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SARI 

Cindar Bumi. 2005. Pengaruh Ibu Yang Bekerja Terhadap Status Gizi 
Anak Balita Di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak Tahun 2005. 
Skripsi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negari Semarang. 

 
Anak balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan 

yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kg berat badannya. Pada 
masa bayi dan balita, orang tua harus selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas 
makanan yang dikonsumsi oleh anak dengan membiasakan pola makan yang 
seimbang dan teratur setiap hari, sesuai dengan tingkat kecukupannya. Balita sangat 
tergantung pada ibu atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhannya. Penelitian 
mengungkap permasalahan tentang adanya pengaruh antara pola konsumsi makan 
terhadap status gizi anak balita pada ibu yang bekerja di Kelurahan Mangunjiwan  
Kabupaten Demak tahun 2005. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh antara pola konsumsi makan terhadap status gizi anak balita pada ibu yang 
bekerja di Kelurahan Mangunjiwan  Kabupaten Demak tahun 2005. 

Jenis penelitian bersifat eksplanatory research  (penelitian penjelasan). Sifat 
penelitiannya adalah survei deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 193 anak balita dengan sampel sebanyak 47 anak balita.  

Berdasarkan hasil penelitian dari 47 responden sikap ibu yang bekerja 
terhadap gizi anak balita dapat dilihat dari  pola pemberian makanan kepada anak 
balita. Perhatian ibu yang bekerja terhadap tingkat konsumsi energi (TKE) anak balita 
relatif cukup,. 57,4% ibu yang mempunyai sikap yang cukup terhadap gizi anak 
balita,. sedangkan dari  pengetahuan gizi ibu terhadap anak balitanya terdapat 51,1% 
dalam kategori cukup.  Dari hasil pembahasan dapat ditemukan bahwa pola 
pemberian makan pada ibu yang bekerja terhadap  anak balitanya dapat dilihat dari 
hasil tingkat konsumsi energi yang diperoleh dari makanan anak balita sehari-hari. 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dengan tingkat konsumsi 
energi yang sedang dan baik mempunyai status gizi yang baik. Hal ini  ditunjukkan 
dari hasil uji chi square sebesar 13,216 dengan signifikansi 0,01 < 0,05 yang berarti 
ada hubungan positif antara TKE dengan status gizi anak balita. 

Saran yang dapat diberikan yaitu ibu yang bekerja hendaknya dapat membagi 
waktu antara pekerjaan diluar rumah dengan perhatian dan kasih sayang yang 
diberikan kepada anak balita, ibu dapat menerapkan pengetahuan gizi ibu yang 
dimiliki terhadap sikap pemberian makan kepada anak balita dan hendaknya anak 
balita mendapatkan makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah 
dianjurkan, Ibu dapat memilih bahan makanan yang harganya tidak begitu mahal 
akan tetapi nilai gizinya tinggi. Dan hendaknya  berat badan anak balita ditimbang 
setiap bulannya secara rutin, hal ini dikarenakan untuk memantau pertumbuhan anak 
balita tersebut.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

!.1  Alasan Pemilihan Judul 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia dan merupakan salah satu faktor 

yang sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia, disamping juga merupakan 

karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Oleh karena itu kesehatan perlu dipelihara dan 

ditingkatkan kualitasnya serta dilindungi dari ancaman yang merugikannya. Hari 

depan bangsa Indonesia tergantung pada mutu dan kesehatan bayi dan anak. Karena 

kesehatan bayi dan anak ini sebagai fondasi pembangunan Indonesia di masa yang 

akan datang. Dan dengan kesehatan bayi dan anak dapat menggambarkan kesehatan 

masyarakat secara umum. 

Masa balita merupakan fase terpenting dalam membangun fondasi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari genetik sedangkan faktor 

eksternal yaitu status gizi pada masa balita. Anak balita ini merupakan kelompok 

yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi 

yang tinggi setiap kg berat badannya (Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy 

Herlianty, 2003: 3). Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan suatu proses 

yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, namun keduanya dapat dibedakan. 

Istilah pertumbuhan merupakan peristiwa bertambahnya ukuran fisik dan struktural 

tubuh, sedangkan istilah perkembangan merupakan peristiwa bertambahnya 

kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik sedangkan perkembangan 

berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu (Soetjiningsih, 1998: 1) 

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan berat 

badan, tinggi badan atau ukuran tubuh lainnya, tetapi lebih dari itu memberikan 

gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak 

yang sedang dalam proses tumbuh. Makanan memegang peranan penting dalam 

tumbuh kembang anak, kebutuhan makan anak berbeda dengan kebutuhan makan 

orang dewasa, karena makanan bagi anak dibutuhkan juga untuk pertumbuhan, 

dimana dipengaruhi oleh ketahanan makanan (food security) keluarga. 

Dari data yang diperoleh dari Widyakarya Nasional Pangan & Gizi VII 

(2000: : 159), bahwa beberapa wilayah masalah ketahanan pangan tingkat rumah 

tangga terdeteksi dari masalah tingginya prevalensi rumah tangga dengan defisit 

energi dan protein. Antara 23-35% rumah tangga masih mengkonsumsi kurang dari 

32 gram protein per kapita per hari semenjak tahun 1995. Antara 43-50% rumah 

tangga masih mengkonsumsi energi kurang dari 1500 kkal.  

Kesehatan dan gizi merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga 

kualitas hidup yang optimal. Konsumsi makanan berpengaruh dengan status gizi 

seseorang. Pada umumnya masalah gizi disebabkan oleh faktor primer dan atau 

sekunder. Faktor primer antara lain karena asupan seseorang yang kurang baik pada 

kuantitas atau kualitas yang disebabkan oleh karena kemiskinan, ketidaktahuan 

tentang gizi dan kebiasaan makan yang salah. Faktor sekunder meliputi semua faktor 

yang mempengaruhi asupan makanan, pencernaan, penyerapan dan metabolisme zat 
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gizi. Hal ini menyebabkan zat-zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan 

dikonsumsi (Depkes, 2003: 1). 

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun berbagai penyakit gangguan gizi 

dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang, masih sering ditemukan 

diberbagai tempat di Indonesia. Gangguan gizi ini menggambarkan suatu keadaan 

akibat ketidakseimbangan antara zat gizi yang masuk kedalam tubuh dengan 

kebutuhan tubuh akan zat gizi. Masalah gizi tersebut merupakan refleksi konsumsi 

energi dan zat-zat gizi lain yang belum optimal. Salah satu defisiensi gizi yang masih 

sering ditemukan di negara kita dan merupakan masalah gizi utama khususnya yang 

terjadi pada balita yaitu KEP (Kurang Energi Protein). KEP ini adalah keadaan 

kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam 

makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. 

Pada masa bayi dan balita, orang tua harus selalu memperhatikan kualitas dan 

kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh anak dengan membiasakan pola makan 

yang seimbang dan teratur setiap hari, sesuai dengan tingkat kecukupannya. Balita 

masih belum bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik dan belum bisa berusaha 

mendapatkan sendiri apa yang diperlukannya untuk makanannya. Balita sangat 

tergantung pada ibu atau pengasuhnya dalam memenuhi kebutuhannya. Pada ibu 

yang bekerja biasanya anak balita lebih cepat disapih. Penyapihan yang lebih dini 

akan berakibat negatif terhadap status gizi anak apabila makanan anak disapih tidak 

diperhatikan (Suhardjo, 2003: 14) 
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Pada masa sekarang ini ibu tidak hanya berperan sebagai orang yang 

mengurus keadaan rumah atau hanya mengurus anak-anak, tetapi ibu juga 

mempunyai kegiatan diluar rumah dengan tujuan untuk mencari nafkah atau 

mendapatkan penghasilan. Apabila ibu bekerja, tanggung jawab anak diserahkan 

kepada pengasuh anak maupun keluarga yang lain, orang yang diserahi tanggung 

jawab ini belum tentu mempunyai pengalaman dan keterampilan untuk mengurus 

anak. Pada keadaan seperti ini dikhawatirkan anak balita akan menjadi terlantar 

karena kurang mendapatkan perawatan dan perhatian dari pengasuhnya serta tidak 

terpenuhinya kecukupan makanan yang dianjurkan. Pola konsumsi makanan sehari-

hari akan mempengaruhi berat badan sebagai gambaran status gizi anak balita.  

Kelurahan Mangunjiwan merupakan salah satu wilayah yang ada di 

Kabupaten Demak. Kelurahan Mangunjiwan ini termasuk dalam wilayah kerja 

Puskesmas Demak III. Terdiri dari 1.529 KK yang terbagi dari 31 unit RT dan 7 unit 

RW. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai karyawan. Jumlah balita 

yaitu 371 anak dengan status ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Dari data 

Puskesmas Demak III pada laporan tahunan 2004 status gizi anak balita di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak diketahui bahwa anak balita dengan status gizi 

dalam kategori buruk tidak ada, status gizi dalam kategori kurang sebanyak 3,3 %, 

status gizi dalam kategori  baik sebesar 96,6 % dan status gizi dalam kategori lebih 

sebanyak 0,16 %. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Ibu yang Bekerja Terhadap Status Gizi Anak Balita di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005” 
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2.1 Permasalahan 

Dengan alasan pemilihan judul tersebut, pada penelitian ini penulis akan 

mengambil suatu permasalahan yaitu apakah ada pengaruh antara pola konsumsi 

makan terhadap status gizi anak balita pada ibu yang bekerja di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh antara pola 

konsumsi makan terhadap status gizi anak balita pada ibu yang bekerja di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005  

1.4. Definisi Operasional 

1.4.1 Status Gizi 

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

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. 

Status gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan 

dan penggunaan makanan (Suhardjo. Dkk, 1986: 15). 

Jadi yang dimaksud status gizi dalam penelitian ini adalah keadaan tubuh anak 

balita sebagai akibat dari konsumsi zat-zat gizi dan penggunaan dari zat-zat gizi 

tersebut. 

1.4.4 Ibu yang Bekerja 

Ibu adalah wanita yang sudah bersuami, panggilan yang takzim kepada wanita 

(W.J.S Poerwadarminta, 1987: 104) 

Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan), berbuat sesuatu 

(W.J.S Poerwadarminta, 1987: 428) 
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Jadi yang dimaksud ibu yang bekerja dalam penelitian ini adalah wanita yang 

telah bersuami dan mempunyai anak balita yang melakukan sesuatu aktivitas atau 

pekerja formal maupun tidak formal diluar rumah selama atau lebih dari enam jam 

dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan yang dimaksud ibu yang bekerja 

dalam penelitian ini yaitu sikap ibu dalam pemberian pola konsumsi makan pada 

anak balita  dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat diadakan penelitian ini adalah : 

1). Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dan mengaplikasikan ilmu dibangku 

kuliah dengan penelitian yang dilakukan di masyarakat. 

2). Sebagai masukan bagi pengelola program gizi dalam meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat khususnya status gizi anak balita. 

3). Tambahan kepustakaan khususnya dalam ilmu kesehatan masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Status Gizi  

2.1.1.1 Pengertian Status Gizi 

Status gizi merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang 

masuk ke dalam tubuh (nutrient input) dengan kebutuhan tubuh (nutrient output) 

akan zat gizi tersebut (I Dewa Nyoman Supariasa. dkk, 2002: 88) 

Istilah-istilah yang berhubungan dengan status gizi yaitu : 

1). Gizi 

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara 

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

pengetahuan zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. 

2). Keadaan Gizi 

Keadaan akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan zat gizi dan 

penggunaan zat-zat gizi tersebut atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat 

gizi dalam seluler tubuh. 

3). Status Gizi  

Ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan 

dan nutriture dalam bentuk variabel tertentu. 

 



 

 

 

8 
 

 

4). Malnutrisi 

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif maupun absolut 

satu atau lebih zat gizi. Ada empat bentuk malnutrisi : 

a. Under Nutrition : kekurangan konsumsi pangan secara relatif maupun absolut 

untuk periode tertentu 

b. Spesific Defisiency : kekurangan zat gizi tertentu, misalnya kekurangan vitamin 

A, yodium, Fe, dan lain-lain. 

c. Over Nutrition : kelebihan konsumsi pangan untuk periode tertentu. 

d. Imbalance : karena disproporsi zat gizi, misalnya kolesterol terjadi karena tidak 

seimbangannya LDL (Low Density Lipoprtein), HDL (High Density Lipropotein) 

dan VLDL (Very Low Density Lipropotein). 

Dikatakan status gizi baik atau status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh 

cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan bekerja dan kesehatan secara 

umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh 

mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi essensial. Status gizi lebih terjadi 

apabila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, sehingga 

menimbulkan efek toksik atau membahayakan. Baik pada status gizi kurang maupun 

status gizi lebih terjadi gangguan gizi. Untuk mengetahui seseorang mengalami 

gangguan gizi dibutuhkan pengetahuan gizi yang baik.  

Kekurangan zat gizi dapat disebabkan oleh konsumsi pangan kurang, baik 

jumlah maupun mutunya, kekurangan salah satu atau lebih zat gizi yang dapat 

menimbulkan beberapa penyakit difisiensi, menderita sakit, faktor keturunan atau 
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karena lingkungan yang menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi               

(Suhardjo, 2003: 8) 

Anak yang sehat dan dalam keadaan gizi baik karena cukup makanan yang 

bermutu mengalami pertumbuhan badan, dengan berat badan sesuai umur, yang 

disebut berat sehat. Berat sehat lebih tahan terhadap gangguan penyakit. Usaha 

menjamin makanan baik bagi anak dengan hasil gizi baik yang tercermin pada berat 

sehat, merupakan usaha mencegah gangguan penyakit pada anak amat terpuji, karena 

menghindari banyak keprihatinan orang tua dan biaya pengobatan. Gizi kurang pada 

anak sehingga menjadi kurus dan pertumbuhannya terhambat, terjadi karena kurang 

zat sumber tenaga dan kurang protein (zat pembangun) diperoleh dari makanan anak. 

