 
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tubuh seperti halnya orang dewasa. Umumnya penyakit yang menyerang anak 

bersifat akut. Artinya penyakit menyerang secara mendadak gejala timbul dengan 

cepat, bahkan dapat membahayakan (Dina Agoes S dan Marian Poppy,  2001:54). 

Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu 

mempengaruhi nafsu makanan sehingga kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi . Secara 

umum defisiensi gizi sering merupakan awal dari gangguan defisiensi sistem  

kekebalan. 

Penyakit infeksi yang sering diderita oleh anak antara lain: 

2.1.3.6.1.1 Diare 

Bayi dan Balita dinyatakan menderita diare, apabila buang air besar tidak 

normal atau bentuk encer dengan frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali. Diare 

yang bersifat akut dapat berubah menjadi kronis. Diare akut yaitu diare yang 

berlangsung secara mendadak, tanpa gejala gizi kurang dan demam serta berlangsung 

beberapa hari. Sedangkan yang dimaksud diare kronik yaitu diare yang berlansung 

sampai lebih dari dua minggu, biasanya disebut dehidrasi (Dina Agoes H, 2003:57). 

Gizi kurang dan diare sering dihubungkan satu sama lain, walaupun diakui 

bahwa sulit untuk menentukan kelainan  mana yang terjadi lebh dulu, gizi kurang 

diare atau sebaliknya. 

2.1.3.6.1.2 ISPA 

Pneumonia adalah penyakit infeksi pada bagian saluran pernafasan (paru-

paru) yang disebakan oleh bakteri atau virus tanda-tandanya adalah batuk, pilek, 

napas cepat, dan kesulitan bernapas (Dina Agoes dan Maria Poppy H, 2001:61). 

Faktor-faktor yang meningkatkan resiko kematian akibat pneumonia yaitu: umur 

dibawah dua tahun, tingkat sosial ekonomi rendah, gizi kurang, berat badan lahir 
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rendah, tingkat pendidikan ibu rendah, tingkat pelayanan kesehatan rendah, 

kepadatan tempat tinggal, imunisasi yang tidak memadai, dan menderita penyakir 

kronis. 

Pemeliharaan gizi anak harus diperhatikan sebagai upaya pencegahan 

terhadap penyakit infeksi. pemberian imunisasi terhadap beberapa penyakit seperti 

tuberkulosa, campak, polio dan sebagainya harus dilakukan sesuai waktu. Disamping 

itu pemeliharaan hygiene dan sanitasi lingkungan sangat penting sebagai upaya 

pencegahan infeksi  (Sjahmoen moehji,  2003:29). 

2.1.3.6.2 Jarak Kelahiran Yang Terlalu Rapat 

 Jarak kelahiran akan mempengaruhi  status gizi anak dalam keluarga. Dengan 

adanya jarak kelahiran yang dekat maka kebutuhan makanan yang seharusnya hanya 

diberikan pada satu anak akan terbagi dengan anak yang lain yang sama-sama 

memerlukan gizi yang optimal (Sjahmien Mohji, 2002:6). 

 Anak yang berusia dibawah lima tahun masih sangat memerlukan perawatan 

ibunya, baik perawatan makanan maupun perawatan kasih sayang. Jika dalam masa 

tahun ini ibu hamil lagi maka bukan saja perhatian ibu terhadap anak menjadi 

berkurang akan tetapi ASI yang masih aktif sangat dibutuhkan  anak akan berhenti 

keluar. Anak yang belum dipersiapkan secara baik menerima makanan pengganti ASI 

yang kadang-kadang mutu gizi anak makanan tersebut juga rendah. Hal ini akan 

menyebabkan status gizi anak kurang.  

2.1.3.6.3 Penyakit Kronis 

 Masa bayi dan balita sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Jaringan tubuh 

pada bayi dan balita belum sempurna dalam upaya membentuk pertahanan tubuh 

seperti orang dewasa. Anak balita bisa terserang penyakit akut maupun kronis. 
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 Anak yang menderita penyakit menahun akan terganggu tumbuh kembangnya 

dan pendidikannya, disamping itu anak juga mengalami stress yang berkepanjangan 

akibat dari penyakitnya (Soetjiningsih, 1998:7) 

2.1.3.6.4 Sanitasi Lingkungan 

 Sanitasi lingkungan memiliki peran yang cukup dominan dalam penyediaan 

lingkungan yang mendukung kesehatan anak dan tumbuh kembangnya. Kebersihan 

baik kebersihan perorangan maupun lingkungan memegang peranan penting dalam 

timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan yang kurang maka anak akan sering sakit 

misalnya diare, kecacingan, tifus, hepatitis, malaria, demam berdarah dan sebagainya.  

Demikian pula dengan polusi udara baik yang berasal dari pabrik, asap kendaraan 

atau asap rokok, dapat berpengaruh terhadap tingginya angka kejadian ISPA (Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut). Kalau anak sering  menderita  sakit maka  tumbuh  

kembangnya terganggu (Soetjiningsih, 1998:8) 

2.1.3.6.5 Pelayanan kesehatan 

 Upaya pelayanan kesehatan dasar diarahkan kepada peningkatan kesehatan  

dan status gizi  anak sehingga terhindar dari kematian dini dan mutu fisik yang 

rendah (Arianton Aritonang, 2003:15). Peran pelayanan telah lama  diadakan untuk 

memperbaiki status gizi. Pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap masalah 

kesehatan terutama masalah gizi. Pelayanan yang selalu siap dan dekat dengan 

masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan derajad kesehatan. Dengan 

pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal kebutuhan kesehatan masyarakat akan 

terpenuhi. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yaitu kegiatan posyandu yang dapat 

memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita dengan penimbangan berat 

badan (BB) secara rutin setiap bulan. 
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2.1.3.6.6 Stabilitas Rumah Tangga 

Stabilitas dan keharmonisan rumah tangga mempengaruhi tumbuh kembang 

anak. Tumbuh kembanganak akan berbeda pada keluarga yang harmonis 

dibandingkan dengan mereka yang kurang harmonis (Soetjiningsih, 1998:10). 

2.1.3.6.7 Adanya kebiasaan atau pantangan 

 Berbagai kebiasaan yang bertalian dengan pantangan makan, makanan 

tertentu sering kita jumpai terutama di daerah pedesaan. Larangan terhadap anak 

untuk makan telur, ikan, ataupun daging hanya berdasarkan kebiasaan yang tidak ada 

dasarnya dan hanya  diwarisi secara  turun temurun, padahal anak itu sendiri sangat 

memerlukan bahan makanan seperti itu guna keperluan tumbuh kembangnya 

(Sjahmien Moehji, 2002:5). 

2.1.3.6.8 Ketahanan makanan 

 Makanan memegang peranan penting dalam tumbuh kembang anak. 

Ketahanan makanan keluarga mencakup pada ketersediaan makanan dan pembagian 

yang adil dalam keluarga dimana acapkali kepentingan budaya bertabrakan dengan 

kepentingan biologis anggota-anggota keluarga. Satu aspek yang penting yang perlu 

ditambahkan adalah keamanan pangan yang mencakup pembebasan makanan dari 

berbagai racun fisik, kimia, dan biologis yang kian mengancam kesehatan manusia 

(Soetjiningsih, 1998:6). 

2.1.3.6.9 Lingkungan 

 Lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang 

anak. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat maka penyakit tidak mudah 

menyebar  dan menular, sedangkan pada lingkungan yang tidak sehat memungkinkan 

terjadinya penyebaran dan penularan berbagai penyakit (Sjahmien Moehji, 1992:91). 
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2.1.3.6.10 Perawatan Kesehatan 

Perawatan kesehatan yang teratur tidak saja kalau anak sakit tetapi  

pemeriksaan kesehatan dan penimbangan anak secara rutin setiap bulan akan 

menunjang pada tumbuh kembang anak. Oleh karena itu pemanfaatan fasilitas 

pelayanan kesehatan dianjurkan untuk dilaksanakan secara komprehensif. 

(Soejtiningsih, 1998:7). 

2.1.4 Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Anak Balita 

 Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun  

material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. 

Makanan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan melakukan gerak 

hidupnya. Peningkatan pendapatan dalam rumah tangga memberikan kesempatan 

kepada rumah tangga untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu jumlah dan 

keragaman pangan yang mereka beli. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekirman 

(2000:19), yang menyatakan bahwa keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang 

rendah atau miskin umumnya menghadapi masalah gizi kurang keadaanya serba 

terbalik dari masalah  gizi lebih dan pendapat Soetjiningsih (1998:10), yang 

menyatakan bahwa pendapatan keluarga yang baik dapat menunjang tumbuh 

kembang anak. Karena orang tua menyediakan semua kebutuhan anak-anaknya 

 Rendahnya pendapatan merupakan rintangan lain yang menyebabkan orang 

tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan. Sehingga tinggi 

rendahnya pendapatan sangat mempengaruhi daya beli keluarga terhadap bahan 

pangan yang akhirnya berpengaruh terhadap status gizi seseorang terutama anak 

balita karena pada masa itu diperlukan banyak zat gzi untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. 
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2.1.5 Hubungan antara Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi 

 Setiap keluarga baik dikota maupun didesa berkewajiban mengasuh anak 

menuju kedewasaan dan kemandirian dimasa depan. Pola asuh anak dalam keluarga 

tidak selalu sama seperti dalam mendidik anak, merawat, menjaga dam membimbing 

anak. 

 Pola Asuh anak merupakan penyebab tidak langsung yang dapat 

mempengaruhi status gizi anak. Menurut Sjahmien Moehji (1992:91), menyatakan 

bahwa mutu asuhan anak yang kurang memadai merupakan pokok pangkal terjadinya 

malapetaka yang menimpa bayi dan anak-anak yang membawa mereka ke jurang 

kematian. Pola asuh anak mencakup enam aspek kunci yaitu meliputi perawatan dan 

perlindungan bagi anak, praktek menyusui dan pemberian MP-ASI, pengasuhan 

psikososial, penyiapan makanan, kebersihan diri dan sanitasi lingkungan serta praktek 

kesehatan dirumah dan pola pencarian pelayanan kesehatan. 

 Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa pola asuh anak sangat 

mempengaruhi status gizi anak. Pola asuh anak yang baik diharapkan status gizi anak 

juga baik hal itu juga berlaku sebaliknya apabila pola asuh anak buruk maka status 

gizi anak juga buruk . 

2.1.6 Kerangka Berfikir 

 Keberadaan pendapatan orang tua yang diperoleh dari semua pendapatan 

anggota yang digabung menjadi satu. Apabila jumlah keluarga banyak dan masing-

masing telah mempunyai penghasilan sendiri maka dimungkinkan keluarga itu 

mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Sumber pendapatan bisa di peroleh 

dari kerja pokok dan kerja sampingan. Apabila pendapatan keluarga itu cukup 

diharapkan konsumsi pangan juga akan meningkat. 
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Pola asuh gizi orang tua terdiri dari perawatan dan perlindungan bagi anak, 

praktek menyusui dan pemberian MP-ASI, pengasuhan psikososial, penyiapan 

makanan, kebersihan diri dan sanitasai lingkungan, praktek kesehatan di rumah dan 

pola pencarian pelayanan kesehatan. Sehingga apabila pengasuhan anak dalam suatu 

keluarga sudah cukup baik diharapkan status gizi anak balita juga baik. 

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan tingkat 

pendapatan keluarga dan pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di Desa 

Betokan Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Interaksi dari berbagai faktor dapat 

dilihat pada bagan kerangka berfikir sebagai berikut 
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Gambar  1 

Kerangka Teori Penelitian 

 

 

1.Pendidikan Ibu 
2.Pengetahuan Ibu 
3.Aktifitas Ibu 
(Sjahmien Moehji,1992:91) 
4.Jumlah Saudara.(Soetjiningsih,1998:10)  
5.umur Ibu.(Unicef, 2002:4) 

Pekerjaan dan jumlah 
anggota keluarga. 
(Mulyanto Sumardi dan Hans 
Dieter Ever,1982:98) 

Pendapatan Keluarga Pola Asuh Gizi. 
Aspek Kunci Pola Asuh Gizi: 
1.Perawatan dan perlindungan bagi 
anak. 
2.Praktek menyusui dan pemberian 
MP-ASI. 
3.Pengasuhan Psikososial 
4.Penyiapan makanan 
5.Kebersihan diri dan sanitasi 
lingkngan 
6.Praktek kesehatan dirumah dan 
pola pencarian pelayanan kesehatan 
(Marian Zeitin,200:13) 

Status Gizi 

1.Infeksi penyakit.(I Dewa Nyoman,2002:13) 
2.Jarak Kelahiran yang terlalu rapat.(Sjahmien  

Moehji,2002:6) 
3.Penyakit Kronis.(Soetjiningsih,1998:7) 
4.Sanitasi Lingkungan.(Soetjiningsih,1998:8) 
5.Pelayanan Kesehatan.(Arianton Aritonang,2003:15) 
6.Stabilitas Rumah Tangga.(Soetjiningsih,1998:10) 
7.Adanya kebiasaan  atau pantangan.(Sjahmien 

Moehji,2002:15) 
8.Ketahanan Makanan.(Soetjiningsih,1998:6) 
9.Lingkungan.(Sjahmien Moehji,1992:91) 
10.Perawatan Kesehatan.(Soetjiningsih,1998:70 

Variabel  diteliti Variabel tidak di teliti 
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2.2 Hipotesis 

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1) Ada Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Anak Balita di 

Betokan Demak. 

2) Ada Hubungan antara Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi Anak Balita di  

Betokan Demak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1       Kerangka Konsep penelitian 

Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu hubungan antara pendapatan 

keluarga dengan status gizi, pola asuh giz0i dengan status gizi, pendapatan keluarga 

dengan AKE, pola asuh gizi dengan  AKE, dan AKE dengan Status Gizi (gambar 2). 

 

 

 

 

Gambar  2 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi, 1998:115). 

Sedangkan menurut Eko Budiarto (2002:7), populasi adalah kumpulan semua 

individu dalam suatu batas tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

balita usia 13-59 bulan yang tinggal di Betokan Demak, berjumlah  202 anak. 

 

3.3 Cara Pemilihan Sampel Penelitian 

Cara pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan atas pertimbangan  

tertentu atau purposife sampel sebagai berikut: 

1)  Anak yang berumur 13-59 bulan. 

Pendapatan keluarga 

Pola Asuh  Gizi 

AKE Status Gizi 
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2) Anak yang tidak menderita penyakit infeksi pada saat penimbangan atau dalam    

keadaan normal atau sehat pada saat penimbangan. 

3)  Anak tidak menderita penyakit kronis tertentu. 

4)  Jumlah kelahiran dengan anak sebelum tidak terlalu rapat. 

5)  Ketelitian dan kecermatan ibu dalam menjawab materi kuesioner. 

     Anak balita yang menimbang ke posyandu saat penelitian di lakukan. 

6)  Umur ibu pada waktu hamil antara 21-35. 

7)  Stabilitas Rumah tangga yang baik. 

8)  Tidak mempunyai pantangan terhadap bahan makanan tertentu. 

Kriteria sampel yang diinginkan peneliti adalah sebagai salah satu usaha untuk 

mengendalikan variabel yang tidak diteliti yaitu variabel pengganggu.  

 

3.4 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi, 

1998:117) Menurut Sutrisno Hadi (2000:221), sampel adalah sebagian dari populasi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sampel yang dipilih berjumlah 47. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa saja yang menjadi 

perhatian daam suatu penelitian. Adapun  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

3.5.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain disebut 

independent variabel.  
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Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan (X1) dan pola 

asuh gizi (X2) di Betokan Demak. 

Data pendapatan keluarga diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1) > Rp. 850.000,00                          : Dikategorikan pendapatan tinggi 

2) Rp. 450.000<00–Rp. 850.000,00 : Dikategorikan pendapatan sedang 

3) < Rp. 450.000,00                          : Dikategorikan pendapatan kurang 

Skala Ordinal 

Data Pola Asuh Gizi di ukur dengan indikator Sebagai berikut : 

1) Menentukan Jumlah kelas interval. 

2) Menentukan data pola asuh maksimal 

3) Menentukan data pola asuh minimal. 

4) Menentukan range. 

5) Menentukan panjang kelas interval. 

6) Menyusun interval kelas. 

Hasil akhir berupa pengelompokkan yaitu: 

1) Pola Asuh Baik. 

2) Pola Asuh Sedang. 

3) Pola Asuh Buruk. 

3.5.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah status gizi anak balita di Betokan Demak 

Tahun 2005. 

Data status Gizi anak balita diukur dengan indikator sebagai berkut: 

1)  >+ 2 SD = Dikategorikan Berat Badan Lebih (gizi lebih) 
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2)  –2 s/d + 2 SD  = Dikategorikan Berat Badan Normal (gizi normal) 

3)    –3 s/d <-2 SD       = Dikategorikan Berat Badan Rendah (gizi kurang) 

4)    <-3 SD             = Dikategorikan Berat Badan Sangat Rendah  

      (gizi kurang). 

           Skala Ordinal. 

3.5.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah penyakit infeksi , dan jarak  

kelahiran, stabilitas dalam rumah tangga, tidak mempunyai pantangan terhadap jenis 

makanan, dan umur ibu antara 20-35 (sudah dikendalikan pada saat pemilihan 

sampel). 

 

3.6 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. Jenis penelitian adalah bersifat”eksplanatory 

research”( penelitian penjelasan) yaitu menjelaskan hubungan antara variabel 

pengaruh dengan variabel terpengaruh melalui pengujian hipotesis. Berdasarkan 

fokus penelitian tersebut, maka metode penelitin yang digunakan adalah survey 

dengan pendekatan Cross-Sectional dimana objek penelitian diukur dan data 

dikumpulkan dalam waktu bersamaan. 

 

3.7  Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha untuk memperoleh data dengan  

metode yang ditentukan oleh peneliti (Suharsimi Arikunto, 1998:223) Untuk data 

dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah : 
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3.7.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan data umur balita, jumlah 

anggota keluarga, jumlah balita, mata pencaharian, serta data pendukung  

seperti monografi desa. 

3.7.2 Metode Observasi 

Metode observasi atau yang sering disebut pengamatan, meliputi teknik 

pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan 

menggunakan alat indera. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui 

data gambaran umum desa, kesehatan, pendidikan serta gambaran tentang kondisi  

balita sebagai pencerminan dari status gizi mereka. 

3.7.3 Metode Pengukuran Langsung 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data berat badan yang diukur 

dengan timbangan dacin berketilitian 0,1 Kg dengan timbangan dacin berukuran 20 

Kg dan Makimal 25 Kg. Setelah dikaitkan dengan data umur data ini dibandingkan 

dengan BB/U Standart WHO-NCHS. 

3.7.4 Metode Angket 

Metode angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data melalui 

daftar pertanyaan yang diisi oleh responden dan ditentukan skor nilainya dari tiap-tiap 

pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data pendapatan dan pola 

asuh gizi anak  serta data deskriptif. 

3.7.5 Metode Wawancara 

Metode wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan  
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oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui  survey konsumsi makanan. Survey konsumsi makanan 

ini secara umum digunakan untuk mengetahui kebiasaan makan dan gambaran 

tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada anak  

balita. 

3.7.6 Metode Recall 

Metode recall adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

jenis dan jumlah bahan pangan yang telah dikonsumsi selama dua hari oleh anak 

balita di kelurahan betokan kecamatan demak kabupaten demak. Pewawancara 

mempersiapkan kuesioner yang dapat mengarahkan responden dengan menyusun 

urutan waktu makan dalam sehari (makan pagi, makan siang, makan malam serta  

makanan selingan). 

