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ABSTRACT 

 
Iron deficiency anemia decreaseds cognitive abilities in students. Iron supplementation 
combined with multivitamins in weekly administration were expected to be effective to control 
anemia and its effect on student’s cognitive function. The study was aimed to analyze the 
effect of weekly iron supplementation combined with vitamin A and C on the improvement of 
cognitive performance of the students. 
 
The study method used was, controlled double blind, randomized pretest-posttest. Total 
sample was 130 students (aged 7-12 years) divided into three groups. The administration of 
supplements was given for twelve weeks, where hemoglobin levels and cognitive 
performance were measured before and after the administration. 
 
About 48.5% of the students had impaired cognitive function. After receiving supplements, 
Generally, cognitive point in physics, mathematics, and languge, increase significantly 
(p<0.05), although different findings  occurred when groups are separately analyzed. Anemic 
students receiving supplements showed a significant improvement of cognitive performances 
(p=0.000), while other groups did not (p>0.05). 
 
Supplementation of iron, vitamin A and vitamin C on weekly base was effective in improving 
cognitive function among the study subjects. Therefore, iron supplementation program should 
be combined with multivitamin supplementation. 
 
Keywords: iron supplementation, weekly, cognitive 

 
PENDAHULUAN 

Anemia  zat besi merupakan masalah 
gizi dan kesehatan yang banyak  diderita oleh 
penduduk dunia, terutama di negara-negara 
berkembang. Sekitar 20-50% penduduk dunia 
menderita anemia  zat besi (Saloojee, 2001; 
Sungthon (b), 2001). Lebih dari 2 miliar 
penduduk dunia menderita anemia defisiensi zat 
besi, dan 40% diantaranya adalah ibu hamil 
(Ahmed, 2001). Kelomditemukan pada anak usia 
sekolah di Indonesia. Survei Kesehatan Rumah 
Tangga (SKRT) tahun 1995, prevalensi anemia 
pada anak sekolah mencapai 47.3%, yaitu 
46.4% pada anak laki-laki dan anak perempuan 
48.0% (Thaha, 1999). .Prevalensi anemia pada 
anak sekolah Sulawesi Selatan adalah 
Makassar 30.8% (Hadju, 1997), Maros 50% 
(Haryati, 2001), dan Bantaeng 50% (Fanny, 
2003).  

Penyebab utama anemia kekurangan 
zat besi pada anak sekolah adalah rendahnya 
asupan zat besi dari makanan, bioavalabilitas 
zat besi yang rendah dan kehilangan darah 
akibat kecacingan (Husaini, 1989). Menurut 
Wieringa, 2003 masalah kekurangan zat besi 
biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan 
mikronutrien lainnya seperti kekurangan vitamin 
A, vitamin B, vitamin C, Seng, dan iodium. Pleh 
karena itu upaya penanggulangannya sebaiknya 
dilakukan secara terpadu dengan 
penanggulangan kekurangan mikronutrien 
lainnya.  

Pemebrian zat besi telah diakui 
efektivitasnya dalam mencegah dan 
menanggulangi anemia. Beberapa hasil 
penelitian menunjukkkan pamberian suplemen 
besi pada siswa anemia, disamping dapat 
meningkatkan kadar Hb juga mengoptimaplkan 
kembali hasil belajar siswa (Husaini, 1989). 
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Pengaruh pemberian zat besi terhadap 
perbaikan kognitif dan prestasi belajar siswa 
yang dikaji selama ini hanya difokuskan pada 
dampak pemberian zat besi setiap hari atau 
beberapa hari seminggu. Dampak pemberian 
suplemen besi setiap sekali seminggu terhadap 
peningkatan kognitif siswa anemia belum pernah 
dipublikasikan, padahal diketahui bahwa 
suplementasi zat besi harian dan mingguan 
mempunyai efektivitas yang tidak berbeda dalam 
meningkatkan kadar Hb (Sungthong, 2001). 
Sehubungan dengan hal tersebut perlu diteliti 
pengaruh pemberian suplemen besi dengan 
multivitamin sekali seminggu terhadap 
peningkatan kognitif siswa sekolah dasar. 

 
BAHAN DAN CARA 
Desain dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini  menrupakan   penelitian 
eksperimental murni dengan menggunakan 
rancangan Randomized Double Blind, Pretest-
Postest Controled.  Double blind  dengan 
menggunakan tiga kelompok siswa yang dipilih 
secara acak. Kelompok I yang diberi zat besi, 
folat, vitamin A dan vitamin C; kelompok II 
mendampat zat besi dan folat; dan kelompok III 
sebagai placebo, masing-masing sekali 
seminggu selama 12 minggu. Sebelum dan 
sesudah intervensi dilakukan pengukungan 
kognitif. Sebelum intervensi, semua anggota 
kelompok diberikan obat cacing Albendazole 
400 mg. Suplemen zat besi berisi Ferrous Sulfat 
(FeSO4) 200 mg (60 mg unsure zat besi dan 
0.250 mg asam folat) ditambah vitamin A 500 
RE dan vitamin C 50 mg.  
Populasi dan Sampel 

Populasi  penelitian adalah siswa kelas 
3-5 sekolah dasar yang berumur 7-12 tahun, 
mempunyai kadar Hb 8 – 12.4 g/dL, belum 
pernah menstruasi, laki-laki dan atau 
perempuan, tidak sedang menderita penyakit 
serius, sehat secara fisik dan mental. Jumlah 
sampel yang dianalisis mencapai 130 orang 
yang dibagi atas tiga kelompok secara 
Systematic random sampling menurut kelas 
pada setiap sekolah. 
Pengumpulan Data 

Pengukuran kognitif siswa didasarkan 
hasil ujian lima mata pelajaran yaitu pendidikan 
pancasila dan kewarganegaraan (PPKn), 
bahasa Indonesia, matematika, ilmu 
pengetahuan alam (IPA)dan ilmu pengetahuan 
social (IPS).  

Analisis Data 
Analisis data menggunakan program 

SPSS for Windows dengan beberapa  uji 
statistic yaitu  Paired T-Test, Independent T-
Test, Analisis of Variance (ANOVA), dan Chi 
Square. 
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik siswa yang diamati meliputi 
jenis kelamin, umur dan kelas asal siswa (table 
1). Sebagian besar siswa berumur 9-12 tahun 
(70%). Dilihat dari kelompok jender, proporsi 
siswalaki-laki dan perempuan relatif sama yaitu 
masing-masing 51% dan 49%. Secara umum 
siswa tersebut duduk di kelas tiga dan kelas 
empat, sedangkan yang berasal dari kelas lima 
hanya 18%. Sebaran siswa menurut umur, 
jender maupun kelas antar kelompok 
suplementasi relative sama (p>0.05). 
Kemampuan kognitif 

Tabel 2 menunjukkan bahwa proporsi 
siswa yang mengalami gangguan kognitif 
sebelum suplementasi pada  kelompok 
suplemen zat besi dosis tunggal adalah 51.2%, 
sedangkan pada kelompok suplemen zat besi, 
vitamin A dan vitamin C dan kelompok plasebo 
masing-masing 47.7%.  Terlihat  distribusi 
kemampuan kognitif siswa antar kelompok 
tersebut relatif sama. Secara keseluruhan nilai 
kognitif siswa meningkat untuk semua mata 
pelajaran, yaitu sebesar 0.69 ± 2.30. Data 
selengkapnya disajikan pada tabel 3. 

Secara umum nilai kognitif siswa 
mengalami peningkatan antara sebelum dan 
sesudah suplementasi (p = 0.000). Hasil uji t 
menunjukkan bahwa peningkatan nilaia rata-rata 
kognitif  yang signifikan diperoleh pada mata 
pelajaran IPA (p = 0.019), matematika (p = 
0.008) dan bahasa Indonesia (p = 0.000). 
Peningkatan nilai kognitif tersebut merupakan 
dampak dari proses belajar mengajar di sekolah 
maupun hasil belajar siswa yang dilakukan 
secara mandiri di rumah. Intervensi yang 
diberikan pada kelompok eksperimen juga 
memberikan konstribusi pada peningkatan nilai 
rata-rata kognitif tersebut.  

Tabel 4,  siswa yang mengkonsumsi 
suplemen zat besi, vitamin A dan vitamin C 
sekali seminggu mempunyai rata-rata nilai 
kognitif  yang lebih tinggi secara signifikan 
dibandingkan dengan nilai kognitif sebelum 
dilakukan suplementasi (p = 0.000). Hasil uji 
keragaman membuktikan bahwa  rata-rata nilai 
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kognitif setelah suplementasi pada siswa yang 
mendapat suplemen zat besi, vitamin dan 
vitamin C lebih tinggi secara bermakna dengan 
kelompok suplementasi lainnya (p = 0.002).  
Keadaan sebaliknya terlihat pada kelompok 
siswa yang hanya mengkonsumsi suplemen zat 
besi maupun kelompok plasebo. Rata-rata nilai 
kognitif sesudah suplementasi pada kedua 
kelompok tersebut tidak berbeda nyata dengan 
keadaan sebelum dilakukan suplementasi (p > 
0.05). Terlihat juga nilai kognitif sesudah 
suplementasi pada siswa yang mendapat 
suplemen zat besi dosis tunggal tidak berbeda 
dengan kelompok plasebo. 
Pengaruh pemberian suplemen terhadap 
peningkatan kognitif 

Gambar 1  menunjukkan  rata-rata 
peningkatan nilai kognitif siswa yang mendapat 
suplemen zat besi, vitamin A dan Vitamin C 
sebesar 1.68, kelompok suplemen zat besi dosis 
tunggal 0.18 dan kelompok plasebo 0.14.  