Tenaga dan zat pembangun diperlukan anak dalam membangun badannya yang 

tumbuh pesat (Sajogyo, 1994: 30).  

2.1.1.2 Zat Gizi yang diperlukan Anak Balita 

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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 Karbohidrat dalam makanan sangat penting bagi kehidupan manusia karena 

mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai sumber energi, sebagai sparing action dari 

protein, untuk membentuk volume makanan dan membantu cadangan energi dalam 

tubuh  (Sjahmien Moehji, 2002: 14). 

 Berdasarkan jumlah atau kadar hidrat arang yang terdapat dalam masing-

masing bahan makanan ini, maka sumber hidrat arang dapat kita golongkan ke dalam 

dua golongan, yaitu : 

a. Bahan makanan sumber hidrat arang dari jenis padi-padian termasuk beras, 

gandum, jagung, cantel, dan sebagainya. 

b. Bahan-bahan makanan sumber hidrat arang yang berasal dari jenis umbi-umbian 

seperti kentang, singkong, ubi, dan lain-lain. 

Golongan pertama kadar hidrat arangnya lebih banyak jika dibandingkan dengan 

golongan kedua (Sjahmien Moehji, 2002: 18). 

2). Protein atau zat putih telur 

 Protein merupakan bahan utama dalam pembentukan sel jaringan, baik, 

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

bagi manusia adalah sebagai berikut : 

a. Untuk membangun sel jaringan tubuh. 

b. Untuk mengganti sel tubuh yang aus atau rusak.  

c. Untuk membuat air susu, enzim dan hormon air susu yang diberikan ibu kepada 

bayinya dibuat dari makanan ibu itu sendiri. 

d. Membuat protein darah. 

e. Untuk menjaga keseimbangan asam basa dari cairan tubuh 



 

 

 

11 
 

 

f. Sebagai pemberi kalori  

(Sjahmien Moehji, 2002: 45). 

 Bahan-bahan makanan sumber protein dapat kita golongkan ke dalam dua 

golongan, yaitu sebagai berikut : 

a. Bahan-bahan makanan sumber protein yang berasal dari hewan, contohnya : 

daging, jenis ikan, telur, dan susu. 

b. Bahan-bahan makanan sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, 

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

3). Lemak 

 Lemak adalah senyawa kimia yang dalam struktur molekulnya mengandung 

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

yaitu : minyak, yang terdapat dalam bentuk cair seperti minyak kelapa, minyak 

kacang, dan sebagainya, dan gajih, yang terdapat dalam bentuk padat yang umumnya 

terdapat dalam makanan hewani. Berdasarkan sumbernya, minyak dan gajih dapat 

dibedakan menjadi : lemak yang berasal dari hewan (gajih), lemak dari susu 

(mentega), lemak dari hewan laut (minyak ikan), lemak nabati baik yang berasal dari 

buah (minyak kelapa) atau yang berasal dari biji (minyak kacang)                      

(Sjahmien Moehji, 2002: 30). 

 Kegunaan lemak yang berasal dari makanan digunakan tubuh untuk hal-hal 

sebagai berikut, yaitu pemberi kalori, melarutkan vitamin-vitamin sehingga vitamin 

tersebut dapat diserap oleh dinding usus, dan memberikan asam-asam lemak esensial. 

Sedangkan kegunaan simpanan lemak dalam tubuh manusia antara lain, sebagai 

cadangan tenaga, sebagai bantalan bagi alat-alat tubuh seperti ginjal, biji mata, 
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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 yang dapat merusak jaringan otot dan memberikan garis-

garis bentuk tubuh yang baik. Cadangan lemak dalam jumlah yang cukup sangat 

diperlukan di dalam tubuh. Tetapi bila cadangan lemak terlalu banyak, mungkin akan 

menimbulkan kesulitan-kesulitan baru bagi tubuh (Sjahmien Moehji, 2002: 37). 

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 yang merugikan (hipovitaminosis sampai avitaminosis jika 

terlihat tanda-tanda klinis yang nyata). Beberapa vitamin akan memberikan pengaruh 

buruk jika terdapat dalam jumlah terlalu banyak (hiperavitaminosis). Vitamin dibagi 

dalam dua kelas besar, yaitu vitamin yang larut dalam air (vitamin C, vitamin B-

kompleks yang terdiri dari vitamin B1, B2, B6, B12, dan beberapa vitamin lainnya) 

dan vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, K) (Yayuk Farida B. dkk, 

2004: 58). 

 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 B. dkk, 2004: 58). 

 



 

 

 

13 
 

 

5). Mineral 

 Mineral yang dibutuhkan oleh manusia diperoleh dari tanah. Sebagai 

konsumen tingkat akhir, manusia memperoleh mineral dari pangan nabati dan 

hewani. Fungsi mineral dalam tubuh sebagai berikut : 

a) Memelihara keseimbangan asam tubuh dengan jalan penggunaan mineral 

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

besi, magnesium, kalium, natrium) 

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

protein serta pembentukan lemak dan protein tubuh. 

c) Sebagai hormon dan enzim tubuh. 

d) Membantu memelihara keseimbangan air tubuh (klorin, kalium, natrium). 

e) Menolong dalam pengiriman isyarat ke seluruh tubuh (kalsium, kalium, natrium). 

f) Sebagai bagian cairan usus (kalsium, magnesium, kalium, natrium). 

g) Berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi dan jaringan tubuh 

lainnya (kalsium, osfor, fluorin). 

(Yayuk Farida B. dkk, 2004: 56). 

2.1.1.3 Penilaian Status Gizi 

 Penilaian status gizi dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang : 

1). Status Gizi Anak 

Status gizi anak untuk memutuskan apakah anak perlu diberikan intervensi atau tidak 

(pemberian makanan tambahan ataupun pengobatan). 

2). Status Gizi Masyarakat 
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Sering digambarkan dengan besaran masalah gizi pada kelompok balita. Besaran 

masalah gizi ini biasa disajikan dalam nilai prevalensi kurang gizi. Dengan 

memperoleh gambaran tentang besaran masalah gizi dan dengan dikaitkan dengan 

masalah-masalah lainnya (misalnya insiden penyakit infeksi, kemiskinan, tingkat 

pengetahuan, peilaku), dapat dirumuskan kebijakan program gizi masyarakat   

(Depkes RI, 2002: 12). 

Melakukan pengukuran status gizi pada salah satu kelompok umur merupakan 

salah satu metode penilaian status gizi pada penduduk. Penilaian status gizi 

dibedakan dua macam yaitu pengukuran status gizi secara langsung dan pengukuran 

status gizi secara tidak langsung. 

1. Pengukuran status gizi secara langsung 

a. Antropometri 

Antropometri gizi merupakan penilaian status gizi dengan pengukuran 

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

Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain : berat badan, tinggi badan, lingkar lengan 

atas dan tebal lemak bawah kulit. 

Menurut I Dewa Nyoman Supariasa, dkk (2002: 36), pengertian antropometri  

secara kasar yaitu ukuran dari tubuh. Antropometri merupakan cara pengukuran 

status gizi yang paling sering digunakan di masyarakat. Dewasa ini dalam program 

gizi masyarakat, pemantauan status gizi anak balita menggunakan metode 

antropometri, sebagai cara untuk menilai status gizi (I Dewa Nyoman Supariasa, 

2002: 36) 
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Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur 

beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain 

yaitu : 

1). Umur 

Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur 

akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Batasan umur dibedakan 

menjadi dua, yaitu tahun umur penuh dan bulan usia penuh. Untuk usia 0 – 2 tahun 

digunakan bulan usia penuh (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 38) 

2). Berat Badan (BB) 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling sering 

digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Pada masa bayi sampai balita, berat badan 

dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali 

terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema dan adanya tumor. Berat 

badan merupakan pilihan utama karena berbagai pertimbangan antara lain : 

a) Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat 

karena perubahan – perubahan konsumsi makanan dan kesehatan. 

b) Memberikan gambaran status gizi sekarang dan kalau dilakukan periodik 

memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan. 

c) Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara umum di Indonesia. 

3). Tinggi Badan ( TB ) 

 Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu 

dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Pengukuran TB untuk 

anak balita yang sudah dapat berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi mikrotoa 
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(microtoise) yang mempunyai ketelitian 0,1 cm. Sedangkan untuk bayi atau anak 

yang belum dapat berdiri digunakan alat pengukur panjang bayi (I Dewa Nyoman 

Supariasa, 2002: 42). 

4). Lingkar Lengan Atas (LLA) 

 LLA merupakan salah satu pilihan untuk penentuan status gizi, karena mudah 

dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat yang sulit diperoleh dengan harga yang 

lebih murah. Mengukur LLA anak balita dilakukan dengan menggunakan alat berupa 

pita pengukur yang dibuat dari fiber glass, yaitu jenis kertas tertentu berlapis plastik. 

Bila tidak mempunyai alat ini, dapat juga digunakan meteran lain (I Dewa Nyoman 

Supariasa, 2002: 46). 

 Indeks antropometri merupakan kombinasi antara beberapa parameter 

antropometri. Kerancuan dalam pengukuran indeks antropometri yang sering terjadi 

dapat mempengaruhi interpretasi status gizi yang keliru. 

Indeks antropometri yang umum digunakan adalah Berat Badan menurut 

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

Tinggi Badan (BB/TB). Adapun Lingkar Lengan Atas (LLA) cukup dinilai tunggal 

saja antara anak berumur 1 tahun sampai 5 tahun perbedaannya relatif kecil    

(Irianton Aritonang, 2003: 30).  

Indeks antropometri Berat Badan menurut Umur (BB/U). Berat badan  adalah 

salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Mengingat 

karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih menggambarkan status 

gizi seseorang saat ini (current nutritional status).  

Indeks BB/U mempunyai beberapa kelebihan antara lain : 
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a) Lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat umum. 

b) Baik untuk mengukur status gizi akut dan kronis. 

c) Berat badan dapat berfluktuasi. 

d) Sangat sensitive terhadap perubahan-perubahan kecil. 

e) Dapat mendeteksi kegemukan (over weight). 

Kelemahan Indeks BB/U, antara lain : 

a) Dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru bila terdapat edema 

maupun asites. 

b) Umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang belum baik. 

c) Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk anak dibawah usia lima 

tahun. 

d) Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau 

gerakan anak pada saat penimbangan. 

e) Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya 

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

dianggap seperti barang dagangan, dan sebagainya. 

(I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 57) 

Indeks antropometri  Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Tinggi badan 

merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. 

Beaton dan Bengoa (1973) menyatakan bahwa indeks TB/U disamping memberikan 

gambaran status gizi masa lampau, juga lebih erat kaitannya dengan status sosial 

ekonomi.  



 

 

 

18 
 

 

 Indeks antropometri Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Berat 

badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, 

perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan 

kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai 

status gizi saat ini (sekarang) (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 58). 

Indeks antropometri Lingkar Lengan Atas menurut Umur (LLA/U). Lingkar 

lengan atas memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak 

bawah kulit. Lingkar lengan atas sebagaimana dengan berat badan merupakan 

parameter yang labil, dapat berubah-ubah dengan cepat. Oleh karena itu, lingkar 

lengan atas merupakan indeks status gizi saat ini  (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 

59).  

Diantara beberapa macam indeks antropometri, BB/U merupakan indikator 

yang paling umum digunakan. Gizi kurang pada anak balita adalah balita yang diukur 

menurut berat badan dan umur (BB/U), umur yang mempunyai berat badan sangat 

rendah (gizi buruk) dan berat badan rendah (gizi kurang) (Depkes, 2003: 2). 

b. Pemeriksaan Klinis. 

Tanda-tanda klinis gizi kurang dapat merupakan indikator yang digunakan 

untuk menduga defisiensi gizi. Hal ini mencakup kelambatan pertumbuhan dan 

perkembangan yang dapat ditentukan dengan cara membandingkan seorang individu 

atau kelompok tertentu terhadap ukuran normal pada umumnya. 

Tanda-tanda klinis malnutrisi (gizi kurang) tidak spesifik, karena ada 

beberapa penyakit yang mempunyai gejala yang sama, tetapi penyebabnya berbeda. 

Oleh karena itu pemeriksaan klinis ini harus dipadukan dengan pemeriksaan lain 
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seperti antropometri, labolatorium dan survei konsumsi makanan, sehingga 

kesimpulan dalam penilaian status gizi dapat lebih tepat dan lebih baik                            

(I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 119). 

c. Penilaian Status Gizi Secara Biokimia. 

Pemeriksaan biokimia dalam penilaian status gizi memberikan hasil yang 

lebih tepat dan objektif daripada menilai konsumsi pangan dan pemeriksaan lain. 

Pemeriksaan biokimia yang sering digunakan yaitu teknik pengukuran kandungan 

berbagai zat gizi dan substansi kimia lain dalam darah dan urine. Hasil pengukuran 

tersebut dibandingkan dengan standar normal yang telah ditetapkan. Adanya parasit 

dapat dikethui melalui pemeriksaan feses, urine dan darah, karena kurang gizi sering 

berkaitan dengan prevalensi penyakit karena parasit (I Dewa Nyoman Supariasa, 

2002: 144). 

d. Penilaian Status Gizi dengan Metode Biofisik 

Penentuan status gizi dengan biofisik adalah melihat dari kemampuan fungsi 

jaringan dan perubahan struktur. Tes kemampuan fungsi jaringan meliputi 

kemampuan kerja dan energi exspenditure serta adaptasi sikap. Tes perubahan 

struktur dapat dilihat secara klinis maupun tidak dapat dilihat secara klinis. 