Satuan yang dipergunakan untuk mengukur banyaknya pangan yang 

dikonsumsi yaitu dengan Ukuran Rumah Tangga (URT) seperti piring, potong, gelas, 

buah, butir, sendok makan, sendok teh, biji, mangkuk dan yang lainnya. Jumlah 

makanan tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan berat (Gram) dengan 

menggunakan (URT) yang berlaku. Data yang diperoleh berdasarkan penaksiran 

konsumsi pangan tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi dua untuk megetahui 

rata-rata konsumsi energi sehari. 

 

3.8 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Betokan  Demak, pada tanggal  9, 17,19,  

dan 28 Mei 2005.  Dan telah mendapatkan izin penelitian oleh pihak yang terkait 

yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Puskesmas Demak I sebagai wilayah 
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kerjanya, Desa Betokan  Demak dan bidan desa.  Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dan 

pola asuh gizi dengan status gizi  anak balita di Betokan Demak. Proses dalam 

penelitian yaitu status gizi anak balita diukur dengan penimbangan berat badan yang 

kemudian dikaitkan dengan data umur, data ini dibandingkan dengan BB/U standart 

WHO NCHS kemudian dikategorikan. Penimbangan berat badan ini dilakukan pada 

saat posyandu dengan alat penimbangan berupa dacin yang telah dikalibrasikan 

sehingga akan mendapatkan data yang valid dan reliabel. 

Untuk mengetahui  data pendapatan dan pola asuh gizi dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner yang dilakukan pada saat posyandu. Kuesioner ini telah 

mengalami uji validitas dan reliabilitas sebelum penelitian dilakukan. Uji coba ini 

dilakukan langsung pada sampel sebelum penelitian dilakukan. Peneliti mengambil 

kuesioner tersebut pada tiap rumah sekaligus untuk meneliti setiap  pertanyaan dan 

kelengkapan pengisian, hal ini dilakukan pada saat pengambilan kuesioner tersebut. 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara untuk mengetahui jenis makanan dan 

jumlah makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Peneliti melakukan 

wawancara ini dengan ibu sebagai responden, pengasuh anak atau keluarga yang 

mengasuh anak pada saat ibu bekerja. Metode recall ini dilakukan selama 2 kali 

dengan hari yang berselang atau dengan hari yang tidak berturut-turut. Adapun waktu 

yang digunakan untuk recall dimulai pada saat anak balita bangun pagi kemarin 

sampai anak balita istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dilakukan pada saat 

dilakukan wawancara mundur kebelakang sampai 24 jam penuh. Wawancara ini 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Setelah data 
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terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan metode statisstik sehingga 

dibuktikan bahwa hipotesis tersebut dapat terbukti atau tidak terbukti. 

 

3.9 Instrument Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data  

dalam penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

3.9.1 Dacin atau Timbangan Balita 

Alat yang dianjurkan untuk menimang balita dengan ukuran minimum 20 Kg 

dan maksimum 25 Kg dengan ketelitian alat  0,1 Kg. 

3.9.2 Angket atau Kuesioner. 

Berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data atau 

informasi tentang pendapatan keluarga dan pola asuh gizi anak. 

3.9.3 Formulir Recall 2 X 24 Jam konsumsi makanan. 

Prinsip dari recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan 

makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam recall ini ibu 

sebagai responden menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam 

yang lalu (kemarin) dan recall ini dilakukan dengan hari yang berselang.  

 

3.10 Pengaruh Penelitian 

Dalam penelitian ini hal-hal yang mempengaruhi penelitian yaitu instrument  

yang digunakan dalam penelitian. Instrument ini yaitu alat penimbangan dan angket 

atau kuesioner. Dimana alat yang digunakan sudah dalam keadaan normal dan isi 

angket dapat dimengerti dan diterima dengan mudah oleh rsponden. Hal yang lain 

yaitu kondisi anak balita yaitu anak balita yang dijadikan sampel harus sesuai dengan 
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pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan sampel. Faktor yang lain yaitu 

kejujuran, kesungguhan, ketelitian dan tingkat obyektifitas ibu sebagai responden 

penelitian dalam mengisi angket dan juga dalam menjawab proses wawancara untuk 

mengisi formulir recall.  

 

3.11 Uji Coba Instrument 

3.11.1 Validitas Instrument 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:160), validitas adalah suatu ukuran yang 

 menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Alat ukur 

dikatakan valid atau sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Adapun untuk mengetahui tentang tingkat validitas intrument dilakukan uji 

coba responden. Selanjutnya dihitung dengan rumus korelasi Product Moment 

sebagai berikut: 

rxy = 
{ }{ }2222 Y)(YNX)(XN

Y)X)((-XYN
∑−∑∑−∑

∑∑∑  

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi 

Σ X  = jumlah skor item 

Σ Y  = jumlah skor total 

N  = jumlah Subyek 

X2 = Jumlah kuadrat skor item 
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Y2  = jumlah kuadrat skor total 

(Suharsimi Arikunto, 2002:146) 

Angket tentang pendapatan dan pola asuh gizi diujicobakan pada 15 responden. 

Hasil analisis validitas disebut valid jika rhitung > rtabel atau probabilitas < 0,01 (tabel 

6). 

Tabel 6 

HASIL ANALISIS VALIDITAS ANGKET 
No r hitung PROBABILITAS KRITERIA 

1 2 3 4 

10 0,693 0,004 Valid 

15 0,677 0,006 Valid 

16 0,654 0,008 Valid 

17 0,729 0,002 Valid 

18 0,670 0,006 Valid 

19 0,679 0,005 Valid 

20 0,686 0,005 Valid 

21 0,648 0,009 Valid 

22 0,711 0,003 Valid 

24 0,729 0,002 Valid 

25 0,688 0,005 Valid 

26 0,760 0,001 Valid 

27 0,711 0,003 Valid 

28 0,673 0,006 Valid 
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1 2 3 4 

29 0,367 0,178 Tidak valid 

30 0,423 0,116 Tidak valid 

31 0,706 0,003 Valid 

32 0,743 0,001 Valid 

33 0,661 0,007 Valid 

34 0,706 0,003 Valid 

35 0,760 0,001 Valid 

Keterangan: 

Valid jika probabilitas < 0,01 atau r hitung > rtabel (0,641). 

3.11.2 Reliabilitas 

Reliabilitas memiliki pengertian bahwa instrument cukup dapat dipercaya  

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena intrument itu sudah baik. 

Intrument yang sudah dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

kebenarannya untuk mengetahui reliabilitas dari penelitian dengan metode angket 

menggunakan rumus alpha: 

r11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

2

 t
b-1 

1-k
k

σ
σ  

keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

Σσb
2  = jumlah varians butir 

σt
2  = varian total  
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(Suharsimi Arikunto, 2002:171) 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh r11 sebesar 0,9285 > rtabel (0,641) yang berarti 

instrumen angket tersebut reliabel. 

 

3.12 Analisis Data 

3.12.1 Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif ini digunakan untuk mendiskripsikan variabel yang 

mempengaruhi pendapatan, pola asuh gizi dan status gizi yang disajikan dalam 

bentuk tabel dan prosentase. 

3.12.2 Analisa Analitik 

Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga 

dengan status gizi, pola asuh gizi dengan status gizi di Betokan Demak. Adapun 

rumus yang digunakan adalah Spermant Rank 

Rumus yang digunakan adalah 

NN
brs −

−= 3

61  

(Sugiyono, 2000: 229) 

Bila N lebih dari 30, maka pengujian signifikansinya menggunakan rumus: 

21
2

r
n

rt
−
−

=  

 (Sugiyono, 2000: 234) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Karakteristik Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Betokan Demak dengan subyek penelitian 

adalah ibu dan anak balitanya.  Subyek yang telah diteliti sebanyak 47 responden, 

dari 47 sampel terdapat 27,66% anak berumur 31-39 bulan, 25,53% anak berumur 22-

30 bulan, 21,28% anak berumur 13-21%, 17,02% anak berumur 49-57 bulan dan 

8,15% anak berumur 40-48 bulan (tabel 7). 

Tabel 7 

UMUR BALITA 
NO UMUR (BULAN) FREKUENSI % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

13–21 

22–30 

31–39 

40–48 

49–57 

10 

12 

13 

4 

8 

21,28 % 

25,53 % 

27,66 % 

8,51 % 

17,02 % 

 Jumlah 47 100 

 

Dari 47 sampel terdapat 59,57% anak memliki berat badan 9,1-13,6 Kg, 23 

4% anak dengan BB 13,7-18,2 Kg, 12,77 % anak dengan BB 7,5-9 Kg, dan 4,26% 

anak dengan BB 18,3-22,7 Kg (tabel 8).   
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    Tabel 8 

BERAT BADAN BALITA 
NO BERAT BADAN (Kg) FREKUENSI % 

1. 

2. 

3. 

4. 

7,5–9 

9,1–13,6 

13,7–18,2 

18,3–22,7 

6 

20 

11 

2 

12,77 % 

59,57 % 

23,4 % 

4,26 % 

 Jumlah 47 100 

 

4.1.2 Karakteristik Data Penelitian 

Data primer yang diteliti meliputi pendapatan, pola asuh gizi diukur dari 

angket, status gizi melalui pengukuran secara langsung. Data lain sebagai pendukung 

berupa data angka kecukupan gizi (energi) diukur melalui recall dengan metode 

wawancara. 

4.1.2.1 Pendapatan 

Data  pendapatan diperoleh dari  pendapatan keluarga perbulan  dibandingkan 

dengan  standart  BPS  kemudian dikategorikan dalam pendapatan tinggi,  sedang dan 

rendah. Pendapatan  responden penelitian  sebagian  besar dalam kategori sedang (Rp 

450.000–Rp 850.000 setiap bulan). 

Dari 47 responden  terdapat  55,3%  responden  dengan  pendapatan  antara 

Rp 450.000–Rp 850.000 dalam kategori sedang, selebihnya 27,7% responden dengan 

> dari Rp 850.000 dalam kategori tinggi dan 17% dalam kategori rendah dengan 

pendapatan kurang dari Rp 450.000 (tabel 9). 

