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ABSTRACT 
 

Background: Increasing undernutrition among children can caused by community 
participation in integrated post (Posyandu) was low.  
 
Objective: To dtermaine relationship education of mother, regular weight monitoring of 
children and food intake with nutrition status of chidren aged 0-24 months in Barebbo sub 
district, Bone District. 
 
Methods: This study was Crossectiona study, conducting in Apala Village, Barebbo sub 
district, Bone District, the total sample were 89 children. 
 
Results: The prevalence if wasting 10.1%, stunting 14.6%, severe stunting 5.6% and 
underweight 15.7%. Energy and protein intake was low, 6.7% and 34.8% respectively. 
 
Conclusions: There was no association between energy and protein intake with nutrition 
status among children.  
 
Keywords: education of mother, regular weight monitoring, food intake, nutrition status  

 
 
PENDAHULUAN 

Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Menengah (RPJM) Bidang Kesehatan 
2005-2009 di Indonesia adalah bahwa pada 
tahun 2009 jumlah penderita gizi buruk setinggi-
tingginya 5 % dan gizi  kurang setinggi-tingginya 
20 %. Sedangkan tema yang diangkat dalam 
tujuan pembangunan global Millenium 
Develompment Goals (MDG) 2015 terkait gizi 
dan kesehatan adalah jumlah angka kematian 
ibu dan kemiskinan turun separuhnya dari 
jumlah tahun 2000 (Depkes, 2005).  

Kekurangan gizi akan berdampak 
menurunkan kualitas sumber daya manusia 
antara lain meningkatkan resiko penyakit, 
kematian dan kurang kecerdasan anak, risiko 
kematian anak yang menderita gizi kurang dan 
gizi buruk meningkat 2,5 dan 8 kali dari anak 
yang normal (Soekirman, 2000) 

Namun realisasi status gizi nasional 
masih belum memuaskan. Menurut Riskesdas, 
2007, secara nasional status gizi anak menurut 
indeks BB/TB adalah sangat kurus 6,2 % dan 

kurus 7,4 %. Sedangkan jumlah anak balita yang 
pendek (TB/U) adalah 18,0 % dan sangat 
pendek 18,8 % (Depkes, 2008).  

Pada survey status gizi tahun 2005 di 
Kabupaten Bone terhadap 20.486 balita di 36 
kecamatan menemukan kasus gizi kurang dan 
gizi buruk 9,8 % dan 0,9 %.  

Timbulnya gizi kurang pada anak 
dipengaruhi banyak faktor yang saling terkait. 
Secara langsung dipengaruhi oleh asupan gizi 
yang tidak memadai dan  penyakit infeksi dan 
secara tidak langsung dipengaruhi oleh 
kurangnya persediaan pangan, pola asuh, 
sanitasi dan pelayanan kesehatan. Ketiga faktor 
tidak langsung tersebut bersumber pada akar 
masalah yaitu pendidikan, ekonomi keluarga dan 
keterampilan memanfaatkan sumber daya 
keluarga (Soekirman, 2000). 

Tingginya kurang gizi antara lain 
berkaitan dengan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan di posyandu. 
Menurut Riskesdas, 2007, pencapaian 
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pemantauan pertumbuhan anak yang teratur 
minimal 4 kali ditimbang dalam 6 bulan terakhir  
hanya sebanyak 49,4 % (Depkes, 2008).  

Berdasarkan informasi  tersebut kami 
tertarik untuk mengetahui hubungan pendidikan 
dan keteraturan penimbangan dengan asupan 
dan status gizi anak usia 0-24 bulan (baduta).

  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat survey dengan 
pendekatan Crosssectional study. 

Penelitian ini dilakukan di salah satu 
desa miskin di Kabupaten Bone yaitu desa 
Apala Kecamatan Barebbo, pada bulan Januari 
sampai Juni 2009. Populasi adalah semua anak 
balita di Desa Apala, sedangkan sampel adalah 
usia balita 0-24 bulan sebanyak 89 orang. 
Pengambilan sampel dengan cara purposive.   

Cara pengumpulan data pendidikan ibu 
dengan mewawancarai ibu, sedangkan data 

keteraturan menimbang diambil laporan F 1 Gizi 
di Posyandu. Data asupan gizi dengan 
wawancara recall konsumsi 2x24 jam kemudian 
dianalisis dengan program computer Wfood2 
selanjutnya dibandingkan dengan angka 
kecukupan gizi sehari. Sedangkan data status 
gizi dikumpulkan dengan cara mengukur berat 
badan dan panjang badan menggunakan 
timbangan dacin dan papan piksasi selanjutnya 
diolah menggunakan program  WHO Antro 
2005.