Pemeriksaan yang tidak dapat dilihat secara klinis biasanya dilakukan dengan 

pemeriksaan radiology. Penilaian status gizi secara biofisik sangat mahal, 

memerlukan tenaga yang professional dan dapat diterapkan dalam keadaan tertentu 

saja (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 173). 

2. Pengukuran Status Gizi Secara Tidak Langsung 

a. Survei Konsumsi Makanan 
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Survei diet atau penilaian konsumsi makanan adalah salah satu metode yang 

digunakan dalam penentuan status gizi perorangan atau kelompok. Secara umum 

survei konsumsi makanan dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan makan dan 

gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, 

rumah tangga dan perorangan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

konsumsi makanan tersebut (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 88). 

Survei konsumsi makanan ini dapat menghasilkan data yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif. Secara kuantitatif akan diketahui jumlah dan jenis pangan yang 

dikonsumsi. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan adalah metode recall 

24 jam, food records, dan weighing method. Secara kualitatif akan diketahui 

frekuensi makan maupun cara memperoleh pangan. Metode pengumpulan data yang 

dapat digunakan adalah food frequency questionnaire dan dietary history               

(Yayuk Farida B. dkk, 2004: 78) 

b. Statistik Vital 

Salah satu cara untuk mengetahui gambaran keadaan gizi di suatu wilayah 

adalah dengan cara menganalisis statistik kesehatan. Beberapa statistik vital yang 

berhubungan dengan keadaan kesehatan dan gizi antara lain angka kesakitan, angka 

kematian, pelayanan kesehatan, dan penyakit infeksi yang berhubungan dengan gizi 

(I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 182). 

c. Pengukuran Faktor Ekologi 

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

ekonomi dari penduduk. Disamping itu, budaya juga berpengaruh seperti kebiasaan 

memasak, prioritas makanan dalam keluarga, distribusi dan pantangan makan bagi 

golongan rawan gizi (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 176). 

2.1.1.4 Klasifikasi Status Gizi 

Dari berbagai indeks antropometri yang ada, untuk menginterpretasikannya 

dibutuhkan ambang batas. Ambang batas yang digunakan untuk menilai status gizi 

anak balita yaitu dengan menggunakan standar deviasi unit disebut juga Z-skor.  

Standar deviasi unit (Z-skor) digunakan untuk meneliti dan memantau 

pertumbuhan. Standar deviasi unit ini digunakan untuk mengetahui klasifikasi status 

gizi. WHO memberikan gambaran perhitungan standar deviasi unit terhadap NCHS. 

Pertumbuhan nasional untuk suatu populasi dinyatakan dalam positif dan negatif 2 

standar deviasi unit dari median. 

Rumus perhitungan Z - skor adalah sebagai berikut :  

rujukanbakusimpanganNilai
rujukanbakumedianNilaisubyekindividuNilaiskorZ −

=−  

(Irianton Aritonang, 2003: 42) 

Dibawah ini adalah kategori status gizi menurut indikator yang digunakan dan 

batasan-batasannya, yang merupakan hasil kesepakatan nasional pakar gizi di Bogor 

bulan Januari 2000 dan di Semarang bulan Mei 2000. 
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Tabel 1 
Baku Antropometri Menurut Standar WHO-NCHS 

Indikator Status Gizi Keterangan 

1 2 3 

Berat Badan menurut 

Umur (BB/U) 

Gizi Lebih 

Gizi Baik/Gizi Normal 

Gizi Kurang 

Gizi Buruk 

> 2 SD 

≥ - 2 SD sampai 2 SD 

≥ - 3 SD sampai < - 2 SD  

< - 3 SD 

Sumber : Depkes RI, 2003 

2.1.1.5 Angka Kecukupan Zat Gizi 

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

dikonsumsi tiap 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. Kecukupan gizi lebih menggambarkan banyaknya zat gizi minimal yang 

diperlukan oleh masing-masing individu. 

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 

antara perempuan dan laki-laki dalam hal kecukupan energi dan proteinnya. 
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Perhitungan kecukupan gizi rata-rata perhari untuk setiap balita adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 2. 
Perhitungan kecukupan gizi rata-rata perorang perhari untuk anak balita 

Golongan Umur BB (Kg) TB (cm) Energi (Kkal) Protein (gr) 

1 2 3 4 5 

1 – 3 tahun 12 90 1250 23 

4 – 6 tahun 18 110 1750 32 

Sumber : Muhilal Cs, “Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan GIZI INDONESIA “,Vol. 

XVIII, No. 1-2, 1993 

Kegunaan angka kecukupan gizi yang dianjurkan adalah : 

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

penduduk atau golongan masyarakat tertentu yang didapatkan dari hasil survei 

gizi atau makanan. 

2) Untuk perencanaan pemberian makanan tambahan balita maupun perencanaan 

makanan institusi. 

3) Untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional atau nasional. 

 (Darwin Karyadi dan Muhilal, 1996: 6). 

Kekurangan salah satu zat gizi dapat menimbulkan konsekuensi berupa 

penyakit defisiensi 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 
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dan kadang-kadang tidak disadari kalau hal tersebut karena faktor gizi              

(Darwin Karyadi dan Muhilal, 1996: 1). 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi 

2.1.2.1 Pengetahuan Gizi  

Suatu hal yang meyakinkan tentang pentingnya pengetahuan gizi didasarkan 

pada tiga kenyataan yaitu : 

1). Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan dan  kesejahteraan. 

2). Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanan yang dimakannya mampu 

menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh yang optimal, 

pemeliharaan dan energi. 

3). Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga penduduk dapat   belajar 

menggunakan pangan dengan baik bagi kesejahteraan gizi. 

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) 

Tingkat pengetahuan gizi ibu sebagai pengelola rumah tangga akan 

berpengaruh pada macam bahan makanan yang dikonsumsi dalam keluarga. Dengan 

pengetahuan gizi diharapkan terjadi perubahan perilaku ke arah perbaikan konsumsi 

pangan dan status gizi. Perilaku konsumsi pangan adalah cara seseorang atau 

sekelompok orang dalam memilih dan menggunakan pangan. Perilaku konsumsi 

pangan berasal dari proses sosialisasi dalam sistem keluarga melalui proses 
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pendidikan maupun sebagai dampak penyebaran informasi (Yayuk Farida B. dkk, 

2004: 115). 

Pengetahuan gizi ini sangat diperlukan untuk ibu terutama ibu yang 

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

kecukupan gizi anak balita tergantung dari konsumsi makanan yang diberikan oleh 

ibu atau pengasuh anak. Seorang ibu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi 

setiap anggota keluarga.  

Tingkat pengetahuan gizi ibu sebagai pengelola rumah tangga akan 

berpengaruh pada macam bahan makanan yang dikonsumsinya. Adapun tingakat 

pengetahuan ibu dalam pemberian makanan adalah sebagai berikut : 

1) Ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat keluarga yang sungguhpun 

berpenghasilan cukup akan tetapi makanan yang dihidangkan seadanya saja. Dengan 

demikian, kejadian gangguan gizi tidak hanya ditemukan pada keluarga yang 

berpenghasilan kurang akan tetapi juga pada keluarga yang berpenghasilan relatif 

baik (cukup). Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan faedah makanan 

bagi kesehatan tubuh merupakan sebab buruknya mutu gizi makanan keluarga, 

khususnya makanan anak balita (Sjahmien Moehji, 2002: 4). 

2) Prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. 

Banyak makanan yang sesungguhnya bernilai gizi tinggi tetapi tidak digunakan atau 

hanya digunakan secara terbatas akibat adanya prasangka yang tidak baik terhadap 

bahan makanan itu. Penggunaan bahan makanan itu dianggap dapat menurunkan 

harkat keluarga. Jenis sayuran genjer, daun turi, bahkan daun ubi kayu yang kaya 
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akan zat besi, vitamin A dan protein, di beberapa daerah masih dianggap sebagai 

makanan yang menurunkan harkat keluarga  (Sjahmien Moehji, 2002: 5). 

3)  Kebiasaan atau pantangan makanan yang merugikan 

Kebudayaan akan mempengaruhi orang dalam memilih makanan dan kebudayan pada 

suatu daerah akan menimbulkan adanya kebiasaan dalam memilih makanan. 

Sehubungan dengan pangan yang biasanya dipandang pantas untuk dimakan, 

dijumpai banyak pola pantangan, takhayul dan larangan pada beragam kebudayaan 

dan daerah yang berlainan. Bila pola pantangan berlaku bagi seluruh penduduk 

sepanjang hidupnya, kekurangan zat gizi cenderung tidak akan berkembang seperti 

jika pantangan itu hanya berlaku bagi sekelompok masyarakat tertentu selama satu 

tahap dalam siklus hidupnya. Bila seluruh masyarakat terlibat, kemungkinan besar 

sudah ditemukan sumber pangan yang lain yang sesuai yang memenuhi kebutuhan 

akan gizi menggantikan pangan yang tidak dapat diterima. Kalau pantangan itu hanya 

dilakukan oleh sebagian penduduk tertentu, kemungkinan lebih besar kekurangan gizi 

akan timbul (Suhardjo, 2003: 21) 

4) Kesukaan terhadap jenis pangan tertentu. 

Mengembangkan kebiasaan pangan, mempelajari cara yang berhubungan 

dengan konsumsi pangan dan menerima atau menolak bentuk atau jenis pangan 

tertentu, dimulai dari permulaan hidupnya dan menjadi bagian dari perilaku yang 

berakar diantara kelompok penduduk. Dimulai sejak dilahirkan sampai beberapa 

tahun makanan anak-anak tergantung pada orang lain. Anak balita akan menyukai 

makanan dari makanan yang dikonsumsi orang tuanya. Dimana makanan yang 

disukai oleh orang tuanya akan diberikan kepada anak balitanya.  
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Dari kebiasaan makan inilah akan menyebabkan kesukaan terhadap makanan. 

Tetapi kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan tertentu atau disebut 

sebagai faddisme makanan akan mengakibatkan kurang bervariasinya makanan dan 

akan mengakibatkan tubuh tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan 

(Sjahmien Moehji, 2002: 5). 

2.1.2.2 Konsumsi ASI 

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, karena merupakan makanan alamiah 

yang sempurna. ASI merupakan makanan yang aman dan terjamin kebersihannya 

karena langsung diberikan kepada bayi dalam keadaan segar (Unicef, 2002: 50). 

ASI diketahui mengandung zat gizi yang paling sesuai kualitas dan 

kuantitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jumlah dan komposisi ASI 

berbeda-beda dari hari ke hari sangat sesuai dengan kebutuhan artinya zat gizi yang 

masuk ke dalam tubuh akan sesuai dengan laju pertumbuhannya. 

Menurut Irianton Aritonang (2003: 116), keunggulan ASI sudah tidak perlu 

diragukan lagi. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi, mengandung 

zat kekebalan terhadap penyakit, dan tidak perlu dibeli, sekaligus merupakan 

ungkapan rasa kasih sayang ibu kepada anak. 

ASI eksklusif adalah memberikan hanya ASI tanpa memberikan makanan dan 

minuman lain kepada bayi sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, kecuali obat dan 

vitamin. Selanjutnya pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 2 tahun, dengan 

penambahan makanan lunak atau makanan padat yang disebut makanan pendamping 

ASI (MP-ASI) (Depkes RI, 2003: 2). 
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Seorang wanita yang bekerja dapat tetap melanjutkan memberikan ASI 

dengan cara memeras dan disimpan dalam termos atau lemari es. ASI tersebut 

diberikan kepada bayi sesampainya dirumah (Unicef, 2002: 56). 

ASI dapat disimpan dalam waktu tertentu. ASI yang telah dimasukkan ke 

dalam cangkir atau gelas tertutup dapat disimpan pada suhu kamar (26º C) akan tahan 

selama  6–8 jam, disimpan dalam termos berisi es batu (yang terbuat dari air matang) 

akan tahan selama 24 jam dan ASI yang disimpan dalam lemari es tahan sampai 2-3 

hari (Depkes RI, 2003: 15). 

Kebiasaan penyapihan yang lebih dini sering mengakibatkan keadaan gizi 

kurang apabila makanan sapihan tidak diperhatikan. Keadaan tersebut umum 

dijumpai dikalangan anak umur kurang dari 18 bulan. Hal ini berkaitan dengan 

semakin menurunnya jumlah ASI dan tidak diimbangi dengan bertambahnya 

makanan pendamping ASI (Suhardjo, 2003: 5). 

Didaerah semi perkotaan, rendahnya frekuensi menyusui pada ibu-ibu yang 

bekerja dan adanya kecenderungan penyapihan terlalu dini menyebabkan konsumsi 

zat-zat anak rendah dan pemberian makanan pada anak kurang mendapat perhatian 

(Irianton Aritonang, 2003: 127).   

2.1.2.3 Pendapatan Keluarga 

Pada umumnya jika tingkat pendapatan naik jumlah dan jenis makanan 

cenderung untuk membaik juga tetapi mutu makanan tidak selalu membaik    

(Suhardjo dkk, 1986: 25). Anak-anak yang tumbuh dalam suatu keluarga miskin 

adalah paling rentan terhadap kurang gizi di antara seluruh anggota keluarga dan anak 

paling kecil biasanya paling terpengaruh oleh kekurangan pangan. Jumlah keluarga 
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juga mempengaruhi keadaan gizi. Dimana  dengan pendapatan keluarga harus dapat 

memenuhi pangan bagi semua anak-anaknya. Sumber pangan keluarga, terutama 

mereka yang sangat miskin, akan lebih memenuhi kebutuhan makanannya jika harus 

diberi makanan dalam jumlah yang kecil. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga 

yang besar mungkin cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga 

tersebut, tetapi tidak cukup untuk mencegah gangguan gizi pada keluarga besar 

tersebut. 