 



 56

Tabel 9 

PENDAPATAN KELUARGA 
 PENDAPATAN KETERANGAN F % 

< Rp 450.000 Rendah 8 17,0 

Rp 450.000–Rp 850.000 Sedang 26 55,3 

> Rp 850.000 Tinggi 13 27,7 

Jumlah   47 100 

  

 Dari 47 responden 55,3% berpendapatan sedang pada diagram pie berwarna 

hijau, 27,7% berpendapatan tinggi pada diagram pie berwarna biru dan 17% 

berpendapatan rendah pada diagram pie berwarna merah (gambar 3). 

Pendapatan

Tinggi

Sedang

Rendah

 

Gambar 3 

 Diagram Pie Pendapatan Keluarga 

4.1.2.2 Pola Asuh Gizi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pola asuh gizi dalam 

kategori baik. Terdapat 63,8% responden memiliki pola asuh gizi yang baik, 

selebihnya 36,2% dalam kategori sedang (tabel 10). 
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Tabel 10 

POLA ASUH GIZI 
POLA ASUH GIZI KETERANGAN F % 

18–30 Buruk 0 0 

31–42 Sedang 17 36,2 

43–54 Baik 30 63,8 

Jumlah   47 100 

Dari 47 sampel 63,8% memiliki pola asuh baik pada diagram pie berwarna 

hijau dan 36,2 % memiliki pola asuh sedang pada diagram pie berwarna merah 

(gambar 4). 

Pola asuh gizi

Baik

Sedang

 

Gambar 4.   

Diagram Pie Pola Asuh Gizi 

Lebih jelasnya tentang pola asuh gizi dapat dilihat dari mean dari setiap 

indikator. Dari nilai mean terlihat rata-rata pengasuhan psiko-sosial, penyiapan 

makanan, kebersihan diri dan lingkungan dan praktik kesehatan di rumah dan 

pencarian pelayanan kesehatan dalam kategori baik, sedangkan dalam perawatan dan 
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pelindungan bagi anak dan praktik menyusui dan pemberian MP-ASI masih dalam 

kategori sedang (tabel 11). 

Tabel 11 

RATA-RATA POLA ASUH GZI 
INDIKATOR MEAN KRITERIA 

Perawatan dan perlindungan bagi anak 2.13 Sedang 

Praktik menyusui dan pemberian MP-ASI 2.29 Sedang 

Pengasuhan psiko-sosial 2.49 Baik 

Penyiapan makan 2.55 Baik 

Kebersihan diri dan lingkungan 2.71 Baik 

Praktik kesehatan di rumah dan pencarian pelayanan 

kesehatan 

2.67 Baik 

Keterangan: 

1,00–1,67  : Buruk 

1,68–2,33  : Sedang 

2,34–3,00  : Baik 

4.1.2.3 Angka Kecukupan Gizi (Energi) 

Data AKE diperoleh dari recall adapun cara perhitungan TKE diperoleh dari 

AKE dibandingkan BB Ideal dan dikalikan dengan standart energi perorang perhari 

(lampiranh 7). Hasil TKE untuk anak balita di Betokan Demak (lampiran 8). 

Sebagian besar angka kecukupan gizi (AKE) anak balita sampel penelitian 

dalam kategori sedang. Berdasarkan data terdapat 61,7% anak balita mempunyai nilai 

AKE antara 80%-99% dalam kategori sedang selebihnya 12,8% dengan AKE > 100% 
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dalam kategori baik dan 25,5% dengan AKE antara 70%-80% dalam kategori kurang 

(tabel 12).  

Tabel 12 

ANGKA KECUKUPAN GIZI 
ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKE) KETERANGAN F % 

70%-80% Kurang 12 25.5 

80%-99% Sedang 29 61.7 

> 100% Baik 6 12.8 

Jumlah  47 100 

  

Dari 47 sampel 61,7% memiliki pola asuh sedang pada diagram pie berwarna 

hijau, 25% memiliki  pola asuh baik pada diagram pie berwarna biru dan 12,8% 

memiliki poila asuh kurang pada diagram pie berwarna merah (gambar 5). 

AKE

Baik

Sedang

Kurang

 

Gambar 5 

Diagram Pie Angka Kecukupan Gizi (Energi) 
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4.1.2.4 Status Gizi 

Status gizi anak balita diperoleh dari menimbang berat badan kemudian   

dihitung dengan cara Z-Score dikategorikan menjadi empat yaitu status gizi lebih, 

normal, kurang dan buruk (lampiran 4). Perhitungan Z-Score berdasarkan pada baku 

berat bdan menurut umur anak 0-36 bulan (lampiran 5) dan baku berat badan menurut 

umur anak 36-71 bulan (lampiran 6). 

Sebagian besar status gizi balita sampel penelitian dalam kategori normal. 

Berdasarkan data ternyata 72,3% balita mempunyai status gizi yang normal, 

selebihnya 25,5% dalam kategori kurang dan hanya 2,1% dalam kategori buruk (tabel 

13). 

Tabel 13 

 STATUS GIZI 
STATUS GIZI F % 

Buruk 1 2.1 

Kurang 12 25.5 

Normal 34 72.3 

Lebih 0 0 

Jumlah  47 100 

Dari 47 sampel 72,3% status gizi normal dalam diagram pie berwarna biru, 

25,5% dengan status gizi kurang berwarna hijau  dan 2,1% satatus gizi buruk 

berwarna merah  (gambar 6). 
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Status gizi

Normal

Kurang

Buruk

 

Gambar 6 

 Diagram Pie Status Gizi Balita 

4.1.3 Uji Hipotesis 

4.1.3.1 Hubungan antara Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi  

Untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan status gizi anak balita dapat 

dilihat dari analisis menggunakan rank Spearmant dengan bantuan program SPSS 

release 10.00 dengan variabel bebas pendapatan keluarga dan variabel terikatnya 

adalah status gizi anak balita (tabel 14). 

Tabel 14 

TABULASI SILANG HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN KELUARGA 
DENGAN STATUS GIZI BALITA 

  BURUK    KURANG   NORMAL 
 

   TOTAL             STATUS GIZI 
 
 
PENDAPATAN F % F % F % F % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rendah - - 3 37.5 5 62.5 8 100 
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Lanjutan (tabel 14)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sedang - - 8 30.8 18 69.2 26 100 

Tinggi 1 7.7 1 7.7 11 84.6 13 100 

Total 1 2.1 12 25.5 34 72.3 47 100 

Berdasarkan tabel di atas dari 47 responden terdapat  8 responden mempunyai 

pendapatan rendah, 26 responden dengan pendapatan sedang dan 13 responden 

dengan pendapatan tinggi. Dari ke 8 responden yang mempunyai pendapatan rendah, 

5 di antaranya mempunyai balita yang berstatus gizi normal dan 3 balita berstatus gizi 

kurang. Dari 26 responden dengan pendapatan sedang, 18 di antaranya mempunyai 

status gizi normal dan 8 responden mempunyai status gizi kurang. Dari 13 responden 

dengan pendapatan tinggi, 11 di antaranya mempunyai balita dengan status gizi 

normal, 1 balita dengan status gizi kurang dan 1 balita dengan status gizi buruk. Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan dengan pendapatan yang 

tinggi maka status gizi balitanya dalam kategori normal. Simpulan ini dapat dilihat 

dari hasil analisis Rank Spearmant’s rho (tabel 15). 

Tabel 15 

KORELASI SPERMANT RANK HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN 
DENGAN STATUS GIZI 

VARIABEL SPERMANT’SRHO PROBABILITAS KRITERIA 

Pendapatan 

dengan 

Status Gizi 

0,151 0.310 Tidak Signifikan 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai rank Spearmant’s rho  

sebesar 0,151 dengan probabiltas 0,310 > 0,01, yang berarti hipotesis yang 
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menyatakan ada hubungan positif  antara pendapatan dan status gizi balita ditolak, 

yang berarti bahwa semakin tinggi pendapatan belum tentu diikuti kenaikan status 

gizi balita.  Besarnya hubungan antara pendapatan dengan status gizi balita hanya 

sebesar 15,1% (lampiran 13). 

4.1.3.2 Hubungan antara Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi Balita 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh gizi dengan status gizi anak balita 

dapat dilihat dari analisis menggunakan Rank Spearmant’s rho dengan bantuan 

program SPSS release 10.00 dengan variabel bebas pola asuh gizi dan variabel 

terikatnya adalah status gizi anak balita.  

 Dari  47 responden terdapat  17 responden mempunyai pola asuh gizi yang 

sedang  dan 30 responden dengan pola asuh yang baik. Dari ke 17 responden yang 

mempunyai pola asuh sedang, 10 di antaranya mempunyai balita yang berstatus gizi 

kurang, 6 balita berstatus gizi normal dan 1 balita dengan status gizi buruk. Dari 30 

responden dengan pola asuh baik, 28 di antaranya mempunyai status gizi normal dan 

hanya 2 balita mempunyai status gizi kurang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

ada kecenderungan dengan pola asuh yang baik maka status gizi balitanya dalam 

kategori normal (tabel 16). 

Tabel 16 

TABULASI SILANG HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN 
POLA ASUH GIZI 

  BURUK    KURANG   NORMAL    TOTAL       STATUS GIZI 
 
 
POLA ASUH 

F % F % F % F % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sedang 1 5.9 10 58.8 6 35.5 17 100 
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Lanjutan (tabel 16)         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Baik - - 2 6.7 28 93.3 30 100 

Total 1 2.1 12 25.5 34 72.3 47 100 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dengan pola asuh 

yang baik maka status gizi balitanya dalam kategori normal.  Simpulan ini dapat 

dilihat dari hasil analisis Rank Spearmant’s rho (tabel 17). 

Tabel 17 

KORELASI SPEARMANT’S RANK HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH GIZI 
DENGAN SATUS GIZI BALITA 

VARIABEL SPEARMANT’S RHO PROBABILITAS KRITERIA 

Pola Asuh dengan 

Status Gizi 

0,625 0.000 Signifikan 

       Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai Rank Spearmant’s rho 

sebesar 0,625 dengan probabiltas 0,000 < 0,01, yang berarti hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan positif  antara pola asuh  gizi dan status gizi balita 

diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi pola asuh akan diikuti kenaikan status 

gizi balita.  Besarnya hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi balita sebesar 

62,5% (lampiran 13). 