Hasil analisis keragaman (Anova) 
menunjukkan nilai p=0.001. Artinya, kelompok 
siswa yang mendapat suplemen zat besi, 
vitamin A dan vitamin C mempunyai peningkatan 
nilai kognitif yang lebih tinggi secara bermakna. 
Suplemen zat besi dengan multivimanin tersebut 
lebih efektif meningkatkan nilai kognitif siswa 
sekolah dasar. Hasil analisis Tukay 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai kognitif 
kelompok siswa yang mendapat suplemen zat 
besi tidak berbeda secara signifikan dengan 
kelompok plasebo (p > 0.05). Keadaan ini 
sangat terkait dengan keadaan Hb atau status 
anemia sesudah suplementasi pada masing-
masing kelompok. 
Pengaruh  status anemia terhadap nilai 
kognitif 

Tabel 5  menunjukkan bahwa  rata-rata  
nilai kognitif siswa yang anemia sebelum 
dilakukan suplementasi lebih rendah secara 
signifikan dibandingkan dengan rata-rata nilai 
kognitif siswa yang status anemia normal (p = 
0.005). meskipun secara umum kadar Hb siswa 
anemia tergolong anemia ringan, namun 
memberikan pengaruh yang bermakna pada 
perkembangan kognitif siswa.   

Tabel 6 menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan pada nilai kognitif 
sebelum dan sesudah suplementasi pada siswa  
anemia  yang mendapat suplemen zat besi, 
vitamin A dan vitamin C (p = 0.000). Sedangkan 
pada siswa dengan status anemia normal 
mengalami peningkatan nilai kognitif yang tidak 

signifikan antara sebelum dan sesudah 
pemberian suplemen tersebut (p > 0.05). 
Demikian pula dengan siswa yang hanya 
mendapat suplemen zat besi maupun kelompok 
plasebo, baik yang anemia maupun normal, 
mempunyai nilai kognitif yang tidak berbeda 
secara signifikan antara sebelum dan sesudah 
suplementasi (p > 0.05). 

Gambar 2 menunjukkan penurunan 
proporsi siswa yang mengalami gangguan 
kognitif  pada kelompok suplementasi zat besi, 
vitamin A dan vitamin C  mencapai 26.7%, pada 
kelompok suplementasi zat besi penurunannya 
hanya mencapai 7.3% dan tidak terjadi 
perubahan kognitif pada kelompok placebo.  
 
PEMBAHASAN 

Secara umum, rata-rata nilai kognitif 
siswa sebelum suplementasi masih di bawah 
batas minimal nilai kelulusan yang berlaku 
umum.  Batas minimum nilai keberhasilan 
belajar  berdasarkan PAP (Penilaian Acuan 
Patokan)  yang wajar 5.5 atau 6 (Syah, 2003).  
Rata-rata nilai kognitif siswa di atas juga lebih 
rendah jika dibandingkan rata-rata nilai rapor 
siswa SD penerima program PMT-AS 
(Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah) 
Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1996. Menurut 
Rustiawan, 1998, rata-rata nilai rapor siswa 
Sulsel pada saat itu sebagai berikut: IPA (6.56), 
IPS (6.6), matematika (6.68), bahasa Indonesia 
(6.87) dan PPKn (6.74).  

Hasil ini memperkuat temuan serupa 
yang dilaporkan oleh Sungthong, 2002 pada 
penelitiannya terhadap anak umur 9-11 tahun di 
Thailan. Anak-anak yang kehabisan zat besi 
tanpa anemia mempunyai nilai kognitif yang 
lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak 
yang mempunyai status zat besi normal, 
terutama untuk mata pelajaran Bahasa Thailan 
dan matematika. Pendapat senada juga 
dikemukakan oleh Kornelia, 1999 melalui hasil 
penelitiannya terhadap anak usia sekolah 7-9 
tahun di Croasia menyimpulkan bahwa 
kekurangan zat besi meskipun dalam tingkat 
yang ringan (Hb 11-11.9 g/dL) bisa berpengaruh 
terhadap tingkah laku dan fungsi kognitif. 
Kemampuan siswa dalam menyerap dan 
memahami pelajaran-pelajaran di sekolah 
maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas 
secara mandiri, sangat ditentukan oleh 
kemampuan siswa dalam berkosentrasi. 
Menurut Jalal, 1997, siswa yang menderita 
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anemia mengalami gangguan dalam 
berkosentrasi.  

Hemoglobin berfungsi untuk 
mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh 
jaringan tubuh, termasuk ke sistem syaraf dan 
otak.  Pada siswa-siswa yang anemia 
mengalami gangguan pada perkembangan dan 
fungsi otak serta perilaku kognitif. Kekurangan 
zat besi pada siswa yang anemia menghambat 
produksi dan pemecahan senyawa transmitter 
yang diperlukan untuk mengantar rangsangan 
pesan dari satu neuron ke neuron lainnya 
(Soekirman, 2000). Kekurangan zat besi 
berakibat pada menurunnya kepekaan 
rangsangan syaraf dopamin, sehingga pada 
akhirnya dapat menurunkan daya kosentrasi, 
daya ingat dan kemampuan belajar (Almatsier, 
2001). 

Setelah dilakukan pemberian suplemen 
selama 12 minggu, nilai kognitif siswa terutama 
yang menjadi kelompok eksperimen, rata-rata 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan 
keadaan sebelum suplementasi. Siswa yang 
sebelumnya anemia dan  menjadi normal 
setelah dilakukan suplementasi, mempunyai  
rata-rata nilai kognitif yang tidak berbeda dengan 
kelompok siswa yang sebelumnya mempunyai 
status anemia normal. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa pemberian suplemen besi disamping 
dapat meningkatkan kadar Hb dan  status 
anemia, juga akan memulihkan kemampuan 
kognitif siswa yang sebelumnya anemia 
sehingga menyamai kemampuan kognitif 
temannya yang sebelumnya normal. Sebaliknya, 
siswa yang masih anemia sampai akhir 
suplementasi mempunyai nilai kognitif yang 
cenderung menurun.  

Kelompok siswa yang mendapat zat 
suplemen besi, vitamin A dan vitamin C 
mempunyai angka peningkatan kadar Hb yang 
lebih tinggi dan 98% diantaranya mempunyai 
kadar Hb rata-rata di atas normal sesudah 
suplementasi. Sebaliknya, pada siswa kelompok 
suplemen zat besi, meskipun keadaan kadar Hb 
sesudah suplementasi meningkat secara 
bermakna namun peningkatannya rata-rata 
hanya sekitar batas Hb normal. Diduga, status 
zat besi kelompok ini masih belum normal, 
meskipun status anemia sudah berada di atas 
batas normal. Menurut Sungthong, 2002, siswa 
yang kekurangan zat besi tanpa anemia 
mempunyai nilai kognitif yang lebih rendah dari 
siswa yang   status zat besi-nya normal. 
Sebanyak 8 (19.5%) siswa pada kelompok 

suplemen zat besi dosis tunggal masih berstatus 
anemia pada saat dilakukan post-test kognitif, 
diduga mempunyai nilai kognitif yang masih 
lebih rendah dari siswa lain dalam kelompoknya 
yang sudah kelihatan tanpa anemia.  

Pada siswa kelompok plasebo, 
meskipun rata-rata kadar Hb-nya meningkat 
namun peningkatannya masih di bawah batas 
Hb normal. Sebanyak 4 (9.1%) siswa anggota 
kelompok plasebo mengalami penurunan status 
anemia, awalnya normal kemudian menjadi 
anemia pada saat pengukuran kognitif akhir, 
sehingga  nilai kognitifnya juga cenderung 
menurun. 

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa 
pemberian suplemen zat besi dosis tunggal 
sekali seminggu dalam waktu 12 minggu belum 
mampu meningkatkan nilai kognitif  yang nyata, 
meskipun dapat meningkatkan kadar Hb siswa. 
Peningkatan kadar Hb pada kelompok ini 
umumnya hanya berada sekitar ambang normal, 
sehingga diduga meskipun kadar Hb-nya terlihat 
normal namun  status zat besi siswa belum 
normal. Anak-anak yang status anemia kelihatan 
normal tetapi kekurangan zat besi  mempunyai 
nilai kognitif yang lebih rendah (Sungthon, 
2002). Untuk menghasilkan dampak yang nyata, 
baik pada peningkatan kadar Hb maupun nilai 
kognitif maka program pemberian suplemen zat 
besi sekali seminggu siswa perlu 
dikombinasikan atau diambahan dengan 
multivitamin khususnya vitamin A dam vitamin C. 

Suplementasi zat besi, vitamin A dan 
vitamin C dapat mempercepat pemulihan 
gangguan kognitif terutama bagi siswa yang 
mengalami anemia kekurangan zat besi. Hal ini 
dapat dilihat dari angka penurunan proporsi 
siswa yang mengalami gangguan kognitif  pada 
kelompok suplemen tersebut yang mencapai 
26.7%.  Efektivitas suplementasi zat besi, 
vitamin A dan vitamin C terhadap pemulihan 
gangguan kognitif siswa  terlihat lebih nyata jika 
dibandingkan dengan suplemen zat besi dosis 
tunggal. Dengan waktu suplementasi yang 
sama, suplementasi besi dosis tunggal hanya 
dapat menurunkan jumlah siswa yang 
mengalami gangguan kognitif sebanyak 6.3%. 
Secara teoritis, vitamin A dan vitamin C tidak 
mempunyai hubungan langsung dengan 
keadaan kognitif. Dalam kasus ini, kedua vitamin 
tersebut hanya berperan dalam mempermudah 
penyerapan zat besi sehingga dapat 
mempercepat peningkatan kadar Hb, terutama 
bagi siswa yang menderita anemia. 
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Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, 
perbaikan pada status anemia berdampak  
positif pada perubahan kognitif siswa. 
Penambahan vitamin A dan vitamin C 
mempercepat peningkatan kadar Hb, sehingga 
secara tidak langsung akan mempercepat 
pemulihan kemampuan kognitif, terutama bagi 
siswa yang mengalami defisiensi zat besi. 
 