Tidak dapat disangkal bahwa penghasilan keluarga akan turut menentukan 

hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-hari, baik kualitas maupun jumlah 

makanan (Sjahmien Moehji, 2002: 6). Seorang ibu dapat memilih bahan makanan 

yang harganya tidak begitu mahal akan tetapi nilai gizinya tinggi. Bahan makanan 

tersebut seperti tempe atau tahu yang  mengandung protein dengan harga yang 

terjangkau. 

2.1.2.4 Jarak Kelahiran 

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.  

Anak yang berusia di bawah lima tahun masih sangat memerlukan perawatan 

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

dua tahun itu ibu sudah sudah hamil lagi, maka bukan saja perhatian ibu terhadap 

anak menjadi berkurang, akan tetapi ASI yang masih sangat dibutuhkan anak akan 

berhenti keluar. Anak yang belum dipersiapkan secara baik untuk menerima makanan 
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pengganti ASI, yang kadang-kadang mutu gizi anak makanan tersebut juga rendah. 

Hal ini akan menyebabkan terjadinya gizi buruk (Sjahmien Moehji, 2002: 6). 

2.1.2.5 Praktik Pemberian  Makanan 

Menurut Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy Herlianty (2003: 31) 

semakin bertambah usia anak makin bertambah pula kebutuhan makannya, secara 

kuantitas maupun kualitas. Untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup dengan susu 

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

bertahap. Disamping itu anak pada usia 1-2 tahun sudah menjadi masa penyapihan. 

Anak disebut konsumen pasif karena sangat tergantung pada pengaturan ibunya.  

Pengaturan makanan anak usia dibawah lima tahun mencakup aspek pokok 

yaitu : 

1) Pemanfaatan ASI secara tepat dan benar 

2) Pemberian makanan pendamping ASI dan makanan sapihan serta makanan 

setelah usia setahun 

(Sjahmien Moehji, 2003: 29) 

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

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

bagi bayi dan balita adalah : 

1). Tiga kali makanan utama (pagi, siang, malam) 

2). Dua kali makanan selingan (di antara dua kali makanan utama) 

(Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy Herlianty, 2003: 32). 

Pemberian makanan harus disesuaikan dengan usia anak balita. Makanan 

harus mengandung energi dan semua zat gizi yang dibutuhkan pada tingkat umurnya. 
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Antara anak perempuan dan anak laki-laki tidak ada perbedaan yang signifikan dalam 

hal kebutuhan energinya. 

 Anak balita mempunyai kebiasaan sulit atau susah untuk makan. Susah makan 

ini disebabkan nafsu makan anak yang menurun. Keadaan yang disebut anoreksia ini 

perlu diwaspadai sebab jika dibiarkan berlarut-larut, status gizi anak akan terganggu 

atau menurun dan berdampak buruk atau mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy Herlianty, 2003: 41). 

 Untuk mengatasi anak yang sulit makan diperlukan kesabaran, perhatian, serta 

kasih sayang dari orang tua. Namun, upaya ini mutlak diperlukan agar pertumbuhan, 

perkembangan kesehatan, dan daya tahan tubuhnya tidak terganggu. 

2.1.2.6 Penyakit Infeksi. 

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

pada bayi dan balita belum sempurna dalam upaya membentuk pertahanan tubuh 

seperti halnya orang dewasa. Umumnya, penyakit yang menyerang anak bersifat akut. 

Artinya, penyakit menyerang secara mendadak, gejal timbul dengan cepat, bahkan 

dapat membahayakan. 

Infeksi bisa berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu 

mempengaruhi nafsu makan, dapat juga menyebabkan kehilangan bahan makanan, 

sehingga kebutuhan zat gizinya tidak terpenuhi. Secara umum defisiensi gizi sering 

merupakan awal dari gangguan defisiensi sistem kekebalan. 

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan 

timbal balik dan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi, dan 
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keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah seseorang terkena penyakit infeksi (I 

Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 189). 

Penyakit infeksi yang sering diderita oleh anak antara lain : 

1. Diare 

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

normal atau bentuk tinja encer dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 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 berlanjut 

sampai lebih dari 2 minggu, biasanya disertai dehidrasi (penderita banyak kehilangan 

dan elektrolit tubuh) (Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy H, 2003: 57).  

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

bahwa sulit menentukan kelainan yang mana yang terjadi lebih dulu, gizi kurang, 

diare atau sebaliknya.  

 Akibat diare yaitu tubuh banyak mengeluarkan cairan (dehidrasi) dan mineral, 

terjadi gangguan gizi karena makanan yang diserap kurang, sedangkan pengeluaran 

energi bertambah, kadar gula darah dalam tubuh menurun (dibawah normal) atau 

hipoglikemia dan sirkulasi darah terganggu (Dina Agoes Sulistijani dan Maria Poppy 

H, 2003: 58).  

2. ISPA 

ISPA merupakan singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut, istilah ini 

diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Acute Respiratory Infections (ARI). Istilah 

ISPA meliputi tiga unsur yakni infeksi, saluran pernafasan dan akut. Salah satu 
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penyebab kematian bayi dan anak balita disebabkan oleh ISPA yang diakibatkan oleh 

penyakit pnemonia (infeksi paru yang berat). 

Pneumonia adalah penyakit karena infeksi pada bagian saluran pernafasan 

(paru-paru), yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Tanda-tandanya, batuk, pilek, 

nafas cepat, dan kesulitan bernafas (Dina Agoes S dan Maria Poppy H, 2001: 61).  

Pemeliharaan gizi anak harus diperhatikan sebagai upaya pencegahan 

terhadap penyakit infeksi. Pemberian imunisasi terhadap beberapa penyakit seperti 

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

Disamping itu pemeliharaan hygiene dan sanitasi lingkungan sangat penting sebagai 

upaya pencegahan infeksi (Sjahmien Moehji, 2003: 29). 

2.1.2.7 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 kesehatan telah lama diadakan untuk memperbaiki status 

gizi. Pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kesehatan dengan adanya 

penanganan yang cepat terhadap masalah kesehatan terutama masalah gizi. Pelayanan 

yang selalu siap dan dekat dengan masyarakat akan sangat membantu dalam 

meningkatkan derajat 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 Status Ibu yang Bekerja 

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa 

bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh 

pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang 

berharap bahwa aktifitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada suatu 

keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya (Pandji Anaroga, 

2005: 11). 

Pembangunan yang telah terlaksana selama ini membawa fenomena baru, 

yaitu semakin besarnya jumlah wanita yang bekerja. Wanita tidak hanya berlaku 

sebagai produsen, tetapi juga sekaligus perawat, pemelihara, penjaga, dan pendidik 

awal sehingga dapat dikatakan wanita mempunyai fungsi reproduktif dan produktif.  

Fungsi reproduktif, selain melahirkan anak juga berkaitan dengan mengasuh 

dan membesarkan anak, memelihara kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota 

keluarga. Kegiatan produktif mencakup kegiatan di luar rumah untuk tujuan mencari 

nafkah atau mendapatkan penghasilan. Atau sekedar produksi rumah tangga untuk 

mendapatkan makanan (BPS Kabupaten Demak, 2004: 54). 

Menurut William J. Goode (2002: 153), banyak kemungkinan pada 

permulaan abad ini, sedikit sekali wanita bekerja kecuali mereka yang terdorong oleh 

karena kemiskinan. Sekarang ini lebih banyak yang bekerja untuk menambah tingkat 

kehidupan keluarga, atau karena mereka ingin bekerja.  

Ibu yang bekerja mempunyai waktu kerja sama seperti dengan pekerja 

lainnya. Adapun waktu kerja bagi pekerja yang dipekerjakan yaitu waktu siang dan 

malam hari. 
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1. Waktu kerja siang hari : 

a) Tujuh jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu 

minggu. 

b) Delapan jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu 

minggu. 

2. Waktu kerja malam hari : 

a) Enam jam satu hari dan 35 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu 

b) Tujuh jam satu hari dan 35 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu 

(Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003: 13). 

Meskipun  ibu yang bekerja sering menghabiskan waktu diluar rumah tetapi 

harus tetap memperhatikan keluarga terutama anak balitanya. Ibu yang bekerja harus 

tetap mempunyai pengetahuan gizi yang baik untuk mengelola kebutuhan gizi 

keluarga. 

2.1.4 Pengaruh Pola Konsumsi Makan Anak Balita pada Ibu yang Bekerja 

Terhadap Status Gizi Anak Balita 

Bagi wanita pekerja, bagaimanapun mereka juga adalah ibu rumah tangga 

yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga (Panji Anoraga, 1998: 121).  

Dalam meniti karier, wanita mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan 

dengan rekan prianya. Artinya, wanita lebih dahulu harus mengurusi keluarga, suami, 

anak dan hal-hal lain yang menyangkut aktivitas keluarganya.  

Karena keluarga itu kecil, dan biasanya tidak ada wanita dewasa lainnya 

didalam rumah tangga yang dapat memelihara anak-anaknya ketika ibunya keluar 

rumah, tentu saja sifat orang pengganti yang ada membawa pengaruh. Pengganti 



 

 

 

36 
 

 

orang tua ini belum tentu mengerti dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

kebutuhan gizi yang diperlukan anak balita sehingga akan mempengaruhi status gizi 

anak balita tersebut.  

Pada ibu yang bekerja tentu saja waktu yang diberikan kepada anak balitanya 

akan lebih sedikit daripada ibu yang tidak bekerja, tetapi perhatian yang diperlukan 

oleh anak balita sama besarnya. Penyebab tidak langsung dalam proses tumbuh 

kembang anak meliputi ketahanan keluarga, asuhan ibu terhadap anak, pemanfaatan 

pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan.  

Dengan ibu yang bekerja diluar rumah setiap hari maka ibu tidak dapat 

mengawasi secara langsung terhadap pola makanan sehari-hari anak balitanya. 

Makanan anak balita diserahkan kepada pengasuh anak, pembantu rumah tangga, 

keluarga ataupun tempat penitipan anak, dengan demikian mereka merupakan orang 

yang penting pada saat ibu bekerja diluar rumah.  

Lingkungan yang kurang mendukung dalam menjaga kesehatan dapat 

menjadi pemicu kerentanan bayi dan balita terhadap penyakit. Oleh karena itu, perlu 

diciptakan lingkungan dan perilaku yang sehat. 

2.1.5 Kerangka Berfikir 

 Ibu yang bekerja mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda. Dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mempunyai tingkat pengetahuan 

yang lebih baik dan akan mempengaruhi sikap ibu dalam pola pemberian makanan  

terhadap anak balita yang baik.  

 Pengetahuan ibu akan mempengaruhi sikap ibu terhadap anak balita, antara 

lain yaitu pemeliharan kesehatan, memberikan stimuli dan dukungan emosional yang 
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dibutuhkan anak serta pola pemberian makanan pada anak balita untuk tumbuh 

kembang. Pola pemberian makan pada anak balita dengan mengkonsumsi zat gizi, 

akan menghasilkan tingkat konsumsi energi (TKE) yang telah dianjurkan. TKE ini 

akan mempengaruhi status gizi anak balita. Status gizi anak balita juga akan 

dipengaruhi oleh penyakit infeksi, dimana penyakit infeksi ini dapat disebabkan oleh 

pemberian makanan.  

 Dari berbagai faktor diatas dapat dilihat pada bagan kerangka berfikir sebagai 

berikut : 
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(Yayuk Farida B. dkk, 2005:115) 
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2.2 Hipotesis 

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka berfikir diatas, maka 

perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara pola konsumsi 

makan terhadap status gizi anak balita pada ibu yang bekerja di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002: 55).  

Populasi dalam penelitian ini adalah anak balita pada ibu yang bekerja di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 yang berjumlah 193 anak. 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti              

(Suharsimi Arikunto, 2002: 109).  

 Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan atas pertimbangan sebagai 

berikut : 

1. Anak yang berumur 12 bulan – 59 bulan 

2. Anak tidak menderita penyakit infeksi pada saat penimbangan atau anak dalam 

keadaan normal atau sehat pada saat penimbangan 

3. Anak tidak menderita penyakit kronis tertentu 

4. Jumlah anak balita dalam keluarga hanya berjumlah 1 anak 

5. Ibu yang bekerja selama atau lebih dari 6 jam 

6. Pendidikan ibu minimal SLTP 

7. Ibu bekerja setiap hari 
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8. Ibu yang berpartisipasi aktif  mulai dari awal penelitian sampai penelitian 

berakhir 

9. Anak balita yang menimbang ke posyandu saat penelitian dilakukan 

Kriteria sampel yang diinginkan peneliti adalah sebagai salah satu usaha 

untuk mengendalikan variabel yang tidak diteliti yaitu variabel pengganggu. 

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka sampel yang diambil 

berjumlah 47. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pola konsumsi makan 

anak balita pada ibu yang bekerja di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak 

tahun 2005. 

Data pola konsumsi makan anak balita pada ibu yang bekerja diukur dengan 

indikator sebagai berikut : 

a) Sikap ibu yang bekerja terhadap konsumsi makanan anak balitanya. 

b) Pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita. 

c) Recall makanan anak balita  2 x 24 jam  

Hasil akhir berupa pengelompokkan, yaitu : 
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a) > 80% jawaban benar : sikap dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak   balita       

baik 

b) 60% - 80% jawaban benar : sikap dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita 

cukup 

c) < 60% jawaban benar : sikap dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita 

kurang 

Skala : ordinal 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah status gizi anak balita di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005. 

