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ABSTRACT  
 

Background : Prevalence of energy chronic deficiency among adult women in South 
Sulawesi was 12.5% lower than the national rate 13.6%. However found the prevalence of 
chronic energy deficiency among city and districts that are very unequal across regions, while 
socio-economic conditions are relatively similar. 
 
Objective : To assess the magnitude of risk events based on location of residence energy 
chronic deficiency, education level, spending money, energy intake, protein intake and 
determinants of the most dominant factor affecting the incidence of energy chronic deficiency 
in South Sulawesi. 
 
Methods : The design of this study is case control study with a sample of adult women aged 
15-45 years. The sampling frame was based Basic Health Research data in 2007. Sample for 
case group was 991 women and control group was 12559 women and total sample was 
13550 women. Analysis of the data used odds ratios to determine the risk factors and logistic 
regression analysis. 
 
Results : Risk factor of chronic energy deficiency were spending money (p=0.001) OR 
(CI95%) = 1:23 (1:08 to 1:40), protein intake (p = 0031) OR (CI95%) = 1163 (1:01 to 1:33), 
logistic regression analysis found that spending money was the most dominant factor 
affecting the incidence of energy chronic deficiency in adults women. That is means if a 
woman had smaller spending money of quintile 3 then the opportunity to suffer energy 
chronic deficiency was 91.07%. Suggested adult women's health programs need to involve 
program income generating (economic recovery) due to spending money associated with 
income. 
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PENDAHULUAN  
 

Secara nasional prevalensi Kurang 
Energi Kronik (KEK) pada tahun 2007 adalah 
13,6% sedangkan di Sulawesi Selatan sedikit 
lebih rendah dengan 12,5%. Meskipun demikian 
ditemukan beberapa kabupaten kota yang 
mengalami prevalensi < 10% yaitu Soppeng 
(9,4%), Pinrang (8%) Enrekang ,  (8.8%),  Luwu 
Utara (7,5%), Makassar (7,7%) Pare-Pare 
(9,7%) dan Palopo (9,1%).  Kabupaten yang 

memiliki prevalensi KEK tertinggi adalah Tana 
Toraja dengan 33,7%.(Depkes, 2007) 

Luas dan besarnya masalah Kejadian 
KEK di Sulawesi Selatan tahun 2007 adalah 
12.5% sedangka secara nasional  mencapai 
13.6%. Meskipun secara  umum di Sulawesi 
Selatan Prevakensi KEK  hanya 12.5%  namun 
di Kabupaten Tator mencapai 33.7%, Gowa 
19,9%, Pangkep 16,5% dan Barru 16,1%. Empat 
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Kabupaten tersebut secara sosial ekonomi 
merupakan  Kabupaten yang relative  maju, 
namun kejadian KEK lebih tinggi dibanding 
daerah lainnya.   

Asupan protein secara nasional 55,5 ± 
26,4 gram kapita perhari.  Jika dikaitkan dengan 
prevalensi KEK maka  ada data yang tidak 
konsisten yakni kabupaten dengan prevalensi 
KEK tertinggi yaitu Tator (33,3%) tetapi memiliki 
asupan energi melebihi rerata asupan energi 
nasional yaitu 1757,9±705, kkal/kapita. Idealnya 
Tator memiliki persentase Kejadian KEK yang 
lebih rendah dibanding Kabupaten lainnya. 
Fakta sebaliknya ditemukan di beberapa daerah 
asupan energi protein lebih rendah dari angka 
nasional (Makassar, Parepare dan Soppeng 
masing masing dengan 81,3%, 91,4% dan 
85,8% untuk energi serta 68,1%, 79,2% dan 
78,7%) tetapi Kejadian KEK adalah yang 
terendah. Ketiga kabupaten Kota ini merupakan 
kabupaten kota dengan prevalensi KEK 
terendah di Sulawesi Selatan tetapi memiliki 
persentase asupan energi protein yang 
terendah.(Depkes, 2007). 