KESIMPULAN  
1. Suplementasi besi sekali seminggu dapat 

meningkatkan  nilai kognitif siswa, terutama 
pada mata pelajaran IPA, matematika dan 
bahasa Indonesia. 

2. Siswa yang anemia mempunyai nilai kognitif 
yang lebih rendah dibandingkan dengan 
siswa yang tanpa anemia.  

3. Penambahan vitamin A dan vitamin C dalam 
program suplementasi zat besi dapat 
mempercepat pemulihan kemampuan 
kognitif siswa yang anemia kekurangan zat 
besi. 

4. Siswa yang tetap anemia dan atau menjadi 
anemia pada akhir suplementasi, 
mempunyai nilai kognitif yang cenderung 
menurun. 
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Lampiran : 
 
 
Tabel 1. Karakteristik siswa berdasarkan kelompok suplementasi 
 
 

Variabel 

Kelompok 
suplementasi 

  
Total 

 
Nilai p 

Fe+Vit.A+ 
Vit.C 

Fe Plasebo 

Umur 
7 – 9 tahun 
9 – 12 tahun 

 
10 (22.2%) 
35 (77.8%) 

 
13 (31.7%) 
28 (68.3%) 

 
16 (36.4%) 
28 (63.6%) 

 
39 (30%) 
91 (70%) 

 
0.333 

Kelas 
a. Kelas 3 
b. Kelas 4 
c. Kelas 5 

 
17 (37.8%) 
19 (42.2%) 
9 (20.0%) 

 
17 (41.5%) 
17 (41.5%) 
7 (17.1%) 

 
20 (45.5%) 
17 (38.6%) 
7 (15.9 %) 

 
54 (41.5%) 
53 (40.8%) 
23 (17.7%) 

 
 

0.961 

Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
21 (31.8%) 
24 (37.5%) 

 
19 (28.8%) 
22 (34.4%) 

 
26 (39.4%) 
18 (28.1%) 

 
66 (50.8%) 
64 (49.2%) 

 
0.398 

 
 
 
Tabel 2. Distibusi siswa berdasarkan kemampuan kognitif   setiap kelompok sebelum suplementasi 
 

 

Kemampuan kognitif 
Kelompok suplementasi 

Total Fe+Vit.A+ 
Vit.C 

Fe Plasebo 

Kurang 
Cukup 

21 (46.7%) 
24 (53.3%) 

21 (51.2%) 
20 (48.8%) 

21 (47.7%) 
23 (52.3%) 

63 (48.5%) 
67 (51.5%) 

Total 45 (34.6%) 41 (31.5%) 44 (33.8%) 130 (100%) 
 
 
 
Tabel 3.  Perbedaan nilai kognitif sebelum dengan sesudah suplementasi setiap mata pelajaran 
 
 

Mata Pelajaran 
Nilai Kognitif 

Peningkatan Nilai p 
Sebelum Sesudah 

IPA 
IPS 
Matematika 
Bahasa Indonesia 
PPKn 

5.24 ± 3.35 
5.01 ± 2.96 
4.57 ± 2.65 
4.89 ± 2.93 
5.13 ± 2.89 

5.92 ± 2.95 
5.52 ± 3.33 
5.35 ± 2.95 
6.16 ± 3.40 
5.33 ± 3.38 

0.68 ± 3.26 
0.51 ± 3.33 
0.79 ± 3.33 
1.27 ± 3.62 
0.20 ± 3.26 

0.019 
0.085 
0.008 
0.000 
0.485 

Total 4.97 ± 2.32 5.56 ± 2.47 0.69 ± 2.30 0.000 
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Tabel 4. Perbedaan nilai kognitif sebelum dan sesudah suplementasi setiap kelompok suplementasi 
 
 

Kelompok suplementasi n 
Nilai Kognitif 

Nilai p 
Sebelum Sesudah 

Fe+Vit.A+Vit.C 45 4.95 ± 2.38 6.64 ± 2.03 0.000 
Fe 41 4.95 ± 2.34 5.13 ± 2.30 0.633 

Plasebo 44 5.00 ± 2.30 5.15 ± 2.48 0.688 
Nilai p  0.992 0.002  

 
 
Tabel 5. Rata-rata nilai kognitif  sebelum dan sesudah suplementasi berdasarkan status anemia sebelum 

suplementasi 
 
 

Status anemia  n 
Nilai kognitif 

Sebelum Sesudah Peningkatan 
Anemia 
Normal 

100 
30 

4.66 ± 2.29 
5.99 ± 2.16 

5.64 ± 2.31 
5.69 ± 2.59 

0.98 ± 2.18 
-0.29 ± 2.44 

nilai p 0.005 0.919 0.007 
 

   
Tabel 6. Perbedaan nilai kognitif  sebelum dan sesudah suplementasi berdasarkan status anemia 

sebelum suplementasi 
 
 

Kelompok 
Status  
anemia  n 

Nilai kognitif 
Nilai p 

Sebelum Sesudah 
Fe+Vit.A+ 

Vit.C 
Anemia 
Normal 

33 
12 

4.71 ± 2.35 
5.63 ± 2.42 

6.73 ± 2.35 
6.38 ± 2.43 

0.000 
0.304 

Fe 
Anemia 
Normal 

33 
8 

4.65 ± 2.40 
6.16 ± 1.69 

5.26 ± 2.13 
5.59 ± 3.00 

0.100 
0.202 

Plasebo 
Anemia 
Normal 

34 
10 

4.62 ± 2.19 
6.30 ± 2.30 

4.96 ± 2.39 
5.77 ± 2.79 

0.445 
0.218 
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Grafik 1. Rata-rata peningkatan nilai kognitif setiap kelompok suplementasi 
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Gambar 2.  Perubahan proporsi siswa yang kemampuan kognitif kurang sebelum dan 

sesudah suplementasi pada setiap kelompok 
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PENGARUH PEMBERIAN ABON IKAN TERHADAP PERUBAHAN 
STATUS GIZI ANAK GIZI KURANG UMUR 24-59 BULAN 

 
Suriani Rauf 1, Manjilala 1, Ramlan Asbar 1 
1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
ABSTRACT 

 
Background: 24,7% of underfive children in Indonesia were underweight and 6,3% were 
severly underweight. Protein deficiency is one of the factors of nutritional deficiency. Fish is a 
good dietary protein source, which is relatively cheap in South Sulawesi. Thus, fish can be 
used as one of the alternatives to increase the nutritional status of underweight children. 
“Abon ikan’ is one of the processed food from fish. 
Objectives: This study is aimed to reveal the effect of ‘abon ikan’  supplementation on the 
changes of the nutritional status of underweight children aged 24-59 months. 
Methods : This quasy experimental study included 29 underweight children aged 24-59 
months, who were divided into two groups. Group I (n=16 children) consumed 5 g protein (15 
g ‘abon ikan’)/day and group II (n=13 children) consumed 10 g protein (30 g ‘abon ikan’)/day 
as food supplements. The control group was 23 children, who did not received ‘abon ikan’ 
supplements. ‘Abon ikan’ supplementation was given everyday for three weeks. Before the 
supplementation was started, all of the subjects received Mebendazole 400 mg as a single 
dose. Total energy and protein intake per day were compared to Indonesian Recommended 
Dietary allowance (RDA). The effect of the supplementation on the changes of the nutritional 
status were analysed using multiple regression method.  
Results: The study was planned to give supplementation for three months. However, the 
children got bored to consume ‘abon ikan’ everyday. Thus, the effect of ‘abon ikan’ was 
analyse after 3 weeks of supplementation. It is shown that the level of energy intake 
increased in both groups. In group I the mean increase was 3 calories (p=0,520) and in group 
II was 10 kalori (p=0,01). The total protein intake significantly increased in both groups. In 
group I the total protein intake increased 27 g (p=0,001) and in group II 35 g (p=(p=0,000). 
There were no effect of ‘abon ikan’ supplementation on the change of the nutritional status of  
underweight children aged 24-59 month (p>0,05). 
Conclusion : There was no effect of three weeks ‘abon ikan’ supplementation on the 
nutritional status of underweight children aged 24-59 month. 
 
Keywords : ‘Abon ikan’, supplementation, nutritional status, underweight children, Pangkep 
District, South Sulawesi. 

 
LATAR BELAKANG 

Hasil Susenas 2000 menyebutkan 
kondisi gizi anak balita sangat memprihatinkan. 
Sebanyak 75% dari seluruh kabupaten dan kota 
di Indonesia mempunyai masalah gizi kurang 
pada balita. Selama masa krisis, ditemukan 
setiap tahun ada 1,3 juta balita berpotensi 
menderita gizi kurang.  

Kurangnya konsumsi makanan yang 
mengandung protein merupakan salah satu faktor 
yang menyebabkan terjadinya kekurangan gizi 
pada anak. Untuk mengatasi masalah tersebut 
diperlukan usaha yang cepat untuk memperbaiki 
makanan anak agar mereka bisa mendapatkan 
sumber protein yang baik dengan harga yang 

murah dan mudah diperoleh. Salah satu alternatif 
untuk itu adalah pemberian makanan tambahan 
(PMT) pada anak gizi kurang dengan bahan 
makanan lokal.  