Data status gizi anak balita diukur dengan indikator sebagai berikut : 

a) Status gizi anak balita diukur secara antropometri dengan pengukur berat badan 

menurut umur (BB/U). 

b) Data tersebut dibandingkan dengan BB/U standar WHO NCHS. 

c) Hasil akhir setelah dibandingkan dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. > 2 SD    = status gizi lebih 

b. ≥ - 2 SD sampai 2 SD  = status gizi baik / normal 

c. ≥ - 3 SD sampai < - 2 SD = status gizi kurang 

d. < - 3 SD   = status gizi buruk 

Skala : ordinal 
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3. Variabel pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini   adalah penyakit    infeksi, tingkat 

pendidikan, jarak kelahiran, dan waktu bekerja ibu (sudah dikendalikan saat 

pemilihan sampel). 

3.4 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. Sifat 

penelitiannya adalah survei deskriptif, penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan 

atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2002: 26). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 

“cross sectional”, dimana objek penelitian diukur dan data dikumpulkan dalam waktu 

bersamaan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha untuk memperoleh data dengan 

metode yang ditentukan oleh peneliti. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

berbagai sumber tulisan yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode ini 
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dilakukan  untuk mengetahui jumlah anak balita yang ibunya bekerja, umur balita, 

pekerjaan ibu, jarak kelahiran dan data pendukung seperti monografi desa. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi atau yang sering disebut pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. 

Metode observasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kondisi fisik 

balita secara langsung  

3.   Pengukuran Langsung 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data berat badan yang diukur dengan 

timbangan dacin berukuran minimum 20 kg dan maksimum 25 kg dengan ketelitian 

0,1 kg. Setelah dikaitkan dengan data umur, data ini dibandingkan dengan BB/U 

standar WHO NCHS. 

3. 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 mengungkap sikap ibu terhadap anak balita 

dan pengetahuan gizi ibu tentang anak balita dan untuk mengetahui kebiasaan makan 

anak balita. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu ibu yang bekerja yang 

mempunyai anak balita. 

4. Metode Wawancara  

  Metode wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui atau survei konsumsi makanan. Survei 
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konsumsi makanan ini secara umum digunakan untuk mengetahui kebiasaan makan 

dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan dan zat gizi pada anak balita. 

5.  Metode Recall 

Metode recall adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

jenis dan jumlah bahan makanan yang telah dikonsumsi selama 2 hari secara 

berselang oleh anak balita. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten 

Demak, pada tanggal 12 April 2005 dan 14 April 2005. Dan telah mendapatkan izin 

penelitian oleh pihak yang yang terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 

Puskesmas Demak III sebagai wilayah kerjanya, Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten 

Demak dan kader posyandu wilayah yang digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak balita dimana 

ibunya bekerja diluar rumah, adapun responden dalam penelitian yaitu ibu yang 

bekerja yang mempunyai anak balita. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara pola konsumsi makan terhadap status gizi anak balita pada  ibu yang 

bekerja di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005. 

Proses dalam penilitian yaitu status gizi anak balita diukur dengan 

penimbangan berat badan yang kemudian dikaitkan dengan data umur, data ini 

dibandingkan dengan BB/U standar 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.  
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Untuk mengetahui sikap pemberian makan anak balita pada ibu yang bekerja 

dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita 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. Peniliti mengambil kuesioner 

tersebut pada tiap rumah sekaligus untuk meneliti setiap pertanyaan dan kelengkapan 

pengisian, 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 ke belakang sampai 24 jam penuh. Wawancara ini dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan kuesioner terstruktur.  

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

statistik sehingga dibuktikan bahwa hipotesis tersebut dapat terbukti atau tidak 

terbukti. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengambilan data 

dalam penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1).Timbangan berat badan 

Alat yang dianjurkan untuk menimbang berat badan balita yaitu timbangan 

dacin, dengan ukuran minimum 20 kg dan maksimum 25 kg dengan ketelitian alat 0,1 

kg. 

2).  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, pengasuh anak atau keluarga yang mengasuh anak pada saat ibu 

bekerja, menceritakan semua makanan yang dimakan dan diminum anak balita 

selama 24 jam yang lalu (kemarin). Dan recall ini dilakukan 2 kali dengan hari yang 

berselang. 

3). Kuesioner ini berupa sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi tentang anak balita dan sikap ibu terhadap pemberian 

makan anak balitanya  dan pengetahuan gizi ibu terhadap anak balita.  

3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Dalam penelitian ini hal-hal yang mempengaruhi penelitian yaitu alat 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. Instrumen ini yaitu alat penimbangan 

dan angket atau kuesioner. Dimana alat yang digunakan sudah dalam keadan normal 

dan isi angket dapat dimengerti dan diterima dengan mudah oleh responden. Hal yang 

lain yaitu kondisi anak balita yaitu anak balita yang dijadikan sampel harus sesuai 

dengan petimbangan-petimbangan dalam pengambilan sampel. Faktor yang lain yaitu 

kejujuran, kesungguhan, ketelitian dan tingkat obyektifan ibu sebagai responden 
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penelitian dalam  mengisi angket dan juga dalam menjawab proses wawancara untuk 

mengisi formulir recall. 

3.9 Uji Coba Instrumen 

3.9.1 Validitas Instrumen 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). 

 Alat ukur dikatakan valid atau sahih apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud  

Kevalidan alat ukur (dacin) melalui tera alat. Adapun untuk mengetahui 

tentang tingkat  validitas instrumen , dilakukan uji coba instrumen. Selanjutnya di 

hitung dengan rumus korelasi Product Moment adapun rumusnya sebagai berikut:   

{ } }{ )()(
))((

2222 YYNXXN
YXXYNrXY

∑−∑∑−∑

∑∑−∑
=  

Dengan pengertian : 

rXY : Validitas butir 

ΣX : Jumlah skor butir 

ΣX² : Jumlah kuadrat skor butir 

ΣY : Jumlah skor total 

ΣY² : Jumlah kuadrat total 

N : Jumlah responden 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 146) 
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3.9.2 Reliabilitas Penelitian 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dipercaya akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya kebenarannya untuk mengetahui reliabilitas dari penelitian dengan 

metode angket menggunakan rumus alpha sedangkan realibilitas alat ukur melalui 

penteraan. Adapun rumus alpha adalah sebagai berikut : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= 2

2

1
1

)1(
11

δ
δb

k
kr  

Keterangan : 

r11 : Reabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σδb² : Jumlah varians butir 

δ1² : Varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2002: 171) 

3.10 Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

pola konsumsi makan terhadap status gizi anak balita pada ibu yang bekerja di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005. Adapun rumus yang 

digunakan adalah koefisien kontingensi karena hanya terdiri dari satu variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Selain itu menggunakan skala ordinal. 

Urutan rumus yang digunakan adalah : 
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1. Rumus Chi Kuadrat 

( )2

1 1

2 ∑∑
= =

+
=

r

i

k

j ij

ijij

E
EO

X  

Keterangan : 

ijO  = jumlah observasi yang dikategorikan pada baris ke i dan kolom ke j 

ijE  = frekuensi harapan (Expected value) untuk kategori baris ke-I dan 

kolom ke-j 

∑∑
= =

r

ji

k

ij
= menyatakan bahwa kita menjumlahkan semua baris (r) dan semua 

kolom (k) 

2. Rumus Koefisien Kontingensi 

2

2

xN
xC
+

=  

Keterangan : 

C   = Koefisien Kontingensi 

2x  = Chi Kuadrat 

N  = Jumlah sampel 

(Sugiyono, 2003: 224) 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Deskriptif Responden Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak 

dengan subyek penelitian adalah ibu bekerja dan anak balitanya. Subjek yang 

diteliti sebanyak 47 responden. Dari 47 responden tersebut ternyata sebagian besar 

balitanya berumur antara 10-30 bulan.  

Tabel 3.  
Distribusi Frekuensi Umur Balita 

No Umur (Bulan) Frekuensi % 
1 2 3 4 
1 10-20 12 26 
2 21-30 13 28 
3 31-40 9 19 
4 41-50 9 19 
5 51-60 4 9 
 Jumlah 47 100 

Dari 47 responden terdapat 26% dengan umur antara 10-20 bulan, 28% 

antara 21-30 bulan, 19% antara 31-40 bulan dan 41-50 bulan, selebihnya 9% 

dengan umur 51-60 bulan. Dilihat dari berat badan ternyata, sebagian besar antara 

7 – 15 kg.   

Tabel 4.  

Distribusi Frekuensi Berat Badan 

 
No Berat badan (kg) Frekuensi % 
1 2 3 4 
1 7.0 - 11 24 51 
2 11.1- 15 16 34 
3 15.1-19 2 4 
4 19.1-24 5 11 
 Jumlah 47 100 
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Dari 47 responden terdapat 51% antara 7-11 kg, 34% antara 11.1 –15 kg, 

4% antara 15.1 –19 kg dan 11% antara 19.1 – 24 kg. 

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti adalah pola pemberian makanan kepada balita oleh 

ibu yang bekerja sebagai variabel bebas dan status gizi anak balita sebagai 

variabel terikat. Pola pemberian makanan diukur menggunakan recall konsumsi 

makanan 2 x 24 jam, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh tingkat 

konsumsi energi (lihat lampiran 12), data ini juga didukung dengan angket sikap 

dan pengetahuan  gizi ibu terhadap anak balita. Status gizi diukur melalui metode 

antropometri dengan penimbangan berat badan dan distandarkan dengan tabel 

BB/U WHO-NCHS (lihat lampiran 8). 

4.2.1 Deskripsi Pola Pemberian Makan 

Hasil recall konsumsi makanan yang diberikan ibu kepada anak balita 

diperoleh rata-rata tingkat konsumsi energi yang sedang, hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata tingkat konsumsi energi dari 47 balita sebesar 91,66 dalam kategori 

sedang.  

Tabel 5.   

Distribusi Frekuensi Tingkat Konsumsi Energi Anak Balita pada Ibu yang Bekerja 

Di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 
No Interval TKE (%) Kriteria Frekuensi Persentase 
1 2 3 4 5 

1 ≥100% AKE Baik 14 29,8 
2 80% AKE < TKE < 100% AKE Sedang 17 36,2 
3 70% AKE< TKE < 80% AKE Kurang 16 34,0 
4 < 70% AKE Defisit 0 0,0 
 Jumlah  47 100 
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Berdasarkan tabel 5 di atas tampak bahwa dari 47 balita, terdapat 36,2% 

mempunyai TKE pada interval 80% AKE < TKE < 100% AKE dalam kategori 

sedang, selebihnya 34% pada interval 70% AKE< TKE < 80% AKE dalam 

kategori kurang dan 29,8% pada interval ≥100% AKE dalam kategori baik. Dari 

data tersebut menunjukkan bahwa perhatian ibu yang bekerja terhadap kecukupan 

energi anak balita masih dalam kategori sedang, sehingga masih perlu adanya 

peningkatan pola konsumsi makan yang baik pada balita. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan hasil penyebaran angket tentang sikap dan pengetahuan gizi ibu 

yang bekerja terhadap anak balita dalam kategori cukup.  

Tabel 6.   

Distribusi Frekuensi Sikap dan Pengetahuan Gizi Balita Ibu yang Bekerja Di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 
 

Sikap Pengetahuan No Persentase 
skor 

Kriteria 
F % f % 

1 2 3 4 5 6 7 
1  > 80% Baik 17 36,2 23 38,9 
2 60% - 80% Cukup 27 57,4 24 51,1 
3 < 60% Kurang 3 6,4 0 0 
 Jumlah  47 100 47 100 

Berdasarkan tabel 6, tampak bahwa dari 47 responden terdapat 57,4% ibu 

yang mempunyai sikap yang cukup terhadap gizi anak balita, selebihnya 36,2% 

dalam kategori baik dan 6,4% dalam kategori kurang. Ditinjau pengetahuannya 

terdapat 51,1% dalam kategori cukup dan 38,9% dalam kategori baik.  

4.2.1.1 Sikap Ibu yang Bekerja terhadap Gizi anak Balita 

Sikap ibu yang bekerja terhadap gizi anak balita dapat dilihat dari 

pemberian makanan, konsumsi ASI, kecukupan gizi anak balita dan kesehatan 
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anak balita. Hasil pengumpulan data tentang sikap ibu terhadap gizi anak balita 

dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

1. Sikap Pemberian Makanan 

Tabel 7.  

 Distribusi Frekuensi Sikap Pemberian Makanan pada Ibu Bekerja Di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 
Frekuensi No Sumber variasi 

TP KD SR SL 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Menyiapkan makanan 0 26 23 51 100
2 Menyuapi 2 28 23 47 100
3 Makan 3 x sehari 6 26 15 53 100
4 Makanan selingan 0 30 38 32 100

Berdasarkan tabel 7, tampak bahwa tidak semua ibu yang bekerja 

mempunyai perhatian khusus dalam pemberian makanan kepada anak balitanya. 

Dari 47 responden ternyata 26% ibu kadang-kadang menyiapkan makanan untuk 

balitanya sebelum berangkat kerja, 28% kadang-kadang menyempatkan untuk 

menyuapi makan kepada anak, 26% kadang-kadang saja anak makan 3 kali sehari 

dan 30% kadang-kadang anak diberikan makanan selingan. 