Pada sisi pengeluran ditemukan bahwa 
Kejadian KEK akan menurun dengan naiknya 
pengeluaran. Faktanya beberapa kabupaten 
kota dengan status sosial ekonomi yang lebih 

baik seperti Tator, Gowa dan Pangkep, 
Makassar dan  Parepare memiliki persentase 
kejadian KEK yang bervariasi meskipun secara 
kluster digolongkan pada daerah dengan 
pengeluaran perkapita yang lebih baik dibanding 
daerah lain.  Persentase Kejadian KEK di Tator 
33,7%, Gowa 19.9%, Pangkep 16,5%, Makassar 
7.7%,  Parepare 9,7%.  Artinya adalah 
pengeluaran memberi pengaruh besar pada 
kejadian KEK tetapi tidak  bersifat  tunggal 
karena persentase kejadian KEK tidak mutlak 
berkorelasi negatif dengan besarnya 
pengeluaran. 

Secara umum penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor determinan kejadian 
kejadian KEK pada wanita dewasa di Sulawesi 
Selatan dan secara  khusus tujuan penelitian 
adalah mengkaji besarnya risiko kejadian KEK 
pada wanita dewasa, pengeluaran dan  asupan 
protein perkapita rumah tangga pada wanita 
dewasa di Sulawesi Selatan 

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang  gizi 
usia dewasa khsusnya kejadian KEK pada 
wanita normal dan wanita Hamil sebagai salah 
satu kelompok yang paling berisiko mengalami 
defisiensi gizi. 

 
METODE PENELITIAN  
 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah desain 
analitik  survey dengan rancangan case control 
study. Kelompok Kasus adalah wanita dewasa 
yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) 
dengan ukuran LILA < 23.5cm.  Sedangkan 
kelompok Kontrol adalah Wanita Dewasa yang 
Tidak KEK (Gibson R. 2005). Desain case 
control dalam penelitian ini menetapkan yaitu 
wanita usia (15-45 tahun)  Sementara variabel 
independent adalah protein dan pengeluaran.  
Atas dasar ini kemudian ditetapkan p/opulasi 
adalah wanita dewasa usia > 15 tahun di 
Sulawesi Selatan yang diambil dari data 
Riskesdas 2007 (Kode RKD07-INDIVIDU) 
sebanyak 285279. Sampel adalah wanita 
dewasa usia 15-45 Tahun sebanyak 13550 
orang. Jumlah kelompok kasus sebanyak 991 
orang dan kelompok control sebanyak 12559 
orang.  

Sumber data dari Riset Kesehatan 
Dasar atau Riskesdas 2007 (Badan Penelitian 
dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI) 

dan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau 
Susenas 2007 (Biro Pusat Statistik). KEK adalah 
kekurangan energi dan protein dalam waktu 
yang lama dengan cut of point  ukuran Lingkar 
Lengan Atas (LILA) < 23.5 cm dan normal  jika 
ukuran LILA >  23.5 cm. Asupan protein kurang 
jika < 80 AKG dan cukup jika >80 AKG. 
Pengeluaran adalah jumlah uang yang 
dikeluarkan dalam rumah tangga 
/perkapita/bulan. Kriteria Objektif  Gakin  jika 
pengeluaran  pada kuintil I Rp 160.000 dan 
kuintil 2 Rp 219.000 dan Non gakin jika 
pengeluaran pada kuintil 3 Rp 272.000, kuintil 4 
Rp 344.000 dan kuintil 5 Rp 550.000.  

Adapun uji statistik yang akan 
digunakan  untuk mengetahui deskripsi dari 
semua variabel penelitian ini (Independent dan 
dependent) akan digunakan Analisis multivariat. 
Untuk menilai hubungan pengeluaran, asupan 
protein perkapita dengan Kejadian KEK 
digunakan uji Regresi Linier 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Faktor Risiko  KEK  berdasarkan Pengeluaran 

Berdasarkan hasil penelitian  ini 
diketahui bahwa ada hubungan antara besarnya 
pengeluaran  dengan kejadian KEK. Semakin 
besar pengeluran semakin kecil risiko kejadian 
KEK.   Analisis statistitik  diketahui bahwa  
besarnya risiko  wanita dewasa  yang memiliki 
pengeluaran < kuintil 3 dibanding pengeluaran > 
kuintil 3 adalah 1,23 kali lebih besar.  Jadi dapat 
dipastikan bahwa pengeluaran yang rendah 
berpeluang lebih besar untuk menderita KEK. 
Hal ini disebabkan karena rendahnya 
pengeluaran berkorelasi positif dengan kuantitas 
belanja pangan.  Semakin rendah kuantitas 
belanja pangan menyebabkan pemenuhan 
kebutuhan gizi khususnya energi dan protein 
semakin kecil.  Data terdahulu sudah 
menunjukkan bahwa asupan protein pada 
subjek  yang diteliti dominant lebih rendah dari 
80% AKG. Hasil ini sesuai dengan konsep yang 
dikemukakan Berg A (1987) bahwa pengeluaran 
akan berkorelasi dengan status gizi seseorang, 
meskipun bersifat multifactor. 