Penelitian ini memberikan bentuk 
pemberian makanan tambahan (PMT) berupa 
abon ikan yang berbahan baku ikan laut lokal 
dengan ditambah rempah-rempah alami. Abon 
ikan ini merupakan modifikasi dari makanan 
tradisional khas etnik Bugis dengan nama daerah 
Bajabu Ikan. Bajabu Ikan dibuat dari campuran 
ikan, bumbu-bumbu, dan kelapa  parut memiliki 
bentuk hampir sama dengan abon ikan. 
Berdasarkan Sunaryo (2004) bahwa 
pengembangan PMT (MP-ASI) disamping 
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memperhatikan nilai biologis juga harus 
memperhatikan harga agar terjangkau dan diolah 
dengan memperhatikan kebiasaan makan 
masyarakat setempat. 

Kabupaten Pangkep merupakan salah 
satu daerah penghasil ikan terbesar di Sulawesi 
Selatan, sehingga diharapkan intervensi abon 
ikan dapat diterima anak-anak. Hail observasi di 
lapangan menunjukan pemanfaatan ikan sebagai 
sumber protein yang murah belum banyak 
dilakukan, ikan hanya di jual dalam bentuk segar 
dan kering. Dalam skala rumah tangga ikan 
hanya dibuat lauk sebagai teman makan nasi. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di 
atas maka peneliti tertarik utuk menganalisis 
pengaruh pemberian  abon ikan terhadap 
perubahan status gizi anak gizi kurang umur 24 – 
59 bulan. 
 
METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Quasi 
eksperimen (Pratiknya, 1986; Noor, 2000; 
Notoatmodjo, 2002) . 

Pengamatan dan pencatatan selama 
penelitian meliputi pemberian abon ikan 
setiap hari dan  kenaikan berat badan dalam 
tiga minggu dengan pengukuran berat badan 
setiap minggu. Anak dibagi dalam tiga 
kelompok yaitu Kelompok I diberi satu sacet 
satu hari  dengan  berat 15 g abon  ikan (5 g 
protein) dan Kelompok II diberi dua sacet 
satu hari dengan berat 30 g abon ikan (10 g 
protein). Kelompok Pembanding tidak diberi 
abon ikan. Penelitian ini dilakukan dua tahap, 
yaitu : 
1. Tahap 1. Formulasi 

a. Pembuatan abon ikan dilakukan di 
laboratorium Hasil Pertanian Jurusan 
Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 
Pertanian Universitas Hasanuddin 
(UNHAS). 

b. Analisis nilai gizi abon ikan dilakukan 
di Laboratorium Balai Industri 
Makassar. 

c. Penentuan jumlah abon ikan dalam 
satu sachet, yaitu setiap satu  sachet  
mengandung  5 g protein (21% 
AKG). Penetapan 5 g dalam satu 
sachet berdasarkan hasil penelitian 
Ipa A (2003) di tiga puskesmas Kota 
Makassar terhadap balita gizi kurang 
dan gizi buruk dengan hasil bahwa 
konsumsi protein balita hanya 

61,62% (masih kurang 18% untuk 
memenuhi kecukupan protein yaitu 
minimal 80% AKG) 

d. Pengemasan abon ikan dilakukan di 
Laboratorium Teknologi Pangan 
Politeknik Kesehatan Makassar 
Jurusan Gizi. 

2. Tahap 2. Pemberian Abon ikan. 
a. Sebelum pemberian abon ikan, 

semua anak yang terpilih menjadi 
sampel diberikan obat cacing yaitu 
Mebendazole dengan dosis 2 x 100 
mg/hari (Margono, 1997), 
Mebendazole ini aman diberikan 
pada anak dengan anemia dan 
malnutrisi (Rampengan, 1997). 
Tujuan pemberian obat cacing ini 
untuk menghindari gangguan 
penyerapan zat gizi oleh infeksi 
cacing (Prameswari, 2005). 
Kelompok pembading tidak diberi 
obat cacing, karena data diambil dari 
data sekunder Puskesmas. 

b. Sebelum pemberian abon ikan di 
lapangan, dilakukan pengukuran 
status gizi awal yaitu pengukuran BB 
anak.  

c. Pemberian abon ikan dilakukan di 
lapangan terhadap anak gizi kurang 
umur 24-59 bulan selama tiga 
minggu dengan pendekatan petugas 
Gizi Puskesmas, Bidan Desa dan 
Kader Posyandu. 

d. Pemberian abon ikan dibagi menjadi 
dua Kelompok perlakuan, yaitu 
Kelompok I anak diberi satu sachet 
abon ikan dalam satu hari, dan 
Kelompok II anak diberi dua sachet 
abon ikan dalam satu hari. Masing-
masing satu sachet mengandung 5 g 
protein (15 g abon ikan). Pemberian 
abon ikan tiap hari dipantau oleh 
Pembantu Peneliti dengan 
menggunakan form pemantauan 
konsumsi abon ikan oleh anak. 

e. Recall makanan 2 x 24 jam dilakukan 
dua kali pengukuran yaitu pada awal 
penelitian dan akhir penelitian. Dalam 
melakukan recall sampel didatangi 
dua kali untuk meminimalkan bias. 

f. Pencatatan penerimaan abon ikan 
dilakukan setiap minggu 
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g. Diakhir intervensi dilakukan 
pengukuran status gizi anak yaitu 
pengukuran BB anak. 

B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di tiga wilayah 

Puskesmas yaitu Puskesmas Labakkang dan 
Puskesmas Pundata Baji terletak di wilayah 
Kecamatan Labakkang, dan Puskesmas 
Bungoro terletak di wilayah Kecamatan 
Bungoro, Kabupaten Pangkep. 

C. Sampel 
a. Pembanding 

Sampel dalam kelompok pembanding ini 
digunakan untuk melihat pengaruh 
pemberian abon ikan terhadap 
perubahan status gizi anak yang diberi 
abon ikan. Sampel pembanding adalah 
anak dengan umur dan jenis kelamin 
yang sama dengan kelompok intervensi. 
Data berat badan anak diambil dari data 
sekunder Puskesmas  yang dilakukan 
pada waktu penelitian. 
a. Kriterian inklusi :  

1) Anak gizi kurang umur 24-59 bulan 
pada saat penelitian (nilai skor-z 
dari indeks BB/U > -3 SD s/d < -2 
SD dengan baku standar WHO-
NCHS). 

2) Mempunyai KMS. 
b. Kriteria eksklusi : Anak sakit pada 

saat penelitian. 
b. Intervensi 

Sampel dalam penelitian ini adalah anak 
yang menderita gizi kurang umur 24-59 
bulan di 3 wilayah kerja Puskesmas yaitu 
Puskesmas Labakkang, Puskesmas 
Pundata Baji dan Puskesmas Bungoro.  
a. Kriteria inklusi:  

1) Anak gizi kurang umur 24-59  bulan  
pada saat penelitian (> -3 SD s/d 
< -2 SD). 

2) Mempunyai KMS dan adanya 
persetujuan kesediaan (informed 
consent) dari orang tua anak 
terutama ibu untuk ikut dalam 
penelitian.  

3) Selama penelitian anak tidak sakit. 
4) Mengkonsumsi maksimal 80% 

abon ikan yang diberikan.  
b. Kriteria eksklusi :  

1) Anak sakit pada saat penelitian. 
2) Mengkonsumsi kurang dari 80% 

abon ikan yang diberikan 

Penentuan besar sampel 
berdasarkan syarat untuk panel konsumen  
yaitu 30 hingga 100 orang.  Jumlah sampel 
yang diperlukan untuk setiap kelompok 
adalah 30 anak. Dengan memperhitungkan 
kemungkinan droup out, maka dipersiapkan 
cadangan   sampel  sebanyak 20% untuk 
setiap kelompok (20% x 30) + 30 = 36 anak  

D. Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 

a. Tahap 1. Formulasi abon ikan 
Analisis zat gizi abon ikan dilakukan 
di Laboratorium Balai Industri 
Makassar. Hasil analisis dari tahap 
formulasi ini disajikan dalam bentuk 
deskriptif. 

b. Tahap 2. Pemberian abon ikan 
kepada anak. 
Data selama penelitian di lapangan 
diteliti kelengkapannya sehingga 
apabila data yang belum lengkap 
bisa segera dilengkapi,  data  yang  
telah terkumpul kemudian diolah 
dengan menggunakan  komputer 
progam SPSS 13 for Windows. 
1) Data status gizi anak. 

Pengolahan data status gizi anak 
diambil nilai skor-z dari  indeks 
BB/U dengan baku standar 
WHO-NCHS setiap minggu. 

2) Data Tingkat Kecukupan Energi 
dan Protein 
Hasil recall konsumsi energi dan 
protein dikonversikan ke dalam 
gram bahan makanan dan diolah 
dengan menggunakan komputer 
progam Excell dan Daftar 
Komposisi Bahan Makanan 
(DKBM) Tahun 2005. Jumlah 
konsumsi energi dan protein 
dibandingkan dengan angka 
kecukupan energi dan protein 
(AKG) Tahun 2004 (Hardinsyah 
dan Tambunan. 2004) dan 
dinyatakan dalam persentasi. 

2. Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan komputer progam SPSS 
13 for windows. Uji Anova dengan nilai p 
< 0,05 digunakan untuk melihat ada 
perbedaan berat badan anak awal 
intervensi dan selama tiga minggu 
intevensi. Uji  Regresi dengan nilai p < 
0,05 digunakan untuk melihat ada 
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tidaknya pengaruh bermakna pemberian 
abon ikan terhadap perubahan status gizi 
anak gizi kurang umur 24-59 bulan 
(Santoso. 2001) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Anak Gizi Kurang 

Umur 24-59 Bulan 
Kelompok I memiliki sebaran 

kelompok umur dan jenis kelamin anak 
seimbang yaitu masing-masing 50% untuk 
kelompok umur 2-3 tahun dan kelompok 
umur di atas 3 tahun, demikian juga untuk 
jenis kelamin laki-laki dan perempuan 
masing-masing sebesar 50%. Kelompok  II 
dan Kelompok Pembanding sebagian 
besar anak berumur 2-3 tahun yaitu 
masing-masing sebesar (61,5%)   dan  
(44,8%), demikian juga dengan jenis 
kelamin anak sebagian besar dengan jenis 
kelamin perempuan yaitu masing-masing 
sebesar (61,5%) dan (69,6%)  seperti 
Tabel 5. 