2. Konsumsi ASI 

ASI bagi anak balita sangat penting dan dibutuhkan bagi anak balita, sebab 

kandungan ASI dapat mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan anak balita 

untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sikap ibu yang bekerja dalam pemberian 

ASI dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8.   

Distribusi Frekuensi Sikap Pemberian ASI Ibu Bekerja Di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 
Frekuensi No Sumber variasi 

TP KD SR SL 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Pemberian ASI eksklusif 21 23 15 40 100
2 Pemberian ASI pada anak baduta 34 19 6 40 100

Berdasarkan tabel 8 di atas tampak bahwa tidak semua ibu yang bekerja 

sering dan selalu memberikan ASI eksklusif dan memberikan ASI pada anak 

baduta. Dari 47 responden ternyata terdapat 23% yang kadang-kadang dan 21% 

tidak pernah memberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada sebagian ibu yang mengetahui dan hanya memberikan 

ASI kepada anak balita sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan dan ada 

sebagian ibu yang kurang mengetahui pentingnya ASI eksklusif sehingga hanya 

kadang-kadang bahkan tidak pernah memberikan ASI secara eksklusif sampai 6 

bulan. Mereka cenderung memberikan ASI dengan tambahan makanan. Setelah 

pemberian ASI ekslusif sampai 6 bulan, pemberian ASI dilanjutkan sampai usia 

dua tahun. Dari data yang diperoleh ternyata tidak semua ibu yang bekerja 

memberikan ASI pada anak balita sampai umur dua tahun. Dari 47 responden 

ternyata 34% tidak pernah dan 19% kadang-kadang memberikan ASI sampai 

umur dua tahun. Hal ini dilakukan dengan alasan ibu bekerja di luar rumah 

sehingga perlu penyapihan dini. 
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3. Kecukupan Gizi 

Tabel 9.  

 Distribusi Frekuensi Sikap dalam Mencukupi Gizi Anak Balita oleh Ibu 

yang Bekerja Di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 

Frekuensi No Sumber variasi 
TP KD SR SL 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Minum susu formula 2 19 17 62 100 
2 Konsumsi sayuran 0 26 47 28 100 
3 Konsumsi lauk hewani 0 23 23 53 100 
4 Konsumsi lauk nabati 0 49 30 21 100 
5 Konsumsi buah 4 53 32 11 100 
6 Kebutuhan air 0 15 28 57 100 
7 Makanan sesuai kebutuhan gizi 2 34 34 30 100 
8 Pendapatan mencukupi kebutuhan 

pangan 
4 23 23 49 100 

Berdasarkan tabel 9, tampak bahwa perhatian ibu yang bekerja terhadap 

kecukupan gizi anak balita relatif cukup. Dari data yang diperoleh, terdapat 19% 

ibu kadang-kadang memberikan susu formula, 26% kadang-kadang memberikan 

konsumsi sayuran, 23% kadang-kadang memberikan konsumsi lauk hewani,  49% 

kadang-kadang memberikan konsumsi lauk nabati, 53% kadang-kadang 

memberikan kecukupan konsumsi buah, 15% kadang-kadang memenuhi 

kecukupan kebutuhan air dan 34% kadang-kadang memenuhi makanan sesuai 

kebutuhan gizi. Dari data yang diperoleh ternyata 49% pendapatan keluarga selalu 

mencukupi kebutuhan pangan setiap harinya, 23% sering terpenuhi, 23% kadang-

kadang dan hanya 4% yang tidak pernah terpenuhi. 
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4.  Kesehatan Anak Balita 

Tabel 10.   

Distribusi Frekuensi Sikap dalam Menjaga Kesehatan Anak Balita oleh Ibu yang 

Bekerja Di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 

Frekuensi No Sumber variasi 
TP KD SR SL 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Menimbang berat badan 2 11 26 62 100
2 Keikutsertaan dalam Posyandu 2 19 23 55 100
3 Imunisasi 6 6 15 72 100
5 Pemeriksaan anak balita ketika sakit 4 28 26 43 100
6 Partisipasi ibu mengikuti 

seminar/penyuluhan tentang gizi 
30 55 15 0 100

Berdasar tabel 10, tampak bahwa perhatian ibu yang bekerja terhadap 

menjaga kesehatan anak balita relatif cukup. Dari data yang diperoleh terdapat 

11% kadang-kadang ibu yang bekerja menimbang berat badan anak balitanya, 

19% kadang-kadang ibu yang bekerja membawa anak balita ke posyandu, 6% 

kadang-kadang ibu membawa anak balita untuk imunisasi secara tepat waktu 

sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi, 28% kadang-kadang ibu yang bekerja 

memeriksakan anak balita ketika sakit ke puskesmas/ RS/ dokter/ bidan, 55% 

kadang-kadang ibu yang bekerja mengikuti penyuluhan/ seminar atau 

mendapatkan informasi tentang kesehatan atau gizi anak balita. 

4.2.1.2 Pengetahuan Ibu yang Bekerja terhadap Gizi Anak Balita 

Pengetahuan ibu tentang gizi anak balita dapat dilihat dari pertumbuhan 

dan perkembangan anak balita, kebutuhan gizi anak balita, konsumsi ASI, 

pemberian makan anak balita, manfaat zat gizi bagi anak balita dan kesehatan 
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anak balita. Hasil pengumpulan data menggunakan angket tentang pengetahuan 

ibu terhadap gizi anak balita dapat dilihat pada tabel 11. 

Tabel 11.  

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu yang Bekerja tentang Gizi Anak Balita Di 

Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 
Baik Cukup Kurang No Pengetahuan f % f % f % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Pertumbuhan dan perkembangan anak balita 27 57 20 43 0 0
2 Kebutuhan gizi anak balita 27 57 20 43 0 0
3 Konsumsi ASI 7 15 33 70 7 15
4 Pemberian makan pada anak balita 4 9 37 79 6 13
5 Manfaat zat gizi bagi anak balita 29 62 18 38 0 0
6 Kesehatan anak balita 22 47 23 49 2 4

Berdasarkan tabel 11 tampak bahwa sebagian besar pengetahuan ibu 

tentang gizi balita dalam kategori baik dan cukup. Dari data tampak bahwa 57% 

mempunyai pengatahuan yang baik, dan 43% cukup tentang pertumbuhan dan 

perkembangan anak balita.  Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang 

bekerja mengetahui bahwa pertumbuhan anak sangat pesat pada usia balita 

termasuk juga dalam perkembangan otak. Mereka mengetahui dengan baik bahwa 

faktor makanan (gizi), genetik dan lingkungan berpengaruh pada pertumbuhan 

anak. Mereka juga mengetahui bahwa berat badan anak balita dipakai sebagai 

indikator yang terbaik pada saat ini untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh 

kembang anak. Sebagian besar ibu menyadari bahwa posyandu merupakan sarana 

untuk memantau tumbuh kembang anak dan berat badan anak, sehingga mereka 

mengetahui bahwa anak yang tergolong gizi kurang apabila titik berat badan 

terletak pada garis merah pada kartu menuju sehat (KMS). 
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Dari data pada tabel 11, ternyata 57% mempunyai pengetahuan yang baik, 

43% sedang tentang kebutuhan gizi anak balita. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar ibu mempunyai pengetahuan bahwa sumber energi atau tenaga 

adalah karbohidrat, contoh makanan yang mengandung protein, arti gizi seimbang 

atau gizi baik.  

Pengetahuan ibu tentang konsumsi ASI sebagian besar dalam kategori 

cukup yaitu mencapai 70%, selebihnya 15% dalam kategori baik dan 15% dalam 

kategori kurang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu cukup 

mengetahui tentang ASI eksklusif sampai anak umur 6 bulan, arti pentingnya 

kolostrom, perlunya pemberian ASI sampai dua tahun, ASI dapat disimpan dalam 

termos atau lemari es saat ibu bekerja, waktu penyimpanan ASI dalam lemari es 

tahan 2 sampai 3 hari dan manfaat ASI bagi anak balita. 

Pengetahuan tentang pemberian makan pada anak balita termasuk dalam 

kategori cukup. Dari 47 responden ternyata 79% mempunyai pengetahuan yang 

cukup, 9% baik dan 13% dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ibu 

cukup mengetahui bahwa pemberian makanan pendamping ASI diberikan setelah 

anak berumur 6 bulan, penurunan status gizi dipengaruhi oleh napsu makan anak 

yang menurun dan cara mengatasi anak yang sulit makan dengan tidak memaksa 

anak menghabiskan makanan. 

Pengetahuan tentang manfaat zat gizi bagi anak balita termasuk dalam 

kategori baik, hal ini ditunjukkan dari 47 responden terdapat 62% mempunyai 

pengetahuan yang baik dan 38% dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar ibu mengetahui dengan baik manfaat vitamin A untuk 
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mencegah penyakit mata, vitamin C untuk mencegah sariawan, vitamin B1 

terdapat pada kacang hijau, kedelai dan beras dan vitamin E terdapat pada sayuran 

hijau dan cambah. 

Pengetahuan ibu tentang kesehatan anak balita termasuk dalam kategori 

cukup, ditunjukkan dari 47 responden ternyata 49% mempunyai pengetahuan 

yang cukup, selebihnya 47% dalam kategori baik dan 4% dalam kategori kurang. 

Hal ini menggambarkan bahwa ibu cukup mengetahui bahwa ibu tidak perlu 

menghentikan konsumsi ASI atau susu formula ketika anak ketika diare, manfaat 

imunisasi terhadap kesehatan anak, perlunya anak mendapat paket imunisasi dasar 

yang lengkap dalam tahun pertama kehidupannya, ciri-ciri anak kurang gizi antara 

lain bengkap, rambut merah mudah dicabut, badannya kurus, anak sehat ditandai 

dengan kenaikan berat badan setiap bulan. 

4.2.2 Deskripsi Status Gizi Anak Balita 

Hasil pengukuran status gizi anak balita menunjukkan bahwa sebagian 

besar dalam kategori normal. Dari 47 anak, ternyata 63,8% anak dalam kategori 

normal, 27,7% dalam kategori kurang dan 8,5% dalam kategori lebih.  

Tabel 12.   

Distribusi Frekuensi Status Gizi Anak Balita pada Ibu yang Bekerja Di Kelurahan 

Mangunjiwan Kabupaten Demak tahun 2005 

 

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 2 3 4 
1 Lebih 4 8,5 
2 Normal 30 63,8 
3 Kurang 13 27,7 
 Jumlah 47 100 
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4.2.3 Pengaruh antara Pola Pemberian Makan dengan Status Gizi Anak 

Balita 

Untuk mengetahui pengaruh pola pemberiaan makan dengan status gizi 

anak balita dapat dilihat dari analisis menggunakan chi square dengan bantuan 

program SPSS release 10.0, dengan variabel bebas pola pemberian makan anak 

balita yang diambil dari data tingkat konsumsi energi (TKE) dan variabel 

terikatnya adalah status gizi anak balita.  

Dari hasil penelitian, tampak bahwa dari 47 anak balita yang diteliti, 

terdapat 30 anak dengan status gizi normal, 13 dalam kategori status gizi kurang 

dan 4 dalam kategori status gizi lebih. Dari 30 anak yang status gizinya normal, 9 

anak dengan TKE yang kurang, 14 anak dengan TKE sedang dan 7 anak dengan 

TKE yang baik. Dari 13 anak dengan status gizi anak yang kurang, 7 di antaranya 

mempunyai TKE kurang, 3 anak dengan TKE sedang dan 3 anak dengan TKE 

baik, sedangkan 4 anak dengan status gizi lebih seluruhnya mempunyai tingkat 

konsumsi energi yang baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada 

kecenderungan dengan tingkat konsumsi energi yang sedang dan baik mempunyai 

status gizi yang baik. 

Dari hasil analisis chi square, diperoleh nilai chi square sebesar 13,216. 

Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 4 diperoleh nilai kritik chi square sebesar 

9,49. Tampak bahwa nilai chi square sebesar 13,216 > 9,49 dan nilai asymp 

signifikansi 0,01 < 0,05, sehingga hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh 

antara tingkat konsumsi energi (TKE) dengan status gizi anak balita. 

Besarnya koefisien korelasi antara TKE dengan status gizi anak balita 

adalah 0,468, sehingga kontribusi TKE terhadap status gizi anak mencapai 
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(0,468)2  x 100% = 21,9%, sisanya 78,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti 

kesehatan anak. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa sikap dan pengetahuan ibu 

terhadap gizi anak balitanya termasuk dalam kategori cukup, ditunjukkan dari 

tingginya persentase responden yang mempunyai sikap dan pengetahuan dalam 

kategori cukup yaitu 57,4% responden mempunyai sikap yang cukup dan 51,1% 

pengetahuan yang cukup tentang gizi anak balitanya. Kondisi ini berkaitan erat 

dengan status kerja ibu. Dengan bekerja di luar rumah, maka frekuensi bertemu 

dengan anak berkurang, akibatnya ibu tidak dapat secara langsung mengontrol 

pola makan anak balita sehari-harinya. Pada situasi ini pembantu rumah tangga, 

pengasuh anak ataupun keluarga mempunyai peran yang penting dalam pemberian 

makan anak balita  waktu ibu bekerja.  

Sikap dan pengetahuan ibu tentang gizi anak balitanya cukup berpengaruh 

terhadap tingkat konsumsi energi yang diperoleh dari konsumsi makan anak 

sehari-hari. Dari data yang diperoleh tampak bahwa rata-rata sikap dan 

pengetahuan tentang gizi anak balita termasuk dalam kategori cukup, yang 

memberikan konsekuensi pada tingkat konsumsi energi anak balita yang sedang. 