4.1.3.3 Hubungan antara Pendapatan dengan AKE 

Untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan AKE dapat dilihat dari 

analisis menggunakan Rank Spearmant’s rho dengan bantuan program SPSS release 
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10.0, dengan variabel bebas pendapatan dan variabel terikatnya adalah AKE  (tabel 

18).  

Tabel 18 

TABULASI SILANG HUBUNGAN PENDAPATAN DENGAN AKE 
KURANG SEDANG BAIK TOTAL       AKE 

 
 
PENDAPATAN 

F % F % f % f % 

Rendah 2 25.0 5 62.5 1 12.5 8 100 

Sedang 8 30.8 15 57.7 3 11.5 26 100 

Tinggi 2 15.4 9 69.2 2 15.4 13 100 

Total 12 25.5 29 61.7 6 12.8 47 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dari 47 responden terdapat 26 responden 

mempunyai pendapatan yang sedang dan 15 di antaranya mempunyai balita dengan 

AKE yang sedang, 8 balita dengan AKE kurang dan 3 balita dengan AKE baik. Dari 

13 responden dengan pendapatan tinggi ternyata terdapat 9 balita dengan AKE 

sedang, 2 balita dengan AKE baik, 2 balita dengan AKE kurang. Dari 8 responden 

dengan pendapatan rendah, ternyata 5 diantaranya mempunyai balita dengan AKE 

sedang, 1 balita dengan AKE baik dan 2 balita dengan AKE kurang. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan dengan pendapatan yang baik 

maka nilai AKE semakin baik. 

 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Rank Spearmant’s rho sebesar 

0,095 dengan probabiltas 0,527 > 0,01, yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif  antara pendapatan dan AKE ditolak, yang berarti bahwa semakin 

tinggi pendapatan belum tentu diikuti kenaikan AKE. Besarnya hubungan antara 
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pendapatan dengan status gizi balita hanya sebesar 9,5% (lampiran 13).Simpulan ini 

dapat dilihat dari hasil analisis Rank Spearmant’s rho (tabel 19). 

Tabel 19 

KORELASI RANK SPEARMANT’S HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN 
DENGAN AKE 

VARIABEL SPEARMANT’S RHO PROBABILITAS KRITERIA 

Pendapatan 

dengan 

AKE 

0,095 0.527 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Rank Spearmant’s rho sebesar 

0,095 dengan probabiltas 0,527 > 0,01, yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif  antara pendapatan dan AKE ditolak, yang berarti bahwa semakin 

tinggi pendapatan belum tentu diikuti kenaikan AKE. Besarnya hubungan antara 

pendapatan dengan status gizi balita hanya sebesar 9,5% (lampiran 13). 

4.1.3.4 Hubungan antara Pola Asuh Gizi dengan AKE 

Untuk mengetahui hubungan pola asuh gizi dengan AKE dapat dilihat dari 

analisis menggunakan Rank Spearmant’s rho dengan bantuan program SPSS release 

10.0, dengan variabel bebas pola asuh gizi dan variabel terikatnya adalah AKE.  

 Dari 47 responden terdapat 17 responden mempunyai pola asuh gizi yang 

sedang,  dan 30 responden dengan pola asuh yang baik. Dari ke 17 responden yang 

mempunyai pola asuh sedang, 10 di antaranya mempunyai balita yang nilai AKE 

dalam kategori kurang, 6 balita dalam kategori sedang, 1 balita dalam kategori baik. 

Dari 30 responden dengan pola asuh baik, 23 di antaranya mempunyai nilai AKE 
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yang sedang, 5 balita dalam kategori baik dan hanya 2 balita dalam kategori kurang. 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dengan pola asuh yang 

baik maka nilai AKE semakin baik (tabel 20). 

Tabel 20 

TABULASI SILANG HUBUNGAN POLA ASUH GIZI DAN AKE 
  KURANG    SEDANG   BAIK    TOTAL           AKE 

 
 
POLA ASUH 

F % F % F % F % 

SEDANG 10 58.8 6 35.3 1 5.9 17 100 

BAIK - - 2 6.7 28 93.3 30 100 

TOTAL 12 25.5 29 61.7 6 12.8 47 100 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada kecendrungan dengan pola asuh 

yang baik maka nilai AKE semakin baik. Simpulan ini tampak dari hasil analisis 

Rank Spearmant’s rho (tabel 21). 

Tabel 21 

KORELASI RANK SPEARMANT’S HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH GIZI 
DENGAN AKE 

VARIABEL SPEARMANT’S RHO PROBABILITAS KRITERIA 

Pola Asuh 

dengan 

AKE 

0,516 0.000 Signifikan 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Rank Spearmant’s rho sebesar 

0,516 probabiltas 0,000 < 0,01, yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif  antara pola asuh  gizi dan AKE diterima, yang berarti bahwa 
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semakin tinggi pola asuh akan diikuti kenaikan AKE.  Besarnya hubungan antara pola 

asuh gizi dengan AKE sebesar 51,6% (lampiran 13). 

4.1.3.5 Hubungan antara AKE dengan Status Gizi  

Untuk mengetahui hubungan AKE dengan status gizi dapat dilihat dari 

analisis menggunakan Rank Spearmant’s rho dengan bantuan program SPSS release 

10.0, dengan variabel bebas AKE dan variabel terikatnya status gizi (tabel 22). 

Tabel 22 

TABULASI SILANG HUBUNGAN AKE DENGAN STATUS GIZI 
BURUK KURANG NORMAL 

 
TOTAL        STATUS GIZI 

 
AKE F % F % F % F % 

Kurang 1 8.3 11 91.7 - - 12 100 

Sedang - - 1 3.4 28 96.6 29 100 

Baik - - - - 6 100 6 100 

Total 1 2.1 12 25.5 34 72.3 47 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dari 47 responden terdapat 29 responden 

mempunyai balita dengan AKE yang sedang, selebihnya 12 balita dengan AKE 

kurang dam  6 balita dengan AKE baik. Dari ke 29 balita dengan AKE sedang, 28 di 

antaranya mempunyai status gizi normal dan hanya satu balita berstatus gizi kurang. 

Dari 12 balita dengan AKE kurang, ternyata 11 balita dengan status gizi kurang dan 1 

balita dengan status gizi buruk. Dari 6 balita dengan AKE baik semuanya mempunyai 

status gizi yang baik pula. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan 
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dengan nilai AKE semakin baik, status gizinya semakin baik. Simpulan ini dapat 

dilihat dari hasil analisis Rank Spearmant’s rho (tabel 23). 

Tabel 23 

KORELASI RANK SPEARMANT’S HUBUNGAN ANTARA AKE DENGAN 
STATUS GIZI 

VARIABEL  SPEARMANT’S RHO PROBABILITAS KRITERIA 

AKE 

dengan 

Pola Asuh 

0,839  0.000 Signifikan 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh nilai Rank Spearmant’s rho 

sebesar 0,839 probabiltas 0,000 < 0,01, yang berarti hipotesis yang menyatakan ada 

hubungan positif  antara AKE dan Status Gizi diterima, yang berarti bahwa semakin 

tinggi AKE akan diikuti kenaikan Status Gizi.  Besarnya hubungan antara AKE 

dengan Status Gizi sebesar 83,9% (lampiran 13). Rangkuman uji hipotesis dari 

variabel pendapatan, pola asuh gizi, AKE, dan status gizi (tabel 24) 

Tabel 24 

RANGKUMAN UJI HIPOTESIS 
HUBUNGAN RANK 

SPEARMA
N’S RHO  

PROBABILI
TAS 

KETERANGAN 

1 2 3 4 

Pendapatan dengan status gizi 0,151 0,310 Tidak Signifikan 

Pola asuh dengan status gizi 0,625 0.000 Signifikan 

Pendapatan dengan AKE 0,095 0,527 Tidak Signifikan 

Pola asuh dengan AKE 0,516 0,000 Signifikan 
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Lanjutan (tabel 24)    

1 2 3 4 

AKE dengan status gizi 0,839 0,000 signifikan 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pola asuh 

gizi dan status gizi balita di Kelurahan Betokan Kecamatan Demak Kabupaten 

Demak, ditunjukkan dengan nilai rank Spearmant’s rho sebesar 0,625 dengan 

probabilitas 0,000 < 0,01 yang berarti semakin tinggi pola asuh gizi akan diiikuti 

status gizi balitanya. Dengan pola asuh yang baik seperti pada hasil analisis deskriptif 

bahwa 63,8% responden mempunyai pola asuh gizi yang baik memberikan kontribusi 

terhadap status gizi balita yang baik. Dari hasil analisis deskriptif terlihat 72,3% 

balita mempunyai status gizi yang normal. Berdasarkan hasil analisis deskriptif juga 

ditunjukkan bahwa rata-rata responden dalam pengasuhan psiko-sosial, penyiapan 

makanan, kebersihan dan lingkungan serta praktik kesehatan di rumah dalam kategori 

baik. Kondisi ini memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan status gizi 

balitanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Sjahmien Moehji (1992: 91) 

yang menyatakan bahwa mutu asuhan anak yang kurang memadai merupakan pokok 

pangkal terjadinya malapetaka yang menimpa bayi dan anak-anak yang membawa 

mereka ke jurang kematian.  