B. Tingkat Pemberian Abon Ikan kepada 
Anak 

Kandungan gizi abon ikan yang 
di gunakan dalam intervensi selama tiga 
minggu pada anak gizi kurang umur 24-59 
bulan seperti Tabel 6. 

Pemberian abon ikan hanya 
dilakukan pada kelompok I dan Kelompok 
II, sedangkan pada Kelompok Pembanding 
tidak diberikan abon ikan selama  
intervensi tiga minggu seperti Tabel 7. 

Awal penelitian jumlah anak yang 
ikut dalam intervensi  sebanyak 36 anak 
untuk masing-masing kelompok, namun 
sejalan dengan penelitian ternyata tidak 
semua anak bisa ikut sampai selesai 
penelitian. Alasan anak tidak bisa ikut 
sampai selesai intervensi pada umumnya 
merasa bosan setiap hari harus makan 
abon ikan dan ada dua anak dengan 
alasan satu anak alasan mencret pada 
Kelompok I dan  satu anak alasan muntah 
pada Kelompok II setiap makan abon ikan.  

Penerimaan abon ikan di awal 
penelitian ternyata sangat disukai anak-
anak yang menjadi subjek penelitian. Hasil 
observasi di lapangan anak-anak 
mengkonsumsi abon ikan seperti 
mengonsumsi kudapan sambil bermain. 

Alasan penerimaan abon ikan 
yang baik karena lokasi penelitian adalah 

salah  satu daerah penghasil ikan terbesar 
di wilayah propinsi Sulawesi Selatan selain 
itu abon ikan yang dikembangkan dengan 
formulasi bumbu menggunakan rempah-
rempah alami yang dimodifikasi dari 
makanan tradisional khas etnik Bugis 
dengan nama daerah bajabuk ikan 
(Nurlela, 1997). Pengembangan pemberian 
makanan tambahan (PMT) yang sesuai 
dengan kebiasaan makan anak penting 
karena berhubungan dengan kesukaan 
anak, seperti yang dikemukakan oleh 
Berdasarkan Endang dan Sunaryo (2004) 
bahwa pengembangan PMT (MP-ASI) 
disamping memperhatikan nilai biologis 
juga harus memperhatikan harga agar 
terjangkau dan diolah dengan 
memperhatikan kebiasaan makan 
masyarakat setempat. 

Lama pemberian abon ikan 
maksimal delapan minggu pada Kelompok 
I dan maksimal empat minggu pada 
Kelompok II. Perbedaan lama  intervensi 
antara Kelompok I dan Kelompok II karena 
jumlah abon yang diberikan pada 
Kelompok II dua kali lebih banyak dari 
Kelompok I, sehingga anak cepat  merasa 
bosan.   

C. Tingkat Kecukupan Gizi Anak Gizi Kurang 
Umur 24-59 Bulan 0-3  Minggu Intervensi 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 
pada kedua kelompok baik sebelum 
maupun selama  tiga minggu intervensi 
tingkat  kecukupan energi  (TKE) anak 
sebagian besar masih kurang, sedangkan 
tingkat konsumsi protein (TKP) kedua 
kelompok sebagian besar lebih. 

Setelah dilakukan intervensi 
selama tiga minggu, tingkat  kecukupan 
energi  (TKE) pada kelompok I naik 
sebanyak 3 Kalori  (p = 0.520) dan pada 
kelompok II naik secara bermakna 
sebanyak 10 Kalori (p = 0,01). Tingkat 
konsumsi protein (TKP) pada kedua 
kelompok juga naik secara bermakna 
masing-masing sebanyak 27 g (p = 0.001) 
pada Kelompok I dan 35 g (p=0,000) pada 
Kelompok II seperti Tabel 10. 

Umumnya rerata tingkat 
kecukupan energi (TKE) anak pada 
Kelompok I dan Kelompok II baik sebelum 
intervensi  maupun  selama tiga minggu 
intervensi masih kurang jika dibandingkan 
dengan tingkat kecukupan energi (TKE). 
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Tabel 8 menunjukkan tingkat kecukupan 
protein (TKP) pada umumnya lebih, baik 
sebelum intervensi  maupun  selama tiga 
minggu intervensi.  

Sesuai hasil observasi di 
lapangan, bahwa tingkat kecukupan energi 
(TKE) anak rata-rata masih  kurang karena 
konsumsi harian tidak mencukupi 
kebutuhan anak disebabkan anak  malas 
makan. Moore (1997) dan Adi (2002) 
mengatakan bahwa anak umur 1-3 tahun 
dan anak prasekolah nafsu makan 
berkurang karena pada umunya pada umur 
ini anak mulai susah makan atau hanya 
suka pada makanan jajanan yang 
tergolong hampa kalori dan gizi. Bagi anak 
balita soal makan kadang-kadang 
merupakan hal yang kurang 
menyenangkan karena pada usia ini yang 
menggembirakan adalah bermain. 
Ketergantungan pada orang tua mulai 
berkurang dan mulai menolak makanan 
yang tidak disukainya. Dalam tahap ini  
anak sangat memerlukan perhatian dan 
pengarahan orag tua (Sunardi. 2006).   

Dari hasil observasi di lapangan 
ditemukan bahwa ada juga orang tua anak 
yang tidak menaruh perhatian pada 
kebutuhan makan anak karena lebih 
mementingkan terpenuhinya kebutuhan 
yang lain selain makan anak sedangkan 
dari segi ekonomi tidak ada masalah untuk 
memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. 
Kemungkinan penyebab ini adalah tingkat 
pendidikan orang tua masih sangat rendah, 
yaitu sebagian besar hanya sampai pada 
tingkat pendidikan dasar seperti Tabel 4.  

Tingkat kecukupan protein (TKP) 
cenderung lebih karena pada umumnya 
keluarga anak-anak mengkonsumsi ikan 
bandeng atau ikan bolu menurut Bahasa 
Bugis. Hal ini karena lokasi penelitian dekat 
dengan lokasi tambak ikan bandeng. 
Kandungan protein ikan bandeng cukup 
tinggi yaitu dalam 100 g bahan 
mengandung 20 g protein (DKBM. 2005). 

D. Perubahan Status Gizi  Anak Gizi Kurang 
Umur 24-59 Bulan 0-3 Minggu Intervensi 
1. Rata-rata Skor-Z pada Tiga Kelompok 

Hasil uji Anova menunjukkan 
bahwa setelah dilakukan intervensi 
selama tiga minggu tidak ada 
perubahan status gizi anak gizi kurang 

umur 24-59 bulan pada kedua 
kelompok (p>0,05). 

2. Pengaruh pemberian abon ikan 
terhadap perubahan status gizi anak 
gizi kurang umur 24-59 bulan 

Hasil uji regresi menunjukkan 
bahwa, setelah dilakukan intervensi 
pada anak selama tiga minggu tidak 
ada pengaruh jumlah pemberian abon 
ikan yang diberikan terhadap 
perubahan status gizi anak gizi kurang 
umur 24-59 bulan (p>0,05).  Hal ini 
karena asupan energi tiap hari belum 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
anak, walaupun konsumsi protein 
sudah lebih dari kebutuhan seperti 
Tabel 9. 

Suplai energi  bagi 
pemeliharaan sel lebih diutamakan dari 
suplai protein untuk pertumbuhan, 
sehingga bila konsumsi energi dalam 
makanan sehari-hari tidak cukup maka 
protein akan dipergunakan sebagai 
sumber energi (Pudjiadi. 2003). Faktor 
lain yang berpengaruh pada perubahan 
status gizi anak adalah waktu 
pemberian abon ikan yang singkat 
yaitu hanya tiga minggu sehingga 
belum ada dampak kenaikan berat 
badan anak.  

E. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian 
1. Sasaran penelitian ini adalah anak gizi 

kurang umur 24-59 bulan, yang 
tersebar di tiga wilayah Puskesmas 
oleh sebab itu untuk pemantauan 
pelaksanaan intervensi perlu waktu dan 
tenaga yang ekstra karena lokasi 
penelitian yang luas dan tidak terpusat 
pada satu lokasi. 

2. Saat intervensi banyak anak yang 
merasa bosan karena tiap hari makan 
abon, walaupun mereka sangat suka. 

3. Ada beberapa lokasi penelitian yang 
sulit dijangkau oleh kendaraan umum 
sehingga sulit untuk pengambilan data, 
selain itu masih ada keluarga yang 
belum terbuka untuk orang luar. 

4. Ada beberapa keluarga yang mata 
pencaharian di luar Kabupaten tempat 
lokasi penelitian, sehingga sulit untuk 
melakukan intrevensi karena sewaktu-
waktu keluarga anak tidak berada 
ditempat. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 

1. Terdapat peningkatan tingkat kecukupan 
energi (TKE) pada kedua kelompok.  
Pada Kelompok I sebanyak 3 Kalori (p = 
0,520) dan Kelompok II sebanyak 10 
Kalori (p = 0,01). Tingkat kecukupan 
protein(TKP) meningkat secara 
bermakna pada kedua kelompok masing-
masing 27g (p=0,001) pada Kelompok I 
dan 35 g (p=0,000) pada Kelompok II. 