Hasil analisis statistik diketahui bahwa 
ada hubungan nyata antara kejadian KEK 
dengan Pengeluaran perkapita (p=0.001).  Hal 
ini membuktikan bahwa bergesernya 
pengeluaran akan menyebabkan perubahan 
yang sangat besar pada status KEK. Hasil OR 
diketahui bernilai 1.23. Jadi  besarnya risiko 
kejadian KEK pada wanita dewasa dengan 
pengeluaran < kuintil 3 adalah 1,23 kali lebih 
tinggi dibanding pengeluaran > kuintil 3. Jadi 
semakin tinggi pengeluaran maka kejadian KEK 
semakin berkurang. 

Penurunan peluang KEK dengan 
naiknya pengeluaran perkapita adalah sangat 
realitistis mengingat besarnya pengeluaran 
korelasi positif dengan  total pengeluaran untuk 
makanan dalam satu rumah tangga. Jadi jika 
pengeluaran meningkat maka  kuantitas dan 
kualitas makanan dapat menjadi lebih baik.  Hal 
ini juga sejalan dengan penelitian  Thaha, (2004) 
bahwa bsarnya  pendapatan yang dibelanjakan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah 
cerminan kuantitas pangan yang dapat dibeli 
untuk memenuhi pangan yang dicerminkan 
dengan baik dengan   besarnya pengeluaran 
pangan rumah tangga.  Fluktuasi pengeluaran 
untuk makanan berhubungan bermakna dengan 
konsumsi zat gizi makro. Hubungan tersebut 
makin jelas pada kelompok keluarga yang 

berada di bawah garis kemiskinan (Thaha, 
1995). Konsekwensinya adalah semua unit  
konsumen dalam rumah tangga akan memiliki 
peluang mengonsumsi makanan dengan 
kualitas dan kuantitas gizi yang lebih baik, 
sehingga kejadian KEK menjadi lebih rendah.  

Jadi semakin jelas dapat diketakan 
bahwa  bersarnya pengeluaran mencerminkan 
besarnya pendapatan dan karenanya  hubungan 
antara  KEK dengan Pengeluaran juga taat  
sesuai dengan grand teori yang 
menghubungkan antara pendapatan dan 
konsumsi makanan. Tiga pendekatan teori  yang 
dapat dipakai dalam  menjelaskan hal tersebut  
yaitu: hokum Parise, Hukum engel, dan Timmer. 

 Hukum perisse, mengatakan bahwa jika 
terjadi kenaikan pendapatan maka makanan 
yang akan dibeli akan lebih bervariasi atau 
berubah. Mereka yang mempunyai pendapatan 
sangat rendah akan selalu membeli lebih bayak 
makanan sumber karbohidrat, tetapi jika 
pendapatannya naik maka sumber karbohidrat 
yang dibeli akan menurun diganti dengan 
makanan sumber hewan atau sayur-sayuran. 
(Popkins, 1998) 

Hukum Engel, yang mengatakan bahwa 
pendapatan total menurun tetapi pengeluaran 
absolut untuk makanan meningkat. Hukum ini 
berlaku pada kelompok masyarakat yang 
pengeluaran absolutnya untuk makanan sangt 
rendah (dibawah kebutuhan minimum) sehingga 
terjadi peningkatan proporsi pengeluaran untuk 
makanan. Hukum ini jelas dapat diamati pada 
data penelitian ini dimana peningkatan 
pengeluaran pangan akan menurunkan proporsi 
belanja pangan  meskipun jumlah uang  yang 
dikelurakan lebih banyak.  