Status gizi yang baik ini tidak terlepas dari nilai angka kecukupan gizi 

(energi). Hal ini terbukti dari hasil analisis korelasi AKE dan status gizi dengan nilai 

rank Spearmant 0,839 dengan probabilitas 0,000 < 0,01 yang berarti bahwa semakin 

tinggi AKE akan diikuti tingkat status gizi balita. Kesimpulan ini sesuai dengan 
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pendapat Sajogyo (1994: 218) yang menyatakan bahwa anak yang sehat dalam 

keadaan gizi baik karena cukup makanan yang bermutu mengalami pertumbuhan 

badan dengan berat badan sesuai umur yang disebut berat sehat. Dengan kata lain 

status gizi yang baik dapat dilihat dari nilai AKE yang baik. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pola asuh gizi dengan nilai AKE.  Hal ini ditunjukkan dari nilai Rank 

Spearmant’s rho sebesar 0,516 dengan probailitas 0,000 < 0,01, yang berarti semakin 

tinggi kualitas pola asuh gizi akan diikuti kenaikan nilai AKE balita. Dengan pola 

asuh gizi yang baik berarti asupan gizi balita selalu diperhatikan sehingga akan 

meningkatkan nilai AKE, sebaliknya dengan pola asuh gizi yang kurang baik maka 

nilai AKE berkurang karena kebutuhan gizi balita kurang mendapatkan perhatian 

secara optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat  Marian Zeitin (2000: 

132) yang menyatakan bahwa salah satu aspek kunci pola asuh gizi adalah aspek 

pemberian makan. Sehingga apabila pola asuh gizi suatu warga baik maka praktik 

pemberian makannya juga baik. Praktik pemberian makan menyangkut kualitas dan 

kuantitas makanan. Dengan cukup makanan yang bermutu mengalami pertumbuhan 

 badan dengan berat badan sesuai umur atau AKE akan meningkat. 

Hasil penelitian ini ternyata menolak hipotesis yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pendapatan dengan status gizi balita, terbukti dari nilai rank 

Spearmant’s rho sebesar   0,151 denngan probabilitas 0,310, Ini menunjukkan bahwa 

pendapatan yang tinggi belum tentu akan diikuti tingginya status gizi balita, 

sebaliknya dengan pendapatan yang rendah pun belum tentu status gizi balitanya 

kurang baik. Ditolaknya hipotesis tersebut disebabkan banyak faktor. Salah satu 

faktor yaitu terkait dengan besar kecilnya pengeluaran keluarga untuk makan. 
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Totalitas pendapatan keluarga tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

makan, sehingga secara langsung pendapatan tidak mempunyai korelasi yang nyata 

dengan status gizi balita. Hal ini disebabkan tidak ada kecenderungan bahwa 

responden yang mempunyai pendapatan tinggi dialokasikan untuk pemenuhan 

kebutuhan pangan yang tinggi pula, demikian juga sebaliknya tidak ada 

kecenderungan bahwa dengan pendapatan yang rendah alokasi untuk kebutuhan 

pangan yang rendah. Terbukti dari hasil uji Rank Spearmant’s rho dengan nilai  0,303 

dengan probabilitas 0,038 > 0,01 (lampiran 14) yang berarti tidak ada hubungan yang 

nyata besar kecilnya pendapatan keluarga dengan pengeluaran untuk makan. Jika 

dilihat lebih lanjut ternyata ada hubungan yang signifikan pengeluaran untuk makan 

dengan status gizi maupun dengan AKE. Terbukti dari hasil uji Rank Spearmant’s rho 

untuk hubungan pengeluaran untuk makan dengan AKE sebesar 0,553 dengan 

probabilitas 0,000 < 0,01 (lampiran 14) dan untuk hubungan pengeluaran untuk 

makan dengan status gizi sebesar 0,548 dengan probabilitas 0,000 < 0,01 (lampiran 

14). Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pengeluaran untuk makan yang tinggi 

akan diikuti kenaikan nilai AKE dan status gizi balita.  Dengan pengeluaran makan 

yang lebih tinggi digunakan untuk memenuhi konsumsi pangan dengan kualitas gizi 

yang baik, yang akhirnya akan diikuti kenaikan nilai AKE maupun status gizinya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Sajogjo (1999:9) yang menyatakan bahwa keluarga-

keluarga  yang sebenarnya mempunyai penghasilan cukup akan tetapi sebagian 

anaknya gizi kurang, karena cara mengatur belanja keluarga yang kurang baik, 

misalnya untuk pangan disediakan belanja terlalu sedikit lebih banyak diperuntukkan 

bagi pembelian barang-barang lain.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil: 

1) Tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita di  

Betokan Demak, namun ada kecenderungan bahwa keluarga yang memenuhi 

kebutuhan pangan lebih tinggi akan diikuti tingginya status gizi balita. 

2) Ada hubungan antara pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di Betokan 

Demak. Pola asuh gizi yang baik berarti praktik pemberian makan yang baik 

(memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan) sehingga status gizi anak akan 

baik pula. 

 

5.2 Saran 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Ibu sebagai pengatur keuangan hendaknya dapat mengalokasikan pendapatan 

keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pangan  dengan baik karena besarnya 

pengeluaran untuk pangan sangat mempengaruhi status gizi anak balita. 

2) Ibu sebagai orang yang mengasuh anak hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pendidikan yang baik serta aktifitas yang tidak banyak sehingga ibu dapat 

mengasuh anak dengan baik 

3) Pola pengasuhan anak salah satunya adalah praktik pemberian makan pada anak 

sehingga ibu harus tetap memperhatikan makanan anak balitanya karena 
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kebutuhan tubuh akan zat gizi dapat dicukupi atau tidak dapat dicukupi 

tergantung dari pangan yang dikonsumsi dan makanan dengan gizi baik tercermin 

pada berat badan anak balita, hal ini merupakan usaha untuk mencegah gangguan 

penyakit pada anak. 

4) Ibu hendaknya menyempatkan waktu untuk menimbang Berat Badan anak balita 

secara rutin pada setiap bulannya, hal inilah yang digunakan untuk memantau 

pertumbuhan anak balitanya. 
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KISI-KISI KUESIONER 
VARIBEL INDIKATOR SUB INDIKATOR JUMLAH ITEM 

Pendapatan Pendapatan 

Keluarga 

 Jumlah anggota keluarga 

 Keadaan suami 

 Keadaan ibu 

 Keluarga yang bekerja 

 Pendapatan keluarga 

 Alokasi pendapatan 

 Kondisi perumahan  

2 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

Pola Asuh 

Gizi 

Pola Asuh Gizi  Perawatan dan 

perlindungan bagi anak 

 Praktek menyusui dan 

pemberian MP -  _ASI 

 Pengasuhan Psiko-sosial 

 Penyiapan makanan 

 Kebersihan diri dan 

sanitasi lingkungan 

 Praktek kesehatan di 

rumah dan pola 

pencarian pelayanan 

kesehatan 

4 

 

3 

 

3 

              2 

2 

 

5 

 

 

 

Lampiran 1 
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KUESIONER PENYARING 

 

1. Apa pendidikan terakhir ibu? 

2. Pada saat ini apakah anak ibu tidak menderita sakit? 

3. Apakah ank ibu menderita penyakit kronis? 

4. Berapa jarak dengan kelahiran anak sebelum? 

5. Berapa jumlah ank balita ibu? 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 2 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang, 

peneliti mengharapkan dukungan dari masyarakat betokan berkenan dengan 

kerelaan dan kesukaan hati untuk mengisi angket ini dalam rangka mensukseskan 

penelitian. 

Atas dukungan dan partisipasinya peneliti mengucapkan terima kasih. 

II IDENTITAS RESPONDEN. 

Nama Ibu  : 

Usia Ibu  : 

III DENTITAS SAMPEL 

Nama Balita  : 

Jenis Kelamin  : 

Tanggal Lahir  : 

Usia Balita  : 

Berat Badan  : 

Status Gizi  : 

IV PETUNJUK 

Mohon dijawab semua pertanyaan dengan memberikan tanda (X) pada huruf 

A,B,C yang dianggap paling benar dengan  keadaan saudara. 

V  ANGKET PENELITIAN 

Bagian I 

Lampiran 3 



 81

Pendapatan Keluarga 

1. Berapa jumlah anak saudara? 

a. 1 – 2 

b. 3 – 4 

c. > 5  

2. Berapa jumlah anggota keluarga anda? 

a. 3 – 4 

b. 5 – 6 

c. >7 

3. Apa pekerjaan suami saurara? 

4. Bagaimana pendapatan suami saudara dalam sebulan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan? 

a. Berlebih 

b. Cukup 

c. Kurang 

5. Berapakah rata-rata pendapatan suami saudara dari kerja pokok dan kerja 

sampingan perbulan? 

a. < Rp. 450.00,00 

b.  Rp. 450.00,00 – Rp. 850.00,00 

c. > Rp. 850.000,00. 

6. Apa pekerjaan ibu? 

7. Bagaimana pendapatan ibu dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan? 

Lanjutan (lampiran 3) 
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a. Berlebih 

b. Cukup 

c. Kurang 

8. Berapakah rata-rata pendapatan ibu dari kerja pokok dan kerja sampingan 

perbulan? 

a. < Rp. 450.00,00 

b.  Rp. 450.00,00 – Rp. 850.00,00 

c. > Rp. 850.000,00. 

9. Siapakah anggota keluarga lain yang bekerja? 

10. Berapa rata-rat pendapatan ibu, bapak, dan anggota keluarga lain yang bekerja 

seluruhnya (baik kerja pokok maupun  kerja sampingan) dalam setiap 

bulannya? 

a. < Rp. 450.00,00 

b.  Rp. 450.00,00 – Rp. 850.00,00 

c. > Rp. 850.000,00. 