2. Tidak terdapat  perubahan  status gizi 
anak gizi kurang umur 24-59 bulan 
selama tiga minggu pemberian abon 
ikan. 

3. Tidak ada pengaruh pemberian abon 
ikan selama tiga minggu  terhadap  
perubahan  status  gizi anak gizi kurang 
umur 24-59 bulan (P>0,05).  

B. SARAN 
1. Pada penelitian selanjutnya perlu 

dipertimbangkan mengenai frekuensi 
pemberian abon ikan. Lebih baik 
frekuensi pemberian bertahap dalam 
seminggu yaitu dua kali atau tiga kali 
seminggu sehingga ada selang waktu  
untuk pemberian abon ikan. Hal ini 
banyak dikeluhkan oleh orang tua anak. 

2. Penelitian selanjutnya perlu ada 
modifikasi atau suplemen ke dalam abon, 
mengingat abon sangat disukai anak. 

3. Penelitian selanjutnya perlu 
dipertimbangkan intervensi pada daerah 
dataran tinggi yang sulit memperoleh 
ikan, sehingga ada perbandingan 
mengenai daya terima abon ikan antara 
daerah pantai dan daerah dataran tinggi. 
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Lampiran 
 

Tabel 5. 
Distribusi Anak Gizi Kurang Umur 24-59 Bulan Berdas arkan Jenis kelamin dan Kelompok 

Umur 
 

Variabel 
Kelompok  

Pembanding I Intervensi II Intervensi 
(n=23 anak) (n=16 anak) (n=13 anak) 

Umur    

2-3 thn 13 (44,8%) 8 (50%) 8 (61,5%) 

>3 thn 10 (43,5%) 8 (50%) 5 (38,5%) 

Jenis Kelamin    

Laki-laki    7 (30,4%) 8 (50%) 5 (38,5%) 

Perempuan  16 (69,6%) 8 (50%) 8 (61,5%) 
 

Tabel 6. 
Persentasi Kandungan Zat Gizi Abon Ikan 

 

No. Zat Gizi Hasil Uji (%) 

1 Kadar Air 9,18 

2 Kadar Abu 5,06 

3 Kadar lemak 38,95 

4 Protein 33,74 

5 Karbohidrat 6,02 
Sumber: Balai Riset dan standarisasi Industri Makassar. 2006 
 

Tabel 7. 
Kandungan Zat Gizi Abon Ikan Menurut Kelompok Inter vensi 

 

Kelompok 
Berat  Kandungan Zat Gizi 

Abon Ikan Energi Protein 

Pembanding - - - 

Intervensi I 15 g 76 Kalori 5 g 

Intervensi II 30 g 153 Kalori 10 g 
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Tabel 8. 
Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Anak 0-3 Minggu  Berdasarkan Kelompok Intervensi 

 

Tingkat Konsumsi 

Tingkat Kecukupan 

Lebih Baik Kurang 

n (%) n (%) N (%) 

Kelompok I       

Energi sebelum Intervensi 1 6,3 2 12,5 13 81,3 

Energi selama Intervensi 4 25,0 0 0,0 12 75,0 

Protein sebelum Intervensi 10 62,5 4 25,0 2 12,5 

Protein selama Intervensi 16 100,0 0 0,0 0 0,0 

Kelompok II       

Energi sebelum Intervensi 0 0,0 1 7,7 12 92,3 

Energi selama Intervensi 1 7,7 2 15,4 10 76,9 

Protein sebelum Intervensi 9 69,2 4 30,8 0 0,0 

Protein selama Intervensi 13 100,0 0 0,0 0 0,0 
 

Tabel 9. 
Perbedaan Rerata Tingkat Kecukupan Energi dan Prote in pada Kedua Kelompok 0-3 Minggu 

Selama Intervensi 
 

 Kelompok 

Tingkat Kecukupan I (n=16 anak) t p II (n=13 anak) t p 

Energi sebelum Intervensi 90,11� 10,96 0,66 0,52 81,52 ± 16,21 -3,03 0,01 

Energi selama Intervensi 92,83 ± 14,82   91,95 ± 8,43   

Protein sebelum Intervensi 105,38 ± 22,02 -4,27 
0,00 
 110,17 ± 17,36 -6,54 0,00 

Protein selama Intervensi 132,28 ± 16,51     145,36 ± 12,69     
 

Tabel 10 
Rerata Skor-Z Pada Tiga Kelompok 

 

Kelompok 
 

Delta skor-z indeks BBU 
 

F 
 
p 

 
Pembanding 

 
0,178139 

 
2,44 

 
0,97 

Intervensi I 0,488131   
Intervensi II 0,257156   
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PENGARUH PENYULUHAN MODEL PENDAMPINGAN TERHADAP 
PERUBAHAN STATUS GIZI ANAK USIA 6 – 24 BULAN 

 
Aswita Amir 1, Sitti Saharia Rowa 1, Uun Kunaepah 1 

1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 
 

ABSTRACT 
 

Background: Insufficient knowledge of food and health will lead to  inadequate food intake 
and high infection risk, especially diarrhea and Upper Respiratory Tract Infection (URTI). 
Improvement of knowledge can be achieved by counseling. There are several mode of 
counseling, one of them is outreached mode.  
Purpose: This study aimed is to analyzed the influence of outreach mode counceling toward 
the change of nutritional status 6 – 24 months old children. 
Research Method: Research design was Quasi Experiment wiyh non randomized pre post 
test control group. Intervention group recieved outreach mode counseling by outreach 
nutritionists (Tenaga Gizi Pendamping) and control group recieved conventional counseling 
from nutritionists of primary health care center (Tenaga Gizi Puskesmas). The study was 
done in Makassar City, South Sulawesi Province. Working area of Sudiang Raya’s Primary 
Health Care was chosen as intervention area and Bira’s Primary Health Care as control site. 
Subjects were children aged 6 – 24 months with WAZ betwen -3 until 0 SD. The number of 
subjects in intervention group were 32 and control were 37 children. The observation 
variables were changes of mother’s knowledge, energy adequacy level, protein adequacy 
level, diarrhea and ARI duration and nutritional status (WAZ, HAZ and WHZ) of children. 
Data were analyzed by comparison test’s bertwen two groups and multivariats analyses by 
linear regressions.  
Result: After 3 months of intervention, there increase in mother’s knowledge, energy 
adequacy level, and the decrease of duration Diarrhea was higher in the outreached mode 
counseling group than the control group. The decrease of WAZ and HAZ in outreached 
counseling group were lower than control group, there was an increase in WHZ in 
outreached counseling group but there was a decrease in control group. 
Conclusion: Outreach counseling intervention model is more effective than conventional 
counseling in lowering the decrease of nutritional status on 6 – 24 months old children 
 
Key words:  Outreach mode counseling, nutritional status, 6 – 24 months old children. 

 
 
PENDAHULUAN 
 Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada 
anak balita masih menjadi masalah gizi utama 
yang perlu mendapat perhatian. Masalah gizi 
secara langsung disebabkan oleh asupan yang 
kurang dan tingginya penyakit infeksi. Hal ini 
berkaitan dengan sanitasi lingkungan dan 
pelayanan kesehatan yang tidak memadai, 
gangguan akses makanan, perawatan ibu yang 
tidak adekuat serta kurangnya pengetahuan ibu 
tentang cara pemberian makanan yang baik 
untuk anak usia penyapihan.1   
 Berbagai upaya perbaikan pemberian 
Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 
telah dilakukan. Penyuluhan gizi di posyandu, 
fortifikasi pangan, pemberian suplemen zat gizi 

tertentu seperti zat besi dan vitamin A, pemberian 
MP-ASI pabrikan dan MP-ASI lokal untuk anak 
gizi kurang hanya mampu meningkatkan status 
gizi pada saat program berjalan. Salah satu 
langkah yang cukup strategis untuk menimbulkan 
motivasi ke arah perbaikan status gizi anak 
adalah melakukan pemberdayaan keluarga atau 
masyarakat. Bentuk kegiatan pemberdayaan 
keluarga antara lain dilakukan melalui kegiatan 
pendampingan gizi yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan keluarga dalam 
mencegah dan mengatasi sendiri masalah gizi 
anggota keluarganya. Namun program 
pendampingan seperti ini belum dilaksanakan 
oleh semua provinsi di Indonesia. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh penyuluhan model 
pendampingan selama 3 bulan terhadap 
perubahan status gizi anak usia 6 – 24 bulan. 
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan bagi jajaran dinas kesehatan 
dalam melakukan, khususnya dalam upaya 
memperbaiki status gizi anak usia 6 – 24 bulan. 
  