Timmer, dkk (1983), mengemukakan 
teori mengenai kaitan antara tingkat pendapatan 
keluarga dengan pengeluaran untuk makanan, 
sebagai berikut: Teori Consumer Choise, 
mengatakan bahwa kelompok yang 
berpendapatan cukup akan menyediakan dana 
yang cukup untuk belanja pangan dan non 
pangan. Dapat terjadi pergeseran biaya untuk 
pangan dan non pangan, tetapi pergeseran 
tersebut tetap berada pada batas-batas 
keseimbangan kebutuhan pangan dan non 
pangan.Teori Budget Constrain, mengatakan 
bahwa ketika menentukan belanja untuk pangan 
dan non pangan maka kelompok miskin akan 
dihadapkan pada dua kendala yaitu berapa total 
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pendapatan yang dapat dibelanjakan dan harga 
relatif dari komoditas yang dibeli 

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas 
maka dapat dikemukakan bahwa  kejadian KEK  
akan berkurang dangan meningkatnya 

pengeluaran perkapita adalah sangat realitistis 
sesuai dengan penjelasan pendukung dari Teori 
Engle, Parise, Budget  Constrain dan Costumer 
Choice.

 
Tabel 1 

Faktor Risiko Kejadian Kurang Energi Kronik  
Berdasarkan Besar Pengeluaran  Rumah Tangga di Sulsel 

 
Jumlah 991 7.3 12558 92.7 13549 100  
Pengeluaran KEK Normal Jumlah  

X2 n % n % n % 
< kuintil 3 484 8.1 5477 91.9 5961 100 P= 0.001 

 >= kuintil 3 507 6.7 7081 93.3 7588 100 

OR (CI95%) = 1.23(1.08-1.40)  

Sumber: Riskesdas, 2007 
 
Faktor Risiko  KEK  berdasarkan Asupan Protein 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa ada hubungan nyata antara 
kejadian KEK  pada wanita Dewasa dengan  
Asupan protein perkapita dalam rumah tangga 
dengan nilai siginifikansi p=0.031.  Besarnya 
faktor risiko kejadian KEK pada wanita dewasa 
dengan asupan protein < 80% AKG dibanding 
mereka dengan asupan protein >80% AKG 
adalah 1.16 kali lebih tinggi. Artinya jika asupan 
protein perkapita semakin  kecil maka  risiko 
kejadian KEK  semakin besar demikian juga 
sebaliknya.  Hasil ini mengindikasikan bahwa 
peran protein dalam membangun struktur  
jaringan tubuh menjadi bagian  akhir untuk 
menyuplai kebutuhan energi pada saat asupan 
karbohodrat dan lemak  berkurang.  
Keterbatasan data ini adalah tidak ditemukannya 
asupan lemak dan karbohidrat  sebagai 
pembanding  asupan protein dalam perannya 
sebagai sumber energi alternative.  Meskipun 
demikian data lain membuktikan bahwa 
mayoritas  asupan energi diatas 80% AKG 
namun  hal ini tetap harus dijustfifikasi dengan  
baik dimana mereka yang memiliki asupan 
energi <80% AKG adalah juga mereka yang 
memiliki status  KEK dalam penelitian ini.  
Temuan ini didukung oleh data bahwa 62% 
mereka yang memiliki asupan energi <80% AKG 
juga merupakan subjek yang KEK (Depkes, 
2007)  

Hasil penelitian ini telah membuktikan 
bahwa ada hubungan antara asupan protein 
dengan kejadian KEK (p=0.031). Besarnya risiko  
pada wanita dewasa dengan asupen protein < 

80% AKG dibanding mereka yang memiliki 
asupan protein >80% AKG adalah 1,163 kali 
lebih tinggi. Artinya jika seseorang terpapar 
asupan protein rendah maka ia akan  memiliki 
peluang lebih besar untuk menderita KEK.  Hal 
ini sejalan dengan prinsip asupan gizi dengan 
status gizi pada seseorang. Jika asupan  protein 
cukup maka status gizi akan baik termasuk 
ukuran lingkar lengan atas (LILA). Secara teoritis 
asupan protein berhubungan dengan ukuran 
lingkar  lengan atas. Hal ini sebabkan jika 
asupan protein cukup, maka ia akan berfungsi 
sebagai energy alternative terakhir setelah 
karbohidrat dan lemak terpakai. Artinya dominasi 
protein sebagai sumber energy akan dilakukan 
sebagai kompensasi deficit energy untuk 
mengurangi kejadian KEK. Guyton & Hall, 2008) 