Sikap dan pengetahuan tentang gizi anak yang cukup akan memberikan dampak 

pada pola pemberian makan yang diberikan kepada anak balita yang cukup, 

sehingga secara langsung bepengaruh terhadap tingkat konsumsi energi anak 

balita. Dari data tampak bahwa sebagian besar anak mempunyai tingkat konsumsi 



   

 

63
 

          
  

 

 
 

energi yang sedang yaitu mencapai 36,2% dari seluruh sampel penelitian, 

selebihnya 34,0% kurang dan 29,8% baik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sajogyo (1994: 18) yang menyatakan 

bahwa anak yang sehat dan dalam keadaan gizi baik karena cukup makanan yang 

bermutu mengalami pertumbuhan badan, dengan berat badan sesuai umur yang 

disebut berat sehat.  Kecukupan zat-zat gizi bagi seseorang sepenuhnya tergantung 

pada apa yang dalam kenyataan dia makan. Dari hasil wawancara, sebagian besar 

anak makan dengan proporsi nasi yang tidak terlalu banyak, telur, daging ayam, 

sayur sup bayam, dan susu formula dan pemberian buah kurang sesuai dengan 

kecukupan konsumsi buah.  

Secara langsung tingkat konsumsi energi anak balita akan berpengaruh 

terhadap perubahan berat badan yang merupakan petunjuk untuk mengamati 

keadaan gizi dan kesehatan anak. Dari hasi penelitian ternyata ada pengaruh 

antara tingkat konsumsi energi dengan status gizi anak balita. Dengan TKE yang 

sedang dan baik cenderung status gizinya normal, sedangkan TKE yang kurang 

status gizinya kurang. Menurut Sajogyo (1994: 30), gizi kurang pada anak 

sehingga menjadi kurus dan pertumbuhannya terhambat, terjadi karena kurang zat 

sumber tenaga dan kurang protein (zat pembangun) diperoleh dari makanan anak. 

Tenaga dan zat pembangun diperlukan anak dalam membangun badannya yang 

tumbuh pesat.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Mangunjiwan 

Kabupaten Demak dengan subyek penelitian adalah ibu bekerja dan anak 

balitanya. Subjek yang diteliti sebanyak 47 responden, dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh antara tingkat konsumsi energi (TKE) dengan status gizi anak balita 

pada ibu yang bekerja. Anak balita dengan tingkat konsumsi energi yang sedang 

dan baik cenderung mempunyai status gizi dalam kategori normal,  sedangkan 

tingkat konsumsi energi yang kurang cenderung mempunyai status gizi dalam 

kategori kurang. 

5.2 Saran 

 Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Ibu yang bekerja hendaknya dapat membagi waktu antara pekerjaan diluar 

rumah dengan perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak 

balitanya,  

2) Ibu hendaknya menerapkan pengetahuan gizi ibu yang dimiliki terhadap sikap 

pemberian makan kepada anak balita dan hendaknya anak balita mendapatkan 

makanan sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah dianjurkan. 

3) Ibu dapat memilih bahan makanan yang harganya tidak begitu mahal akan 

tetapi nilai gizinya tinggi 

4) Ibu hendaknya menimbang berat badan anak balita secara rutin pada setiap 

bulannya, hal ini digunakan untuk memantau pertumbuhan anak balita. 
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Lampiran 6 
 
 

KISI-KISI ANGKET KUESIONER PENELITIAN 
 

Variabel Indikator Sub Indikator No Item Jumlah 

Item 

1 2 3 4 5 

Ibu yang 

bekerja 

Sikap ibu 

terhadap 

anak balita 

 

 

 

 

 

Pengetahu

an gizi ibu 

terhadap 

anak balita 

a. Pemberian makanan anak 

balita 

b. Konsumsi ASI 

c. Kecukupan gizi 

 

d. Kesehatan anak balita 

 

 

a. Pertumbuhan dan 

perkembangan anak balita 

 

b. Kebutuhan gizi anak 

balita 

c. Konsumsi ASI 

 

 

d. Pemberian makan pada 

anak balita 

e. Manfaat zat gizi pada 

anak balita 

 

f. Kesehatan anak balita 

1, 2, 3, 4 

 

5, 6 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 

14, 15, 16, 

17, 18, 19, 

20 

21, 22, 23, 

24, 25, 26 

 

27, 28, 29 

 

30, 31, 32, 

33, 34, 35, 

36 

37, 38 

 

39, 40, 41, 

42 

 

43, 44, 45, 

46, 47, 48 

4 

 

2 

7 

 

7 

 

 

6 

 

 

3 

 

7 

 

 

2 

 

4 

 

 

6 
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Lampiran 7 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

Kepada : 

Yth. Ibu Responden 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat,  

 Dalam rangka menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang, saya 

menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Ibu Bekerja Terhadap Status Gizi Anak 

Balita Di Kelurahan Mangunjiwan Kabupaten Demak Tahun 2005”. Sehubungan 

dengan itu, saya mohon bantuan dan partisipasi Ibu untuk mengisi angket dengan 

jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

 Keikhlasan dan kesungguhan hati Ibu dalam mengisi angket ini merupakan 

sumbangan yang berharga bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Atas kesediaan dan bantuan yang Ibu berikan saya mengucapkan terima kasih.  

 

Hormat Saya, 

Peneliti 

Cindar Bumi 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET : 

1. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan yang saya ajukan terlebih dahulu isilah 

identitas Ibu dan anak balita ibu. 

2. Bacalah masing-masing pertanyaan dengan teliti 

3. Memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang paling tepat dan sesuai 

dengan keadaan ibu 

4. Saya mohon semua pertanyaan dapat diisi dan tidak ada yang terlewatkan 

 

Nama Responden  : ………………………………………… 

Tanggal Wawancara  : ………………………………………… 

Alamat Responden : 

   ………………………………………………………… 

 

Identitas Anak Balita 

1. Nama Anak Balita : …………………………………. 

2. Tgl lahir  : ……………….  

3. Umur  : …………. Bulan 

4. Jenis Kelamin :  a. Laki-laki 

    b. Perempuan 

5. Berat Badan : ……….. Kg 

 

Identitas Ibu 

1. Nama Ibu  : ………………………………………….. 
2. Umur Ibu  : ………………tahun 
3. Berapa jumlah anak ibu ? 

a. 1 anak 
b. 2 anak 
c. 3 anak 
d. > 3 anak 

4. Berapa jumlah anak balita dalam keluarga anda ? 
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a. 1 anak 

b. 2 anak 

c. 3 anak 

d. > 3 anak 

5.   Pekerjaan Ibu  : ………………………………………….. 

6. Berapa lama Ibu meninggalkan anak balita ibu untuk bekerja dalam sehari ? 

a. < 6 jam 

b.   ≥ 6 jam 

7.   Pada saat Ibu bekerja, siapa yang mengasuh anak Balita anda ? 

a. Pembantu Rumah Tangga 

b. Tempat penitipan anak 

c. Pengasuh anak 

d. Keluaga 

8.   Berapa rata-rata penghasilan keluarga setiap bulannya ? 

a. Rp. 300.000 – Rp. 500.000 

b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

c. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 

d. > Rp. 2.000.000 

9.   Pendidikan Ibu : 

a. Tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. Akademi / Perguruan tinggi 

 

C. Sikap Ibu Terhadap Anak Balita 

1. Apakah setiap hari Ibu menyiapkan makanan anak balita ibu sebelum 

berangkat bekerja ?  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 
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2. Apakah dalam sehari ibu menyempatkan waktu untuk menyuapi makanan 

kepada anak balita ibu ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

3. Apakah anak balita ibu makan 3 kali setiap harinya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

4. Apakah anak balita ibu diberikan makanan selingan / jajanan 2 kali dalam 

sehari ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

5. Apakah ibu memberikan ASI pada umur 0 – 6 bulan tanpa tambahan makanan 

lain pada anak balita ibu ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 

6. Apakah ibu memberikan ASI pada anak balita ibu sampai umur 2 tahun ? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d. Tidak pernah 

7. Apakah saat ini anak balita ibu minum susu formula ? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang 
d.   Tidak pernah 
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8. Apakah anak balita ibu mengkonsumsi sayuran (misal : bayam, kangkung, daun 

singkong, sup, dll ) setiap kali makan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

9. Apakah anak balita ibu mengkonsumsi lauk hewani (misal : daging, ikan, ayam, 

hati, telur atau hasil olahnnya ) setiap kali makan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

10. Apakah anak balita ibu mengkonsumsi lauk nabati (misal : tahu, tempe, dll) 

setiap kali makan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

11. Apakah anak balita ibu mengkonsumsi buah 1 – 2 kali setiap hari ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

12. Perhatikan tabel dibawah ini : 

Kelompok Umur Kebutuhan air ( ml/ kg BB/ hari ) 

1 tahun 

2 – 3 tahun 

4 – 5 tahun 

120 – 135 

115 – 125 

100 - 110 

       Keterangan : 1 gelas = 240 ml 

 Apakah anak balita ibu sudah memenuhi kebutuhan air seperti yang 

tercantum pada tabel diatas ? 
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a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

13. Menurut ibu, apakah setiap hari anak balita ibu sudah mendapat makanan 

yang sesuai dengan kebutuhan gizinya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

14. Apakah ibu menimbang BB anak balita setiap bulan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

15. Apakah ibu pernah membawa anak balita ibu ke posyandu setiap bulannya ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

16. Perhatikan tabel dibawah ini : 

Umur ( Bulan ) Jenis Imunisasi 

2 

3 

4 

5 

6 

BCG, DPT 1, Polio 1 

HB 1*, DPT 2, Polio 2 

HB 2*, DPT 3, Polio 3 

HB 3*, Polio 4 

Campak 

Keterangan : *) belum dapat diberikan pada semua provinsi 

Apakah anak balita ibu melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal yang 

tercantum pada tabel diatas ? 
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a.    Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

17. Apakah anak balita ibu menderita penyakit infeksi ( misal : demam, batuk, 

pilek, muntah, diare dan lainnya ) pada satu bulan ini ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering 

d. Selalu 

18. Apakah ibu memeriksakan anak balita ibu ketika sakit ke puskesmas / RS / 

dokter / bidan ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d.   Tidak pernah 

19. Apakah ibu mengikuti penyuluhan / seminar / mendapatkan informasi tentang 

kesehatan anak balita atau gizi anak balita ? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

20. Menurut anda, apakah pendapatan keluarga setiap bulan dapat mencukupi 

kebutuhan pangan setiap harinya ? 

a.   Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 
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D. Pengetahuan Gizi Ibu 

Keterangan : - SS : Sangat setuju 

- TS : Tidak setuju 

- S : Setuju 

- STS : Sangat tidak setuju 

JAWABAN 
No. PERNYATAAN 

SS S TS STS 

21. Tumbuh kembang anak sangat pesat pada usia 

balita, termasuk juga   perkembangan otak 

    

22. Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor 

makanan (gizi), genetik dan  lingkungan 

    

23. Makanan yang diperlukan tubuh untuk 

melakukan fungsinya adalah makanan bergizi 

    

24. Berat badan dipakai sebagai indikator yang 

terbaik pada saat ini untuk mengetahui 

keadaan gizi dan tumbuh kembang anak 

    

25. Kegiatan posyandu merupakan sarana untuk 

memantau tumbuh kembang anak dan BB 

anak 

    

26. Menurut ibu anak yang tergolong gizi kurang 

titik berat badan terletak pada garis merah 

pada kartu menuju sehat (KMS) 

    

27. Yang menghasilkan energi / tenaga adalah 

karbohidrat 

    

28. Contoh makanan yang mengandung protein 

yaitu tempe, daging, ikan, ayam, telur, tahu, 

susu  

    

29. Gizi seimbang ( gizi baik ) adalah terjadi 

apabila asupan makanan sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan tubuh 
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JAWABAN No PERNYATAAN 

SS S TS STS 

30. Pada bayi yang berumur 0 – 6 bulan hanya 

diberikan ASI saja 

    

31. Menurut ibu, kolostrum (susu awal) yang 

berwarna kekuning-kuningan dan lebih kental 

sebaiknya diberikan pada bayi 

    

32. Pemberian ASI diteruskan hingga anak berusia 

2 tahun 

    

33. Menurut ibu, seorang wanita yang bekerja 

dapat memberikan ASI dengan cara memeras 

dan disimpan dalam termos / lemari es 

    

34. ASI dapat disimpan dalam lemari es tahan 

sampai 2 – 3 hari 

    

35. Manfaat ASI dapat mencegah diare, batuk 

pilek, radang tenggorokan dan gangguan 

pernafasan 

    

36. Setelah berumur 6 bulan sebaiknya anak diberi 

makanan pendamping ASI 

    

37. Nafsu makan anak yang menurun dapat 

mempengaruhi status gizi 

    

38. Cara mengatasi anak sulit makan yaitu dengan 

tidak memaksa anak menghabiskan makanan  

    

39. Vitamin A untuk mencegah penyakit mata     

40. Untuk mencegah sariawan diperlukan 

makanan yang mengandung vitamin C 

    

41. Kacang hijau, kacang kedelai dan beras 

banyak mengandung vitamin B1 

    

42. Sayuran hijau dan kecambah adalah contoh 

makanan yang mengandung vitamin E 
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No PERNYATAAN JAWABAN 

  SS S TS STS

43. Menurut ibu, apabila anak terkena diare tidak 

perlu menghentikan konsumsi ASI atau susu 

formula 

    

44. Imunisasi melindungi anak dari beberapa 

penyakit berbahaya misalnya TBC, polio, 

hepatitis B, campak, batuk rejan dan penyakit 

lain yang mematikan 

    