 
HASIL PENELITIAN  

Desa Apala pada tahun 2008 terdiri 552 
kepala keluarga, dengan keluarga miskin 
sebanyak 777 orang. Mata pencaharian 
penduduk 70 % petani dan 20 % pedagang.  Di 
Desa Apala terdapat sebuah Puskesmas 
Pembantu, seorang Bidan dan 2 buah 
posyandu. Adapun karakteristik sampel adalah 
pendidikan ibu Balita  46,1 % tamat SD dan 4,5 
% tidak tamat SD. Sedangkan pendidikan ayah 
42,7 % tamat SD dan 4,5 % tidak tamat SD.  

Distribusi Status Gizi Anak dan Konsumsi Zat 
Gizi 

Hasil penelitian tentang status gizi 
memakai tiga indeks yaitu BB/PB, PB/U, dan 
BB/U, masih ditemukan anak yang kurang gizi 
10-15 % meskipun sebagian besar normal. Hal 
ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

 

 
Tabel 1. 

Distribusi Sampel menurut Status Gizi Anak (BB-PB, PB/U dan BB/U) 

Indikator Kategori n % 

BB/PB 

Kurus 9 10,1 
Normal 78 87,6 
Gemuk 2 2,2 
Jumlah 89 100 

PB/U 

Sangat pendek 5 5,6 
Pendek 13 14,6 
Normal 71 79,8 
Jumlah 89 100 

BB/U 

Sangat Kurang 2 2,3 
Kurang 14 15,7 

Baik 73 82,0 
Jumlah 89 100 

Ket : normal bila nilai z scor antara  >-2 SD s/d + 2 SD 
 

Status gizi menurut indeks BB/PB pada 
umumnya normal sebanyak 87,6 % namun 
masih ada yang kurus 10,1 %. Status gizi 
menurut indeks PB/U pada umumnya juga 
normal, yaitu sebanyak 79,8 %, sedangkan yang 

pendek 14,6 % dan sangat pendek 5,6 %. Status 
gizi menurut indeks BB/U pada umumnya juga 
baik, yaitu 82,0 %, sedangkan yang kurang 15,7 
% dan sangat kurang 2,3 %.  
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Asupan zat gizi anak umumnya baik yaitu 
asupan energi 93,3 % baik dan hanya 6,7 % 
asupan energy kurang. Asupan protein 65,2 % 

baik dan masih 34,8 % kurang. Hal ini dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2.  
Distribusi Status Gizi menurut Asupan Energi dan Protein Anak  

 

Asupan zat gizi 
Status Gizi Anak (BB/PB) 

Total 
Kurus Normal Gemuk 

n % n % n % n % 
Asupan Energi1 

Kurang 
Baik 

 
3 
6 

 
3,4 
6,7 

 
3 

75 

 
3,4 

84,3 

 
0 
2 

 
0 

2,2 

 
6 
83 

 
6,7 
93,3 

Asupan protein2 
Kurang 
Baik 

 
3 
6 

 
3,4 
6,7 

 
27 
51 

 
30,3 
57,3 

 
1 
1 

 
1,1 
1,1 

 
31 
58 

 
34,8 
65,2 

Jumlah 9 10,1 78 87,6 2 2,2 89 100 
1p=0,004; 2p=0,899 
 

Pada uji kaikuadrat hubungan asupan 
energy dan protein dengan status gizi 
didapatkan nilai P = 0,004 untuk energi dan nilai 
P = 0,899 untuk protein, berarti hanya asupan 
energy yang hubungannya bermakna dengan 
status gizi, sedangkan asupan protein tidak 
bermakna. 

 

Distribusi Pendidikan Ibu, Status Gizi (BB/PB) 
dan Asupan Zat Gizi  

Pada table 3 terlihat bahwa pendidikan 
ibu sebagian masih kurang yaitu 49,4 % (tamat 
SD dan tidak sekolah), sedangkan yang 
pendidikannya cukup 50,6 % (tamat SMP ke 
atas) . Hubungan pendidikan ibu dengan status 
gizi dan asupan zat gizi dapat dilihat di bawah 
ini.