Telah diuraikan dengan baik oleh SF 
King dan Burgess 1997 bahwa secara umum 
kejadian KEK tidak hanya dipengaruhi oleh 
asupan energi dan protein, melainkan semua zat 
gizi dapat memberi kontribusi terhadap kejadian 
ini. Atas alasan ini maka penjelasan secara 
umum tentang asupan gizi diperlukan untuk 
memahami besarnya pengaruh asupan energi 
dan protein sebagai prediktor terkuat terhadap 
kejadian KEK. Ketiga unsur gizi makro 
karbohodrat, protein dan lemak merupakan zat 
gizi penyuplai energi bagi tubuh dengan prioritas 
pada  karbohidrat, lemak dan  terakhir pada 
protein  (Mark J Manary dan Noel W Solomon, 
2009) 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
dijelaskan bahwa salah satu cara untuk 
mencegah kejadian  KEK adalah meningkatkan 
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asupan protein minimal mencapai batas 
kecukupan 80% AKG wanita dewasa. 
Peningkatan asupan protein berhubungan 
dengan kebiasaan makan atau pola konsumsi 
pangan. Pola konsumsi pangan dengan 
komponen lauk hewani ataupun nabati yang 
tinggi merupakan prakondisi asupan protein 
yang lebih baik. Hal ini disebabkan sumber 
protein pada susunan hidangan merupakan ciri 
khas dari lauk pauk sebagai sumber protein. 
Penduduk Sulawesi Selatan memiliki asupan 

protein khususnya asal ikan tidak merata untuk 
seluruh kabupaten Kota. Khususnya  Kabupaten 
Kota yang  memiliki garis pantai  diduga memiliki 
asupan protein hewani asal ikan yang jauh lebih 
baik dibanding kabupaten kota tanpa garis 
pantai. Selain akses pangan sumber ikan juga 
karena kebiasaan makan yang terbentuki 
sebagai sebuah respon timbal balik antara 
sediaan alam terhadap pangan tertentu dan pola 
makan penduduk daerah tersebut. 

  
Tabel 2 

Faktor Risiko Kejadian Kurang Energi Kronik Berdasarkan Asupan  
Energi Pada Wanita Dewasa di Sulawesi Selatan 

 
Asupan 

Protein AKG 
KEK Normal Jumlah  

X2 n % n % n % 
<80% 357 8.1 4070 91.9 2227 100 

P=0.031 
 

>80% 573 7.0 7598 93.0 8171 100 
Jumlah/ 930 7.4 11668 92.6 12598 100 

OR (CI95%)=1.163(1.01-1.33) 
Sumber: Riskesdas, 2007 

 
 

Faktor Risiko  Kejadian KEK 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa pengeluaran dan asupan 
protein merupakan faktor risiko kejadian KEK.  
Besarnya faktor risiko akibat rendahnya 
pengeluaran adalah 1,268 (Exp B =1.268) kali 
lebih tinggi dibanding orang yang memiliki 
pengeluaran diatas kuintil 3.  Berdasarkan hasil 
regresi logistic diatas dapat  dirumuskan 
persamaan regresi logistik sebagi berikut 

y = a ± ß1 X1 ± ß2 X2  
y = besarnya peluang terjadinya KEK  pada 

Wanita Dewasa 
a  = koefisien garis regresi =  1.99 
ß 1 = keoefisen regresi variabel pengeluaran  = 

0.205 
ß 2 = keoefisen regresi variabel pengeluaran  = 

0.138 
X1 = Pengeluaran 
X2  = Asupan protein 
  
Aplikasi persamaan regresi diatas  dapat 
digunakan untuk memprediksi besarnya peluang 
terjadinya KEK pada wanita dewasa di Sulsel, 
jika status pengeluaran < kuintil 1 : 

  
y = a + ß1 X1 - ß2 X2  

 

y =1.99 +  0.205 (X1) + 0.138 (X2) 
y = 2.333 

 
Selanjutnya nilai (y ) di subtitusi kedalam 
persamaan regresi logistic sebagai berikut : 
 