11. Berapa jumlah total rata –rata uang yang dikeluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan makan keluarga dalam sehari? 

a. < Rp. 10.000,00 

b. Rp. 10.000,00 – Rp. 15.000,00 

c. > Rp. 15.000,00 

12. Berapa jumlah rata –rata uang yang saudara keluarkan untuk memenuhi 

kebutuhan non makan keluarga dalam sehari? 

a. < Rp. 100.000,00 

Lanjutan (lampiran 3) 
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b. Rp. 100.000,00 – Rp. 150.000,00 

c. > Rp. 150.000,00 

13. Terbuat dari bahan apa perumahan saudara ? 

a. Rumah kayu 

b. Rumah ½ batu 

c. Rumah Batu 

14. Terbuat dari bahan apa lantai saudara ? 

a. Tanah 

b. Plester 

c. Tegel 

Bagian II  

Pola Asuh Gizi 

Perawatan dan Perlindungan Bagi Anak 

15.  Apakah ibu membiasakan anaknya untuk tidur secara teratur pada waktunya ? 

a. selalu 

b. sering 

c. Kadang – kadang  

16. Berapa lamakah ibu menentukan waktu tidur yang terbaik untuk anak?  

a. ≥  10 jam 

b. 8 - ≤  9 jam 

c. < 8 jam 

17. Apakah ibu selalu mengawasi anaknya saat bermain? 

a. selalu 

Lanjutan (lampiran 3) 
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b. Sering 

c. Kadang –Kadang 

18. Apakah ibu membiasakan anaknya memakai alas kaki saat bermain diluar 

rumah? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

Praktek Menyusui dan pemberian MP-ASI 

19. Apakah ibu memberikan kolostrum (cairan susu kekuning-kuningan yang 

keluar dari payudara ibu pada hari pertama sesudah melahirkan) yang pertama 

keluar pada ibu? 

a. ya 

b. tidak 

c. lupa atau tidak tahu 

20. Apakah Ibu memberikan ASI saja kepada anak balita ibu sampai umur 6 

bulan? 

a. ya 

b. tidak 

c. lupa atau tidak tahu 

21. Sejak umur berapa bulan anak ibu diberi MP –ASI? 

a. 4 – 6 bulan 

b. 2 – 4 bulan 

c. < 2 Bulan 
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Pengasuhan Psiko-Sosial 

22. Apakah ibu selalu menjaga anak ibu selama bermain? 

a. selalu 

b. Sering 

c. Kadang –Kadang 

23. Siapa yang menjaga anak ibu selama ibu bekerja? 

a. Pengasuh 

b. saudara 

c. Lain-lain 

24. Berapa jam ibu mengasuh anaknya? 

a. 8 jam 

b. 7 – 8 jam 

c. < 7 jam 

Penyiapan Makanan 

25. Apakah ibu menggunakan garam beryodium? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang - kadang 

26Apa yang ibu lakukan jika anak ibu sulit makan berkaitan dengan menu 

sehari-hari? 

a. Bentuk makanan yang diberikan disesuaikan dengan nafsu makan anak 

b. Bentuk makan yang diberikan s\disesuaikan dengan nafsu maknan anak 

c. Dibiarkan saja  
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Kebersihan Diri dan Sanitasi Lingkungan  

27.Apa yang ibu lakukan saat mengetahui pakaian anaknya kotor selesai bermain? 

a. segera Ibu mengganti pakaian anaknya  

b. Ibu menganti pakaian anaknya setelah kegiatan yang sedang dilakukan 

sudah selesai 

c. Biarkan saja 

28. Berapa kali ibu memandikan anaknya? 

a. 2 kali  

b.1 kali 

c.tidak pernah 

Praktek kesehatan di rumah dan pola pencarian pelayanan kesehatan 

29. Apa yang ibu lakukan saat mengetahui anaknya sakit? 

a. segera memeriksakan ke dokter 

b. segera memeriksakan ke dukun 

c. biarkan saja 

30. Apakah setiap bulan ibu membawa anaknya ke posyandu? 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

31. Apakah ibu memberikan kapsul vitamin A kepada anak setiap 6 bulan 

sekali? 

a. Selalu 
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b. Kadang –kadang 

c. Tidak pernah 

32. Apakah ibu telah memperoleh imunisasi yang lengkap? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Lupa atau tidadak tahu 

33. Apa yang ibu perbuat jika anak ibu sulit makan yang disebabkan penyakit? 

b. Bawa ke dokter 

c. Diberi jamu 

d. Biarkan saja 
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CONTOH CARA KERJA RECALL 2 X 24 JAM 

Hari : Senin dan Rabu 

Tanggal : 9 dan 11 Mei 2005 

NO NAMA MAKANAN JENIS MAKANAN URT BERAT 
(GRAM) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Makan Pagi 

 

 

 

Makanan Selingan 

 

 

 

 

 

Makan siang 

 

 

 

 

 

Makanan Selingan 

 

 

Makan Malam 

 

 

Nasi 

Telur ayam dadar 

Mie goreng 

Telur ayam dadar 

Pastel 

Lemper 

Bakwan 

Jambu air 

Pepaya 

Biskuit 

Nasi 

Tempe goreng 

Tahu goreng 

Nasi 

Bayam 

Mujair 

Bakwan 

Jambu air 

Jenang 

Mie goreng 

Telur goreng 

Susu kental manis 

1/2 gls 

1 btr 

1 pk 

1 btr 

1bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh 

1 bh sdg 

5 bh 

½ gls 

1 ptg 

1 ptg 

½  gls 

¼ gls 

1ptg sdg 

1 bh 

1 bh sdg 

1 bh 

1 pk 

1 btr 

1 gls 

35 gr 

37.5 gr 

25 gr 

37.5 gr 

90 gr 

80 gr 

40 gr 

50 gr 

100 gr 

50 gr 

35 gr 

25 gr 

25 gr 

35 gr 

25 gr 

50 gr 

40 gr 

50 gr 

60 gr 

25 gr 

37.5 gr 

200 gr 
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STATUS GIZI ANAK BALITA 
NO UMUR JENIS KELAMIN BB Z-SCORE STATUS GIZI 

1 2 3 4 5 6 

1 22 Laki-laki 14 (kg) 11,38 Normal 

2 55 Perempuan 15 (kg) -1,38 Normal 

3 31 Perempuan 13 (kg) -0,076 Normal 

4 34 Perempuan 11 (kg) 4,85 Normal 

5 34 Perempuan 13 (kg) -0,43 Normal 

6 56 Laki-laki 15 (kg) -1,10 Normal 

7 50 Perempuan 15 (kg) -0,70 Normal 

8 28 Laki-laki 10 (kg) -2,35 Kurang 

9 30 Perempuan 9 (kg) -3 Kurang 

10 30 Laki-laki 10 (kg) -2,46 Kurang 

11 37 Perempuan 12,5 (kg) -1,2 Normal 

12 32 Perempuan 11 (kg) -1,64 Kurang 

13 37 Perempuan 11 (kg) -2,2 Normal 

14 20 Perempuan 11 (kg) -0,16 Normal 

15 24 Perempuan 11 (kg) -0,15 Normal 

16 14 Laki-laki 7,5 (kg) -2,75 Kurang 

17 23 Laki-laki 11 (kg) -1,07 Normal 

18 51 Laki-laki 12 (kg) -2,6 Kurang 

19 57 Laki-laki 10 (kg) -3,9 Buruk 

20 39 Perempuan 12 (kg) -1,88 Normal 

21 27 Perempuan 11 (kg) -1,66 Normal 

22 55 Perempuan 21 (kg) 1,54 Normal 

23 55 Laki-laki 21 (kg) 1,54 Normal 
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1 2 3 4 5 6 

24 16 Perempuan 8,1 (kg) -2,75 Kurang 

25 19 Perempuan 9 (kg) 1,66 Normal 

26 19 Perempuan 10 (kg) -0,83 Normal 

27 40 Laki-laki 11 (kg) -2,52 Kurang 

28 28 Perempuan 11 (kg) -1,64 Normal 

29 17 Perempuan 10 (kg) -0,54 Kurang 

30 48 Perempuan 12 (kg) -2,35 Normal 

31 23 Laki-laki 10 (kg) -1,416 Normal 

32 55 Perempuan 15 (kg) -1,4 Normal 

33 31 Perempuan 9,5 (kg) -2,76 Kurang 

34 19 Laki-laki 8 (kg) -2,5 Kurang 

35 34 Perempuan 11 (kg) -2,125 Kurang 

36 28 Laki-laki 13 (kg) -0,28 Normal 

37 28 Laki-laki 14 (kg) 0,54 Normal 

38 48 Laki-laki 16 (kg) -0,34 Normal 

39 14 Laki-laki 10 (kg) -0,63 Normal 

40 36 Laki-laki 13 (kg) -1 Kurang 

41 13 Laki-laki 8 (kg) -2,4 Normal 

42 32 Laki-laki 15 (kg) -0,8 Normal 

43 47 Perempuan 14 (kg) -1,31 Normal 

44 34 Perempuan 14 (kg) 0,25 Normal 

45 35 Perempuan 15 (kg) 0,75 Normal 

46 28 Perempuan 14 (kg) 1 Normal 

47 13 Perempuan 10,2 (kg) 0,4 Normal 
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CARA MENGHITUNG STATUS GIZI DENGAN CARA Z -SCORE  

 

1. Bila “Nilai Riel” hasil pengukuran >=”Nilai Median”BB/U,TB/U, atau 

BB/TB, maka rumusnya : 

Z –Score = 
UpperSD

nNilaiMediaNilaiRiel −  

2. Bila “ Nilai Riel “ hasil pengukuran ,”Nilai Median” BB/U, TB/U, atau 

BB/TB, maka rumusnya : 

Z –Score = 
LowerSD

nNilaiMediaNilaiRiel −  

Kategori Status Gizi BB/U : 

> + 2 SD  = Berat badan lebih (Gizi Lebih) 

- 2 SD s/d + 2 SD = Berat badan normal (Gizi Normal) 

- 3 SD s/d < - 2 SD = Berat badan rendah ( Gizi Rendah) 

< - 3 SD  = Berat badan sangat rendah ( Gizi Buruk) 

  Contoh perhitungan status gizi balita dengan cara  Z –Score 

 Perhitungan sampel 2 : 

 Anak perempuan berumur 55 bulan dengan berat badan 15 Kg, 

maka didapat Me= 17 dan SD Lower = 1.90 

Z – Score = 
90,1

1715 −  = - 1,052 

Jika Z –Score antara – 2 SD s/d + 2 SD maka status gizi  Normal 

Perhitungan sampel 24 : 
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Anak laki –laki berumur 16 bulan dengan berat badan 8,1 Kg , 

maka didapat Me = 1`1,1 dan Sd Lower = 1.10 

Z –Score = 
10.1

1.111,8 −  = - 2,72 

Jika Z –Score antara – 3 s/d < - 2 SD maka status Gizi Kurang 

Perhitungan sampel 19 : 