Tabel 3. 
Distribusi Status Gizi dan Asupan Zat Gizi menurut Pendidikan Ibu  

 
 

Komponen 
Pendidikan Ibu 

Kurang Baik Total 
n % n % n % 

Status gizi BB/PB 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

 
4 

39 
1 

 
4,5 
43,8 
1,1 

 
5 

39 
1 

 
5,6 
43,8 
1,1 

 
9 

78 
2 

 
11,1 
87,6 
2,2 

Asupan Energi 
Kurang 

Baik 

 
2 

42 

 
2,2 
47,2 

 
4 

41 

 
4,5 
46,1 

 
6 

83 

 
6,7 
93,3 

Asupan Protein 
Kurang 

Baik 

 
19 
25 

 
21,3 
28,1 

 
12 
33 

 
13,5 
37,1 

 
31 
58 

 
34,8 
65,2 

Jumlah 44 49,4 45 50,6 89 100 
 

Hubungan pendidikan ibu dengan status 
gizi  pada uji kaikuadrat menghasilkan nilai P = 
0,951 yang berarti tidak bermakna. Jadi status 
gizi anak tidak ada kaitannya dengan pendidikan 
ibu. Pada uji kaikuadrat hubungan pendidikan 
ibu dengan asupan energi dan protein anak 
terlihat tidak mempunyai hubungan bermakna 
(nilai P = 0,414 dan 0,102).  

Distribusi Keteraturan Menimbang, Status gizi 
dan Asupan Zat Gizi 

Distribusi status gizi dan asupan zat gizi 
menurut keteraturan menimbang anak dapat 
dilihat pada table 4. Terlihat pada tabel masih 
ada 38,2 % anak balita yang kurang teratur 
menimbang, sedangkan yang teratur 
menimbang hanya 61,8 %. 
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Tabel 4. 
Distribusi Status gizi dan Asupan Zat Gizi menurut Keteraturan Menimbang 

 
 

Komponen 
Keteraturan Menimbang Anak 

Kurang Baik Total 
n % n % n % 

Status gizi BB/PB 
Kurus 

Normal 
Gemuk 

 
2 

32 
0 

 
2,2 
36,0 

0 

 
7 

46 
2 

 
7,9 
51,7 
2,2 

 
9 

78 
2 

 
11,1 
87,6 
2,2 

Asupan Energi 
Kurang 

Baik 

 
0 

34 

 
0 

38,2 

 
6 

49 

 
6,7 
55,1 

 
6 

83 

 
6,7 
93,3 

Asupan Protein 
Kurang 

Baik 

 
12 
22 

 
13,5 
24,7 

 
19 
36 

 
21,3 
40,4 

 
31 
58 

 
34,8 
65,2 

Jumlah 34 38,2 55 61,8 89 100 
 

Pada table 4 terlihat distribusi status 
gizi, asupan energy dan protein menurut 
keteraturan menimbang anak. Pada uji 
kaikuadrat hubungan keteraturan menimbang 
dengan status gizi anak menghasilkan nilai P = 
0,290, berarti tidak bermakna.  Hubungan 

keteraturan menimbang dengan asupan energi 
dan protein anak didapatkan nilai P = 0,046 dan 
0,943. Berarti keteraturan menimbang 
mempunyai hubungan bermakna dengan 
asupan energy, namun tidak mempunyai 
hubungan bermakna dengan asupan protein.

 
PEMBAHASAN 

Status gizi anak menurut indeks BB/PB 
pada umumnya normal sebanyak 87,6 % namun 
masih ada yang kurus 10,1 %. Status gizi 
menurut indeks PB/U pada umumnya juga 
normal, yaitu sebanyak 79,8 %, sedangkan yang 
pendek 14,6 % dan sangat pendek 5,6 %. Status 
gizi menurut indeks BB/U pada umumnya juga 
baik, yaitu 82,0 %, sedangkan yang kurang 15,7 
% dan sangat kurang 2,3 %. Keadaan gizi di 
lokasi penelitian tersebut tidak berbeda jauh jika 
dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 
2007, dimana status gizi menurut indeks BB/TB 
di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu anak sangat 
kurus 5,7 % dan kurus 8,0 %. Demikian juga 
status gizi menurut indeks PB/U sedikit lebih 
baik dibandingkan keadaan di Sulawesi Selatan 
yaitu sangat pendek 13,9 % dan pendek 15,2 %.   

Asupan zat gizi anak umumnya baik 
yaitu asupan energi 93,3 % baik dan hanya 6,7 
% asupan energy kurang. Asupan protein 65,2 
% baik dan masih 34,8 % kurang. Jika 
dibandingkan penelitian Keadaan tersebut 
sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan 
temuan Damayanti (2007) di Kabupaten Gowa 
yang menyakan ada sebagian asupan zat gizi 
anak balita kurang, yaitu energy 41,2 % dan 
protein 14,7 %. Data Riskesdas 2007 juga 

menemukan 24,7 % dan 18,4 % anak usia 2-5 
tahun mengonsumsi energi dan protein di bawah 
kebutuhan minimal (Depkes, 2008). 