P = 1/ (1+e -y) 
P = 1/ (1+2.7 -2..333) 
P = 1/ (1+0.098) = 0.9117 atau  91.07% 
 
Artinya jika  seorang wanita dewasa memiliki 
pengeluaran  lebih kecil dari kuintil 3,dan asupan 
protein < 80 AKG, maka besarnya peluang untuk 
mengalami KEK adalah 91.07%. Hasil penelitian 
ini jelas menemukan bahwa variabel 
pengeluaran adalah  variabel yang memiliki 
pengaruh yang paling besar terhadap  kejadian 
KEK. Jadi informasi penting dalam penelitian ini 
adalah bahwa untuk mencegah atau 
menurunkan kejadian KEK pada wanita dewasa 
adalah dengan perbaikan pada sektor 
pendapatan. Jika pendapatan meningkat maka 
risiko kejadian KEK akan mempu diturunkan, 
karena pendapatan yang meningkat akan 
menyebabkan peningkatan pengeluaran untuk 
makanan dengan komposisi dan kualitas yang 
lebih baik.  Hasil ini juga memberikan informasi 
penting bahwa program intervensi gizi 
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masyarakat yang sasarannya pada kelompok 
rawan gizi, harus menyertakan program income 
generating sebagai pilar pendukung program 
kesehatan lainnya. Besarnya peluang seorang 

wanita dewasa di Sulsel untuk menjadi KEK jika 
diketahui ia memiliki pengeluaran <kuartil 3 
adalah 91.07%. 

 
Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Logistik Pengeluaran, Asupan Protein dan Kejadian KEK Wanita Dewasa  
di Sulawesi Selatan 

Variables in the Equation

.138 .070 3.831 1 .050 1.148

.205 .068 8.977 1 .003 1.227

1.990 .153 169.694 1 .000 7.315

s_protein

s_pglr

Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: s_protein, s_pglr.a. 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pengeluaran perkapita merupakan variabel  
yang berhubungan dengan kejadian KEK dan 
besarnya risiko KEK akibat rendahnya 
pengeluaran adalah 1,27 kali lebih tinggi 
dibanding mereka yang memiliki pengeluaran 
yang lebih baik. 
 Asupan protein perkapita berhubungan 
dengan kejadian KEK dengan besarnya risiko 
untuk menderita KEK jika asupan protein <80% 
AKG protein adalah 1.163 kali lebih tinggi 
disbanding asupan protein >80% AKG protein. 

 Hasil analisis regresi logistic  diketahui 
bahwa pengeluaran dan asupan protein memiliki 
hubungan dengan kejadian  KEK. Pengeluaran 
perkapita merupakan variabel yang paling kuat 
memberi pengaruh pada kejadian KEK sekaligus 
sebagai variabel kunci dalam upaya pencegahan 
kejadian KEK di Sulawesi Selatan. Disarankan 
adanya perbaikan taraf kehidupan melalui 
pemberdayaan bidang ekonomi perlu terus 
ditingkatkan. Cara inilah yang dapat membantu 
secara nyata penurunan prevalensi KEK di 
Sulawesi Selatan.

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Berg, Alan dan Robert J. Muscat. 1987. Faktor 
Gizi. Terjemahan oleh Ahmad Djaeni 
Sediaoetamna. 1975. Jakarta: Bratara Karya  
Aksara.  
Depkes, 2007. Laporan Riset Kesehatan Dasar 

2007. Badan Penelitian dan 
Pengembagan Departemen Kesehatan. 
Jakarta.. 

Gibson R. 2005. Principle of Nutritional 
Assessment. Second Edition. Oxford 
University Press.  

Guyton & Hall, 2008. Bahan Ajar Fisiology 
Kedokteran. EGC. Jakarta 

Mark J Manary dan Noel W Solomon, 2009. 
Aspek Gizi Masyakat Gizi Kurang. Gizi 

dan Kesehatan Masyarakat. (Editor 
Terjemahan; A, Hartono dkk), EGC 
Jakarta 

Popkins, The Nutrtitional Transition and Its 
Health Impliocations Lower Income 
Countries. Public Health Nutrition. 1998 
1: 5-20 

SF King & Burges, 1997. Nutrition for 
Developmen Countries. WHO-Genewa.  

Thaha AR, 2004. Masalah Gizi dan Alternatif  
Penanggulannya. (Makalah Ilmiah yang 
disajikan pada Rakor Pemantauan dan 
Evaluasi Kebijakan dan Strategi 
Perbaikan Gizi, Kementerian Kesra RI, 
Makassar, 21 Mei 2004)

 
 

49 