45. Setiap anak perlu mendapatkan satu paket 

imunisasi dasar yang lengkap dalam tahun 

pertama kehidupannya 

    

46. Ciri – ciri anak kurang gizi yang ibu ketahui 

adalah bengkak, rambut merah mudah dicabut, 

badannya kurus 

    

47. Menurut ibu anak yang sehat berat badannya 

naik setiap bulan 

    

48. Menurut ibu, pengetahuan gizi ibu sangat 

berharga sekali untuk kesehatan keluarga 
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DAFTAR RECALL 24 x 24 JAM 

Hari : 

Tanggal : 

No Nama Makanan Jenis Makanan URT Berat 
(gram) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Makan Pagi 
 
 
 
 
Makanan selingan 
 
 
 
 
Makan Siang 
 
 
 
 
 
 
Makanan selingan 
 
 
 
 
 
Makan malam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makanan selingan 
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Lampiran 8 
 

TABEL STATUS GIZI ANAK BALITA 
 

 
No Umur (Bulan) Jenis Kelamin BB (Kg) Z- Score Status Gizi 
1 2 3 4 5 6 

1. 24 P 12 0,07 Normal 
2. 29 L 11 -1,8 Normal 
3. 12 P 8,2 -1,3 Normal 
4. 33 L 10,3 -2,6 Kurang 
5. 18 P 9,8 -0,9 Normal 
6. 19 L 9,5 -1,83 Normal 
7. 41 L 11 -2,6 Kurang 
8. 36 P 13,2 -0,5 Normal 
9. 35 L 12,4 -1 Normal 
10. 24 L 10,7 -1,5 Normal 
11. 15 L 10 -0,8 Normal 
12. 48 L 20 1,65 Normal 
13. 31 P 12,8 -0,23 Normal 
14. 27 P 10,5 -1,6 Normal 
15. 23 L 9 -2,25 Kurang 
16. 48 L 22 2,65 Lebih 
17. 33 P 12 -1,1 Normal 
18. 25 L 8,7 -3 Kurang 
19. 44 L 15 -0,5 Normal 
20. 38 P 21 3,14 Lebih 
21. 46 L 15 -0,7 Normal 
22. 54 P 21 1,6 Normal 
23. 15 P 11,6 1,3 Normal 
24. 14 P 8 -1,8 Normal 
25. 52 P 17 0,2 Normal 
26. 27 L 11 -1,5 Normal 
27. 16 P 10,8 0,36 Normal 
28. 20 L 10,5 -1,1 Normal 
29. 26 L 13,5 0,4 Normal 
30. 23 P 10,1 -1,8 Normal 
31. 42 P 12 -2,8 Kurang 
32. 15 L 10 -0,8 Normal 
33. 50 P 16 -0,5 Normal 
34. 55 L 13 -2,3 Kurang 
35. 18 P 10,2 -0,5 Normal 
36. 57 P 13 -2,3 Kurang 
37. 36 L 23 5,6 Lebih 
38. 48 L 15 -0,9 Normal 
39. 21 L 11,1 -0,75 Normal 
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1 2 3 4 5 6 
40. 15 L 7,8 -2,8 Kurang 
41. 16 P 8 -2,2 Kurang 
42. 25 P 8,8 -2,5 Kurang 
43. 31 L 13,4 -0,3 Normal 
44. 34 L 11,1 -2,1 Kurang 
45. 29 P 9,8 -2,3 Kurang 
46. 43 L 20  2,1 Lebih 
47. 27 P 9,5 -2,4 Kurang 

 
 
Cara Menghitung Status Gizi Dengan Cara Z-Score 

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

BB/TB, maka rumusnya : 

 Z-Score = Nilai Riel – Nilai Median 
    SD Upper 
 
II. Bila “Nilai Riel” hasil pengukuran < “Nilai Median” BB/U, TB/U, atau 

BB/TB, maka rumusnya : 

 Z-Score = Nilai Riel – Nilai Median 
    SD Lower 
 
 
 
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 Anak Balita dengan Cara Z-Score 

 
Perhitungan Sampel 1 : 
 
Anak perempuan berumur 24 bulan dengan berat badan 12 kg, maka didapat Me = 

11,9 dan SD Upper = 1,30 
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07,0
30,1

9,1112
=

−
=− ScoreZ SD 

 
Kategori : Status gizi normal 
 
Perhitungan Sampel 4 

Anak laki-laki berumur 33 bulan dengan berat badan 10,3 Kg, maka didapat Me= 

14,2 dan SD lower = 1,50 

6,2
50,1

2,143,10
−=

−
=− ScoreZ SD 

Kategori : Status gizi kurang 

Perhitungan Sampel 16 

Anak laki-laki berumur 48 bulan dan berat badan 22 Kg, maka didapat Me= 16,7 

dan SD Upper = 2,00 

65,2
00,2

7,1622
=

−
=− ScoreZ SD 

Kategori : Status gizi lebih 
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Lampiran 9 
 

BAKU BERAT BADAN MENURUT UMUR ANAK 0 – 36 BULAN 
DITIMBANG TELENTANG 

 
ANAK LAKI-LAKI Umur Anak Perempuan Umur 

(bulan) Median SD Low SD Upp (bulan) Median SD Low SD Upp 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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 0.903 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 0.90 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 1.00 0.90 
9 9.2 1.00 1.00 9 8.6 1.00 1.00 
10 9.5 0.90 1.10 10 8.9 1.00 1.00 
11 9.9 1.00 1.00 11 9.2 1.00 1.10 
12 10.2 1.10 1.10 12 9.5 1.00 1.10 
13. 10.4 1.00 1.10 13 9.8 1.10 1.00 
14 10.7 1.10 1.10 14 10.0 1.10 1.10 
15 10.9 1.10 1.10 15 10.2 1.10 1.10 
16 11.1 1.10 1.20 16 10.4 1.10 1.10 
17 11.3 1.20 1.20 17 10.6 1.10 1.20 
18 11.5 1.20 1.20 18 10.8 1.10 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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Lampiran 10 
 

BAKU BERAT BADAN MENURUT UMUR ANAK 36 - 71 BULAN 
DITIMBANG BERDIRI 

 
ANAK LAKI-LAKI Umur Anak Perempuan Umur 

(bulan) Median SD Low SD Upp (bulan) Median SD Low SD Upp 
1 2 3 4 5 6 7 8 
37 14.8 1.60 1.80 37 14.3 1.50 2.00 
38 15.0 1.70 1.80 38 14.4 1.50 2.10 
39 15.2 1.70 1.80 39 14.6 1.50 2.10 
40 15.3 1.70 1.90 40 14.8 1.60 2.10 
41 15.5 1.70 1.90 41 14.9 1.60 2.10 
42 15.7 1.80 1.90 42 15.1 1.60 2.10 
43 15.8 1.70 2.00 43 15.2 1.60 2.20 
44 16.0 1.80 2.00 44 15.4 1.70 2.20 
45 16.2 1.80 2.00 45 15.5 1.60 2.30 
46 16.4 1.90 2.00 46 15.7 1.70 2.30 
47 16.5 1.90 2.10 47 15.8 1.70 2.30 
48 16.7 1.90 2.00 48 16.0 1.70 2.30 
49 16.9 2.00 2.00 49 16.1 1.70 2.40 
50 17.0 1.90 2.10 50 16.2 1.70 2.50 
51 17.2 2.00 2.10 51 16.4 1.80 2.50 
52 17.4 2.00 2.10 52 16.5 1.70 2.50 
53 17.5 2.00 2.20 53 16.7 1.80 2.50 
54 17.7 2.00 2.20 54 16.8 1.80 2.60 
55 17.9 2.10 2.20 55 17.0 1.90 2.60 
56 18.0 2.00 2.30 56 17.1 1.90 2.60 
57 18.2 2.10 2.30 57 17.2 1.80 2.70 
58 18.3 2.00 2.40 58 17.4 1.90 2.70 
59 18.5 2.10 2.40 59 17.5 1.90 2.80 
60 18.7 2.10 2.40 60 17.7 2.00 2.70 
61 18.8 2.10 2.50 61 17.8 1.90 2.80 
62 19.0 2.10 2.50 62 18.0 2.00 2.80 
63 19.2 2.20 2.50 63 18.1 2.00 2.90 
64 19.3 2.20 2.60 64 18.3 2.10 2.90 
65 19.5 2.20 2.60 65 18.4 2.00 3.00 
66 19.7 2.30 2.60 66 18.6 2.10 3.00 
67 19.8 2.20 2.70 67 18.7 2.10 3.10 
68 20.0 2.30 2.70 68 18.9 2.20 3.10 
69 20.2 2.30 2.80 69 19.0 2.10 3.20 
70 20.3 2.30 2.90 70 19.2 2.20 3.20 
71 20.5 2.30 2.90 71 19.4 2.30 3.20 

Sumber : Baku Antropometri WHO NCHS (Z-Score) 
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Lampiran 11 
 

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 AKG. Berhubung AKG yang tersedia 

bukan menggambarkan AKG individu, tetapi untuk golongan umur, jenis kelamin, 

tinggi badan dan berat badan standar. Menurut Darwin Karyadi dan Muhilal 

(1996), untuk menentukan TKG individu dapat dilakukan dengan melakukan 

koreksi terhadap BB nyata individu/perorangan tersebut dengan BB standar yang 

ada pada tabel AKG.  

 Berdasarkan Buku Pedoman Petugas Gizi Puskesmas, Depkes RI (1990), 

klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi empat dengan cut of points 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 1  

Diketahui BB anak laki-laki usia 29 bulan adalah 11 kg. Berdasarkan hasil recall 2 

x 24 jam diketahu tingkat konsumsi energi adalah 879 kalori. BB standar anak 

usia 1 – 3 tahun yaitu 12 kg dan AKG untuk energi 1250 kalori dan AKG protein 

17,6 gr. 



 

 

       91
 

 

Jadi AKG energi (AKE) anak tersebut adalah : 

kalorikalorix
kg
kgindividuAKG 11451250

12
11

==  

 Selanjutnya pencapaian Tingkat Konsumsi Energi untuk individu tersebut adalah  

: %76%100
1145
879

=x  

Kategori : tingkat konsumsi energi kurang  
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Lampiran 12 

TABEL TINGKAT KONSUMSI ENERGI  

No AKG Energi 
Individu (kalori) 

Rata-rata Konsumsi 
Energi per hari 

(kalori) 

Tingkat 
Konsumsi Energi  

(%) 

Kategori

1 2 3 4 5 
1 1250 1510 120 Baik 
2 1145 879 76 Kurang 
3 854 709 83 Sedang 
4 1072 876 82 Sedang 
5 1020 1070 104 Baik 
6 916 678 74 Kurang 
7 1166 1183 101 Baik 
8 1114 861 77 Kurang 
9 1291 1491 115 Baik 
10 1114 1014 91 Sedang 
11 875 619 71 Kurang 
12 1944 1739 89 Sedang 
13 1333 1893 142 Baik 
14 989 704 71 Kurang 
15 937 673 72 Kurang 
16 2138 2140 100 Baik 
17 1072 924 86 Sedang 
18 906 667 73 Kurang 
19 1562 1226 78 Kurang 
20 1145 1558 135 Baik 
21 1562 1376 88 Sedang 
22 2041 1868 91 Sedang 
23 1208 1083 89 Sedang 
24 750 683 91 Sedang 
25 1652 1218 73 Kurang 
26 1041 1141 109 Baik 
27 1125 1010 89 Sedang 
28 1750 2250 128 Baik 
29 1460 1199 85 Sedang 
30 1052 1180 112 Baik 
31 1250 882 71 Kurang 
32 1041 925 89 Sedang 
33 1555 1134 72 Kurang 
34 1263 887 70 Kurang 
35 1062 904 85 Sedang 
36 1263 1976 156 Baik 
37 2395 2465 103 Baik 
38 1458 1334 91 Sedang 
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1 2 3 4 5 
39 947 754 79 Kurang 
40 712 639 79 Kurang 
41 833 657 78 Kurang 
42 916 743 81 Sedang 
43 1083 967 89 Sedang 
44 1156 1204 104 Baik 
45 1020 864 84 Sedang 
46 2083 2315 111 Baik 
47 989 743 75 Kurang 
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Lampiran 13 

ANALISIS HASIL UJI COBA ANGKET PENELITIAN 
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LAMPIRAN 14 
 
PERHITUNGAN RELIABILITAS PENELITIAN 
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LAMPIRAN 15 
 
PERHITUNGAN VALIDITAS ANGKET PENELITIAN 
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LAMPIRAN 16 
 
DATA HASIL PENELITIAN 
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Lampiran 17 
 

 
HASIL ANALIS DATA 

 
 

I. Distribusi Frekuensi Hubungan TKE dan Status Gizi Balita 

 
 

TKE * Status gizi anak balita Crosstabulation 

Count 

7 9 16 
3 14 17 
3 4 7 14 

13 4 30 47 

Kurang 
Sedang 
Baik 

TKE 

Total 

Kurang Lebih Normal
Status gizi anak balita 

Total 

 
 
 
 

II. Hasil Analisis Chi Square 

Chi-Square Tests

13.216a 4 .010
13.320 4 .010

.309 1 .578

47

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

6 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.19.

a. 
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Lampiran 18 
 
 

TABEL NILAI-NILAI CHI KUADRAT 
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Lampiran 19 
 

PETA WILAYAH KELURAHAN MANGUNJIWAN 
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Lampiran 20 
 
 

DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 
Penimbangan Anak Balita di Posyandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2 
Pembagian dan Penjelasan Pengisian Kuesioner Kepada Responden 
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Gambar 3 
Proses Wawancara Kepada Responden 
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