Pada uji kaikuadrat hubungan asupan 
energi dan protein dengan status gizi didapatkan 
nilai P = 0,004 untuk energy dan nilai P = 0,899 
untuk protein, berarti hanya asupan energy yang 
hubungannya bermakna dengan status gizi, 
sedangkan asupan protein tidak bermakna. Hal 
ini karena besarnya asupan energy langsung 
akan mempengaruhi berat badan sekarang, 
sedangkan asupan protein belum tentu. Menurut 
Soekirman (2000) status gizi secara langsung 
dipengaruhi oleh asupan zat gizi dan penyakit 
infeksi.  

Hubungan pendidikan ibu dengan status 
gizi, asupan energy dan asupan protein  pada uji 
kaikuadrat menghasilkan nilai P = 0,951, 0,414 
dan 0,102 yang berarti tidak bermakna. Jadi 
status gizi dan asupan zat gizi anak tidak ada 
kaitannya dengan pendidikan ibu. Hal ini berarti 
ada faktor lain di luar pendidikan yang 
mempengaruhi status gizi sesuai kerangka 
penyebab gizi kurang dari UNICEF (Soekiramn, 
2000). Pendidikan adalah segala upaya yang 
direncanakan untuk mempengaruhi orang lain 
sehingga mereka melakukan apa yang 
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diharapkan oleh pelaku pendidikan. Perilaku 
yang diharapkan adalah perilaku yang positif 
(Notoatmodjo, 2003). Faktor lain yang mungkin 
berpengaruh antara lain pendapatan dan 
penyakit infeksi yang tidak kami teliti.  

Dari hasil penelitian terlihat masih ada 
38,2 % anak balita yang kurang teratur 
menimbang. Keadaan ini sesusi dengan data 
Riskesdas 2007 nasional yang menemukan 26,8 
% ditimbang tidak teratur dan 23,8 % tak pernah 
ditimbang di posyandu 

Pada uji kaikuadrat hubungan 
keteraturan menimbang dengan status gizi anak 
menghasilkan nilai P = 0,290, berarti tidak 
bermakna.  Hubungan keteraturan menimbang 
dengan asupan energi dan protein anak 

didapatkan nilai P = 0,046 dan 0,943. Berarti 
keteraturan menimbang mempunyai hubungan 
bermakna dengan asupan energy, namun tidak 
mempunyai hubungan bermakna dengan 
asupan protein. Ini berarti keteraturan 
menimbang hanya berpengaruh pada kuantitas 
konsumsi tetapi tidak berpengaruh pada 
kualitas. Menurut Soekirman (2000) pelayanan 
dasar berupa pemantauan pertumbuhan berat 
badan anak secara teratur bertujuan agar 
pertumbuhan berat badan dan tinggi badan 
berlangsung normal. Dengan penimbangan 
secara teratur akan diketahui secara dini apabila 
pertumbuhannya kurang dan segera diadakan 
upaya tindakan baik konseling maupun bantuan-
bantuan lain. 

  
KESIMPULAN 
1. Status gizi anak di lokasi penelitian tidak 

beda jauh dengan hasil Riskesda 2007. 
Menurut indeks BB/PB masih ada anak yang 
kurus 10,1 %. Menurut indeks PB/U, anak 
yang pendek 14,6 % dan sangat pendek 5,6 
%. Menurut indeks BB/U, anak yang berat 
badannya kurang 15,7 % dan sangat kurang 
2,3 %. Asupan zat gizi anak juga masih ada 
yang kurang 6,7 % asupan energy dan 34,8 
%  asupan protein.. 

2. Hubungan pendidikan ibu dengan status gizi 
dan asupan energy dan protein anak tidak 
bermakna  

3. Hubungan keteraturan menimbang dengan 
asupan energi bermakna, sedangkan status 
gizi dan asupan protein anak tidak 
berhubungan dengan keteraturan 
menimbang

 
SARAN 
1. Puskesmas masih perlu meningkatkan 

jangkauan dan kualitas pelayanan gizi di 
posyandu mengingat partisipasi masyarakat 
ke posyandu masih kurang serta kegiatan di 
posyandu belum mampu meningkatkan 
status gizi anak balita yang signifikan 

2. Perlu kerja sama yang lebih baik dengan 
tokoh masyarakat serta lintas sector di 
tingkat kecamatan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan di posyandu serta 
pembinaan kader posyandu 
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