Anak laki -=laki berumur 57 bulan dengan berat badan 10 Kg, 

maka didapat Me = 18, dan SD lower 2.10 

 Z –Score =  
10.2

2.1810 − = - 3,9 

 Jika Z –Score antara < - 3SD maka status gizi Buruk 
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BAKU BERAT BADAN MENURUT UMUR ANAK 0-36 BULAN 
DITIMBANG TELENTANG 

UMUR ANAK LAKI-LAKI UMUR ANAK PEREMPUAN 
(bulan) MEDIAN SD Low SD Upp (bulan) MEDIAN SD Low SD Upp 

0 3.3 0.40 0.50 0 3.2 0.50 0.40 
1 4.3 0.70 0.70 1 4.0 0.60 0.50 
2 5.2 0.90 0.80 2 4.7 0.70 0.70 
3 6.0 1.00 0.90 3 5.4 0.70 0.80 
4 6.7 1.00 0.90 4 6.0 0.70 0.90 
5 7.3 1.00 0.90 5 6.7 0.70 0.80 
6 7.8 0.90 1.00 6 7.2 0.90 0.90 
7 8.3 0.90 1.00 7 7.7 0.90 1.00 
8 8.8 1.00 1.00 8 8.2 0.90 0.90 
9 9.2 1.00 1.00 9 8.6 1.00 1.00 
10 9.5 0.90 1.00 10 8.6 1.00 1.00 
11 9.9 1.00 1.00 11 9.2 1.00 1.00 
12 10.2 1.00 1.00 12 9.5 1.00 1.00 
13 10.4 1.00 1.00 13 9.8 1.00 1.00 
14 10.7 1.00 1.00 14 10.0 1.00 1.00 
15 10.9 1.00 1.00 15 10.2 1.00 1.00 
16 11.1 1.00 1.20 16 10.4 1.00 1.00 
17 11.3 1.20 1.20 17 10.6 1.00 1.20 
18 11.5 1.20 1.20 18 10.8 1.00 1.20 
19 11.7 1.20 1.20 19 11.0 1.20 1.20 
20 11.8 1.20 1.30 20 11.2 1.20 1.20 
21 12.0 1.20 1.30 21 11.4 1.20 1.20 
22 12.2 1.30 1.30 22 11.5 1.20 1.30 
23 12.4 1.30 1.30 23 11.7 1.20 1.30 
24 12.6 1.30 1.30 24 11.9 1.20 1.30 
25 12.8 1.40 1.30 25 12.1 1.30 1.30 
26 13.0 1.40 1.30 26 12.3 1.30 1.30 
27 13.1 1.40 1.40 27 12.4 1.20 1.40 
28 13.3 1.40 1.30 28 12.6 1.30 1.40 
29 13.5 1.40 1.30 29 12.8 1.30 1.40 
30 13.7 1.50 1.30 30 12.9 1.30 1.50 
31 13.8 1.40 1.40 31 13.1 1.30 1.50 
32 14.0 1.50 1.40 32 13.3 1.40 1.50 
33 14.2 1.50 1.40 33 13.4 1.30 1.60 
34 14.4 1.60 1.40 34 13.6 1.40 1.60 
35 14.5 1.50 1.50 35 13.8 1.40 1.60 
36 14.6 1.60 1.50 36 13.9 1.40 1.60 

Sumber: Baku Antropometri WHO NCHS (Z-score) 
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BAKU BERAT BADAN MENURUT UMUR ANAK 36-71 BULAN 
DITIMBANG BERDIRI 

UMUR ANAK LAKI-LAKI UMUR ANAK PEREMPUAN 

(bulan) MEDIAN SD-Low SD-Upp (bulan) MEDIAN SD-Low SD-Upp 

37 14.6 1.60 1.80 36 14.1 1.50 2.00 

38 14.8 1.60 1.80 37 14.3 1.50 2.00 

39 15.0 1.70 1.80 38 14.4 1.50 2.10 

40 15.2 1.70 1.80 39 14.6 1.50 2.10 

41 15.3 1.70 1.90 40 14.8 1.60 2.10 

42 15.5 1.70 1.90 41 14.9 1.60 2.10 

43 15.7 1.80 1.90 42 15.1 1.60 2.10 

44 15.8 1.70 2.00 43 15.2 1.60 2.20 

45 16.0 1.80 2.00 44 15.4 1.70 2.20 

46 16.2 1.80 2.00 45 15.5 1.60 2.30 

47 16.4 1.90 2.00 46 15.7 1.70 2.30 

48 16.5 1.90 2.10 47 15.8 1.70 2.30 

49 16.7 1.90 2.00 48 16.0 1.70 2.30 

50 16.9 2.00 2.00 49 16.1 1.70 2.40 

51 17.0 1.90 2.10 50 16.2 1.70 2.50 

52 17.2 2.00 2.10 51 16.4 1.80 2.50 

53 17.4 2.00 2.10 52 16.5 1.70 2.50 

54 17.5 2.00 2.20 53 16.7 1.80 2.50 

55 17.7 2.00 2.20 54 16.8 1.80 2.60 

56 17.9 2.10 2.20 55 17.0 1.90 2.60 

57 18.0 2.00 2.30 56 17.1 1.90 2.60 

58 18.2 2.10 2.30 57 17.2 1.80 2.70 

59 18.3 2.00 2.40 58 17.4 1.90 2.70 

60 18.5 2.10 2.40 59 17.5 1.90 2.80 

61 18.7 2.10 2.40 60 17.7 2.00 2.70 

Sumbe: Baku WHO NCHS (Z-Score) 
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CARA PERHITUNGAN TINGKAT KONSUMSI ENERGI 

 
Apabila ingin melakukan perbandingan antara konsumsi zat gizi dengan 

keadaan gizi seseorang biasanya dilakukan perbandingan pencapaian konsumsi 

zat gizi individu tersebut dalam bentuk angka kecukupan energi (AKE). 

Berhubung AKE yang tersedia bukan menggambarkan AKE ibdividu, tetapi 

umtuk golongan umur, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan standar. 

Menurut  Darwin Karyadi dan Muhillal (1996), untuk menentukan AKE individu 

dapat dilakukan dengan koreksi terhadap BVB nyata individu/perorangan tersebut 

dengan BB standar yang ada pada tabel AKG. 

 Berdasarkan buku pedoman petugas gizi puskesmas, Deopkes RI (1990), 

klasifikasi tingkat kjonsumsi dibagi menjadi empat dengan cut of point masing-

masing sebagai berikut: 

1) Baik   : ≥  100 % AKG 

2) Sedang  : 80 % - 99 % AKG 

3) Kurang : 70 % – 80 % AKG 

4) Defisit  : < 70 % AKG 

Contoh perhitungan tingkat konsumsi energi: 

Sampel 4 

Diketahui BB anak laki-laki usia 34 bulan adalah 11 Kg. Berdasarkan hasil 

recall 2 X 24 jam diketahui konsumsi energi adalah 1221,08 kalori. BB 

standart anak balita usia 1 –3 tahun yaitu 12 Kg dan AKG untuk energi 1259 

kalori. 
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Jadi AKE untuk energi anak tersebut adalah : 

AKE individu =
Kg12

11 X 1250 = 1145,83 

Selanjutnya pencapaian AKE untuk individu tersebut adalah : 

Pencapaian = 
83,1145
08,1221  X 100 % = 106,56 %  

Tingkat konsumsi energi ≥  100 % AKG dikategorikan baik 
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 TINGKAT KONSUMSI ENERGI 

NO AKE TKE PENCAPAIAN AKE KATEGORI 

1 2 3 4 5 

1 1041.66 838.01 80.45 Sedang 

2 1458.33 1729.14 118.57 Baik 

3 1354.16 1186.92 87.65 Sedang 

4 1145.83 1221 106.56 Baik 

5 1145.83 930.88 81.24 Sedang 

6 1158.3 1310.72 89.88 Sedang 

7 1158.3 1315.53 90.21 Sedang 

8 1041.6 733.81 70.45 kurang 

9 937.5 645.56 69.82 Kurang 

10 1041.6 792.35 76.07 Kurang 

11 1215.27 1059.96 87.22 Sedang 

12 1145.83 972.01 84.83 Sedang 

13 1069.44 842.5 78.78 kurang 

14 1145.83 961.58 83.92 Sedang 

15 1145.83 1045.8 91.27 Sedang 

16 781.25 647.11 82.83 Sedang 

17 1145.83 1091.29 95.24 Baik 

18 1166.6 890.23 76.31 kurang 

19 972.22 748.8 77.02 kurang 

20 1166.6 973.76 83.47 Sedang 

21 1145.83 1105.96 96.52 Sedang 

22 2041.6 1789.26 87.64 Sedang 

23 2041.6 1664.92 81.55 Sedang 

24 833.33 635.99 76.32 kurang 

25 937.35 940.16 100.3 Baik 

26 1041.66 962.81 92.43 Sedang 

27 1069.44 915.98 85.66 Sedang 

28 1145.83 1199.45 104.68 Baik 

29 1041.66 932.81 89.55 Sedang 
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1 2 3 4 5 

30 1166.66 804.99 39 Kurang 

31 1041.66 926.56 88.95 Sedang 

32 1458.33 1314.98 90.17 Sedang 

33 989.58 716.36 72.39 kurang 

34 833.33 664.91 79.79 Kurang 

35 1145.83 824.08 71.92 Kurang 

36 1354.16 1130.05 83.45 Sedang 

37 1458.35 1253.16 85.93 Sedang 

38 1555.55 1413.68 90.88 Sedang 

39 1041.6 873.38 83.85 Sedang 

40 1354.16 1089.42 80.45 Sedang 

41 833.33 635.66 76.28 Kurang 

42 1354.16 1176.09 86.85 Sedang 

43 1361.11 1105.9 81.25 Sedang 

44 1354.16 1189.36 87.83 Sedang 

45 1562.5 1260.94 80.7 Sedang 

46 1458.33 1199.48 82.25 Sedang 

47 1062.5 119.46 112.89 Baik 
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