METODE PENELITIAN 
 Penelitian dilaksanakan di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan di dua 
wilayah puskesmas yaitu Puskesmas Sudiang 
Raya yang meliputi Kelurahan Daya, Kelurahan 
Paccerakkang dan Kelurahan Sudiang Raya 
sebagai lokasi intervensi dengan jumlah subjek 
sebanyak 32 anak dan wilayah kerja Puskesmas 
Bira yang meliputi Kelurahan Bira, Kelurahan 
Parangloe dan Kelurahan Kapasa sebagai lokasi 
kontrol dengan jumlah subjek sebanyak 37 anak.  
 Subjek dalam penelitian ini adalah semua 
anak usia 6 - 21 bulan di lokasi penelitian yang 
memenuhi kriteria : lahir cukup bulan, berat 
badan lahir 2500 – 4000 gram, berusia 6 – 21 
bulan dengan skor Z BB/U < 0 s/d > -3 SD, 
berdomisili di lokasi penelitian, tidak menderita 
penyakit kronis (DIARE) dan cacat, serta orang 
tuanya setuju menjadi responden dan anaknya 
menjadi subjek. 
 Disain penelitian yang digunakan adalah 
quasi eksperimen non randomized pre test post 
test control group design. Kelompok intervensi 
diberi penyuluhan model pendampingan yang 
dilakukan oleh Tenaga Gizi Pendamping (TGP) 
berupa: (1) sesi intensif pada hari ke  1 – 7. Sesi 
ini dilakukan untuk membantu ibu dalam 
memberikan MP-ASI pada anak yang meliputi 
waktu pemberian, frekwensi, porsi, jenis, cara 
pembuatan dan cara pemberian; (2) Sesi 
penguatan dilakukan pada hari ke 8 – 14. Pada 
sesi ini ibu tidak lagi didampingi setiap hari tetapi 
hanya dua kali seminggu; (3) Sesi praktek 
mandiri pada hari ke 15 – 28. Sesi ini TGP tidak 
lagi mengunjungi responden kecuali pada hari ke 
28 untuk melihat apakah rekomendasi yang telah 
diberikan dapat dilaksanakan oleh ibu. Setelah 
melewati tiga sesi tersebut penelitian dilanjutkan 
dua bulan untuk melihat apakah ibu benar-benar 
telah mengerti dan mempraktekkan rekomendasi 
pemberian MP-ASI yang telah di berikan dan 
dapat mengatasi masalah yang dialami secara 
mandiri. Kelompok kontrol diberi penyuluhan 
konvensional dilakukan satu kali setiap bulan di 
posyandu dengan materi waktu pemberian, 

frekwensi, porsi, jenis, cara pembuatan dan cara 
pemberian MP-ASI yang dilakukan oleh Tenaga 
Gizi Puskesmas.  
 Penelitian dilakukan selama 3 bulan dan 
dilakukan pengukuran skor pengetahuan ibu per 
bulan, tingkat asupan makanan dua kali per 
bulan, hari sakit per 2 minggu sekali dan status 
gizi per bulan. Analisis data dilakukan dengan 
independent t test dan dependent t test untuk 
perbandingan dengan data yang berdistribusi 
normal, Mann-Whitney dan Wilcoxon Signed 
Ranks Test untuk data berdistribusi tidak normal 
serta chi square untuk data kategori. Analisis 
Multivariat Regresi Linear dengan variabel 
Dummy digunakan untuk menguji pengaruh 
bersama-sama variabel bebas penyuluhan model 
pendampingan, perubahan pengetahuan ibu, hari 
sakit (Diare dan ISPA), tingkat asupan makanan 
(TKE dan TKP), jumlah tahun pendidikan ibu, 
usia mulai diberi MP-ASI dan usia  awal subjek 
terhadap variabel terikat perubahan status gizi 
(skor Z BB/U).  
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Karakteristik responden sebelum 
intervensi umumnya tidak ada perbedaan kecuali 
tahun pendidikan ibu. Jumlah tahun pendidikan 
pada kelompok intervensi lebih tinggi dari 
kelompok kontrol, tetapi tidak berbeda dalam hal 
pengetahuan gizi. Hasil ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 
ibu dengan tingkat pendidikan yang tinggi 
mempunyai pengetahuan gizi yang tinggi pula 
dan mempunyai kemampuan yang lebih baik 
untuk memanfaatkan sistem perawatan 
keluarga.3 Hal ini disebabkan karena 
pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari 
pengalaman misalnya media massa, media 
elektronik, buku petunjuk, media poster, kerabat 
dekat, penyuluhan dan pelatihan atau kursus. 
 Penyuluhan yang dilakukan oleh TGP 
berpengaruh terhadap perbedaan perubahan 
skor pengetahuan ibu, TKE,  hari sakit Diare 
serta status gizi (skor Z BB/U, PB/U dan BB/PB) 
subjek, tetapi tidak berpengaruh pada TKP dan 
jumlah hari sakit ISPA subjek antara kelompok 
intervensi dan kontrol. Peningkatan skor 
pengetahuan ibu lebih tinggi secara bermaknan 
pada kelompok intervensi. Seperti dikemukakan 
Notoatmodjo (1993), bahwa pendidikan 
kesehatan dalam jangka waktu pendek dapat 
menghasilkan perubahan dan peningkatan 
pengetahuan individu, kelompok dan masyarakat.  
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Penelitian Gulden, et.al., (2000) di Cina 
menunjukkan bahwa ibu yang mendapat 
intervensi pendidikan gizi selama 1 tahun 
mempunyai pengetahuan dan praktik pemberian 
makan dan pertumbuhan bayi yang lebih baik.5 
Penelitian intervensi di Kabupaten Barru 
Sulawesi Selatan (1997) menunjukkan bahwa 
penyuluhan selama 7 bulan dapat meningkatkan 
kualitas pola makan keluarga di lokasi penelitian.6 
Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perubahan 
perilaku individu maupun kelompok yaitu faktor 
predisposisi, faktor pendukung dan faktor 
pendorong seperti sikap petugas kesehatan.7 
Penelitian di Kelurahan Kayu Manis, Jakarta 
Timur (1996) juga menunjukkan pentingnya 
peranan petugas kesehatan sebagai sumber 
informasi utama mengenai makanan balita. 

Rerata subjek mulai diberi MP-ASI pada 
kelompok intervensi lebih cepat (4,6 ±1,34 bulan) 
dibandingkan kontrol (5,3 ± 1,42 bulan). Jenis 
makanan yang diberikan adalah bubur instant, 
bubur tepung beras, pisang/air buah dan biskuit 3 
kali sehari. Anak sebaiknya diberi ASI Eksklusif 
sampai usia 6 bulan, dan selanjutnya mulai 
diperkenalkan MP-ASI.  Rekomendasi untuk 
memberikan ASI sampai dengan 6 bulan baru 
dikeluarkan WHO tahun 2001. Sebelumnya 
rekomendasinya adalah memberikan ASI 
eksklusif selama 4-6 bulan. Alasan yang 
dikemukakan adalah : ASI masih dapat 
memberikan kecukupan gizi bagi bayi, 
memperlama masa tidak subur bagi ibu dan 
mengurangi kejadian diare pada bayi. Fakta ini 
tidak hanya terjadi di negara sedang 
berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. 
Di masyarakat, tidak ada efek samping yang 
terjadi akibat penundaan pemberian MP ASI 
mulai 6 bulan. Kebutuhan nutrisi pada bayi cukup 
bulan tercukupi sampai bayi usia 6 bulan jika 
status gizi tergolong baik. 

Perbedaan perubahan TKE antara 
kelompok intervensi dan kontrol terjadi setelah 3 
bulan intervensi. Peningkatan TKE sesuai 
dengan peningkatan pegetahuan ibu yaitu lebih 
tinggi pada kelompok intervensi dibandingkan 
kontrol. Penelitian Bhandari N, et.al., (2001) di 
Delhi Selatan menunjukkan bahwa konseling gizi 
meningkatkan asupan energi secara bermakna.10 
Penelitian Wright, et.al., (1998) di Newcastle 
menunjukkan bahwa kelompok yang mendapat 
perlakuan berupa kunjungan rumah oleh petugas 
kesehatan mempunyai nafsu makan yang lebih 
baik dibandingkan anak pada kelompok kontrol.11 
Penelitian Brown LV (1992) di Bangladesh 

menunjukkan pendidikan gizi melalui demonstrasi 
oleh pekerja desa dapat meningkatkan masukan 
energi pada anak  kelompok perlakuan setelah 5 
bulan intervensi. 

Terjadi peningkatan TKP pada kedua 
kelompok (intervensi : 3,5% (±17,64); Kontrol : 
8,2% (±18,09) setelah 3 bulan intervensi,tetapi 
tidak terdapat perbedaan peningkatan yang 
bermakna antara kelompok intervensi dan 
kontrol. Peningkatan TKP tidak bermakna pada 
kelompok intervensi diduga karena 
bertambahnya kuantitas makanan seiring dengan 
meningkatnya umur anak, sedangkan pada 
kelompok kontrol walaupun penelitian dilakukan 
pada saat musim peralihan dimana ikan laut 
langka, namun masih mampu meningkatkan 
asupan protein. Pada kelompok kontrol walaupun 
daya beli menurun tetapi masih memiliki sumber 
protein selain ikan yaitu telur. Anak pada 
kelompok kontrol mempunyai kebiasaan 
mengkonsumsi telur rebus walaupun hanya 
bagian putihnya saja.  

Rerata TKP berdasarkan sumber asupan 
makanan pada kelompok kontrol menunjukkan 
adanya peningkat konsumsi susu formula pada 
akhir intervensi. Walaupun diberi susu formula 
yang menyebabkan peningkatan asupan protein, 
namun tidak cukup untuk meningkatkan asupan 
energi subjek pada kelompok kontrol. Kandungan 
protein dalam ASI memang lebih rendah 
dibandingkan dengan kadar protein susu formula, 
namun kualitas protein ASI sangat tinggi dan 
mengandung asam-asam amino esensial yang 
sangat dibutuhkan oleh pencernaan anak. 

Setelah 3 bulan intervensi, terjadi 
perbedaan penurunan jumlah hari sakit Diare 
secara bermakna dimana penurunan pada 
kelompok intervensi lebih tinggi dari kelompok 
kontrol, sedangkan jumlah hari sakit ISPA tidak 
berbeda. Hal ini diduga karena pengaruh cuaca 
dan faktor-faktor lain seperti higiene dan sanitasi 
lingkungan yang tidak banyak berubah. Pada 
saat penelitian dimulai  (bulan Oktober – 
November) saat itu adalah musim peralihan dari 
musim kemarau ke musim hujan. Hasil penelitian 
Thaha (1995) menemukan bahwa anak 
menderita Diare lebih lama pada akhir musim 
kemarau dibandingkan dengan musim hujan. 

Penurunan jumlah rerata hari sakit Diare 
yang berbeda secara signifikan antara kelompok 
intervensi dan kontrol diduga karena telah terjadi 
perbaikan praktik pemeliharaan kesehatan dan 
pemberian makanan untuk anak, sedangkan 
peningkatan jumlah hari sakit Diare pada 
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kelompok kontrol sesuai dengan peningkatan 
penggunaan susu formula. Pendidikan kesehatan 
bukan merupakan satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi morbiditas seorang anak. Masih 
banyak faktor lain yang berpengaruh seperti 
imunitas, kebersihan/kesehatan lingkungan, 
akses ke pelayanan kesehatan dan lain-lain.  

Penelitian English, et.al., (1997) di 
Vietnam memperlihatkan bahwa proyek gizi 
dengan memfokuskan pada peningkatan 
produksi makanan dan pendidikan gizi dapat 
meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek 
dalam pemberian makan pada anak dan secara 
bermakna menurunkan insiden dan derajat 
beratnya ISPA serta insiden penyakit Diare pada 
anak usia prasekolah.15 Penelitian Sripaipan, 
et.al., (2002) yang juga dilakukan di Vietnam 
berupa pendidikan kebiasaan makan yang baik 
dan kebersihan menunjukkan anak pada 
kelompok intervensi mempunyai kejadian ISPA 
lebih rendah dibanding kontrol. Tidak ada 
perbedaan bermakna dalam kejadian Diare pada 
kedua kelompok. Insiden ISPA yang lebih rendah 
diduga berhubungan dengan perbaikan higiene, 
seperti kebiasaan mencuci tangan, dan atau 
perbaikan asupan makanan, meliputi pemberian 
ASI dan mikronutrien. 

Rerata perubahan skor Z PB/U dan 
BB/PB antara kelompok intervensi dan kontrol 
tidak berbeda sedangkan skor Z BB/U berbeda 
pada akhir intervensi. Hal ini disebabkan karena 
perbedaan usia subjek dimana kelompok 
intervensi lebih tua dibandingkan kontrol. 
sedangkan skor Z PB/U tidak berbeda dari awal 
sampai akhir intervensi karena perubahan skor Z 
PB/U memerlukan waktu yang lama. Setelah 3 
bulan intervensi skor Z BB/PB meningkat pada 
kelompok intervensi, sedangkan kelompok 
kontrol menurun. Skor Z PB/U dan BB/U 
kelompok intervensi lebih rendah pada akhir 
intervensi  tetapi penurunannya tidak setajam 
kelompok kontrol. Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Jahari (2000), bahwa laju penurunan 
skor Z BB/U pada anak Indonesia rata-rata 
sekitar 0,1 SD per bulan. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa pertumbuhan anak semakin 
menyimpang dari kurva normal dengan semakin 
meningkatnya usia.17 Hasil ini dapat diterima 
karena banyak faktor yang mempengaruhi status 
gizi dan adalah sulit untuk mengharapkan 
meningkatan status gizi hanya dengan 
penyuluhan. Berapa lama waktu yang diperlukan 
untuk merubah praktik tidak diketahui dengan 
pasti.  

Penelitian Brown LV (1992) di 
Bangladesh menunjukkan pendidikan gizi melalui 
demonstrasi oleh pekerja desa dapat menekan 
penurunan skor Z BB/U, tetapi penurunan pada 
kelompok perlakuan lebih kecil dibandingkan 
kelompok kontrol (-0,19 vs -0,65 SB).12 Penelitian 
Bhandari N, et.al., (2004) di Haryana, India 
menunjukkan intervensi pendidikan gizi dapat 
meningkatkan panjang badan meskipun kecil 
tetapi bermakna pada kelompok perlakuan 
(rerata perbedaan 0,32 cm), sedangkan berat 
badan tidak terpengaruh.18 

 Hasil analisis regresi linear Dummy 
variabel menunjukan bahwa penyuluhan model 
pendampingan dapat merubah skor Z BB/U 
(0,028 SD) dan skor Z BB/PB (0,321 SD) lebih 
tinggi dibandingkan kelompok yang mendapat 
penyuluhan konvensional, tetapi tidak dapat 
merubah skor Z PB/U. Indikator skor Z BB/U dan 
BB/PB merupakan parameter status gizi yang 
dapat berubah dalam jangka waktu yang singkat 
sedangkan perubahan skor Z PB/U memerlukan 
waktu yang lama.  

Intervensi yang diberikan dalam 
penelitian ini adalah penyuluhan model 
pendampingan. Metode pendampingan pada 
akhirnya dapat meningkatkan pengetahuan ibu 
menjadi lebih baik. Namun yang perlu dikaji lebih 
lanjut adalah retensi hasil penyuluhan model 
pendampingan yang diberikan. Berapa lama efek 
penyuluhan model pendampingan terhadap 
berbagai parameter gizi belum pernah dilakukan, 
bagaimana pengetahuan ibu setelah 6 bulan atau 
1 tahun penyuluhan dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan untuk merubah perilaku ibu dalam 
pemberian makanan pada anak usia 6 – 24 
bulan.  
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penyuluhan model pendampingan dapat 
menekan penurunan skor Z BB/U, meningkatkan 
skor Z BB/PB, pengetahuan ibu dan TKE, 
menurunkan jumlah hari sakit Diare tetapi tidak 
dapat meningkatkan TKP, skor Z PB/U dan 
menurunkan jumlah hari sakit ISPA yang berbeda 
dengan kelompok yang mendapat penyuluhan 
konvensional.  

SIMPULAN 
1. Peningkatan skor pengetahuan ibu pada 

kelompok yang menerima penyuluhan model 
pendampingan lebih tinggi secara signifikan 
(p =0,001) dibandingkan kelompok 
penyuluhan konvensional. 
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2. Peningkatan TKE pada kelompok yang 
menerima penyuluhan model pendampingan 
lebih tinggi secara signifikan (p=0,0001), 
sedangkan peningkatan TKP lebih rendah 
tetapi tidak signifikan (p=0,292) dibandingkan 
dengan kelompok penyuluhan konvensional. 

3. Penurunan jumlah hari sakit Diare pada 
kelompok yang menerima penyuluhan model 
pendampingan lebih tinggi secara signifikan 
(p=0,019), sedangkan penurunan jumlah hari 
sakit ISPA tidak berbeda secara signifikan 
(p=0,372) dibandingkan dengan kelompok 
penyuluhan konvensional. Penurunan jumlah 
hari sakit (Diare dan ISPA) tidak berbeda 
pada kedua kelompok. 

4. Kedua kelompok menunjukkan penurunan 
skor Z BB/U dan PB/U yang signifikan 
(p<0,05) pada akhir intvensi. Rerata skor Z 
BB/PB kelompok intervensi lebih tinggi 
namun tidak signifikan dibandingkan kontrol 
pada akhir intervensi (p=0,137). Rerata 
perubahan skor Z BB/U, PB/U dan BB/PB 
antara kelompok intervensi dan kontrol 
berbeda setelah 3 bulan intervensi (semua 
dengan p<0,05). 

5. Penyuluhan model pendampingan dapat 
merubah status gizi terutama pada indikator 
skor Z BB/U (0,256 SD) dan BB/PB (0,321 
SD) lebih tinggi dibandingkan dengan 
penyuluhan konvensional.  
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Lampiran 
 

Tabel 1. Gambaran Umum Ibu Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol 
Variabel Intervensi 

n = 33 
Kontrol 
n = 38 

Nilai p 

Umur (th) 29 (±4,63) 28 (±5,37) t = -0,362a 0,719 
Pendidikan Ibu (th) 10,1 (±2,35) 7,4 (±2,95) z  = -3,645b 0,0001 ** 

Pekerjaan Ibu 
• wiraswasta 
• Karyawati 
• IRT 

 
1 (1,4%) 
0 (0%) 

33 (44,9%) 

 
1 (1,4%) 
1 (1,4%) 

35 (50,7%) 

χ2 = 0,885c 0,643 

Penghasilan Keluarga 
(Rp) 

985,625  
(±514,448) 

904,054 
(±216,467) 

z  = -0,327b 0,744 

**p<0,05; aIndependent t Test; cUji Mann-Whitney;  bUji Chi Square 
  

Tabel 2. Gambaran Umum Subjek pada Awal Intervensi antara Kelompok Intervensi dan Kontrol 
Variabel Intervensi 

n = 33 
Kontrol 
n = 38 

Nilai p 

Jenis Kelamin : 
• Laki-laki 
• Perempuan 

 
15 (21,7%) 
17 (24,6%) 

 
22 (31,9%) 
15 (21,7%) 

χ2 = 1,093a 0,296 

Umur (Bulan) 15,7 (±3,84) 13,4 (±3,61) t  = -2,540b 0,013** 

Skor Z BB/U -1,4 (±0,78) -1,5 (±0,65) t  = -0,332b 0,741 

Skor Z PB/U -0,9 (±1,05) -1,15 (±0,73) z  = -0,265c 0,791 
Skor Z BB/PB -1,3 (±0,98) -1,3 (±0,91) t  = 0,145b 0,884 

**p<0,05; aUji Chi Square; bIndependent t test; c Uji Mann- Whitney 
 

Tabel 3. Rerata Peningkatan Skor Pengetahuan Ibu pada Kelompok Intervensi dan Kontrol pada Akhir Intervensi 

Kelompok 
Perubahan Skor Pengetahuan Ibua 

x  (SD) 
Intervensi (n=33) 41,72 (±11,21) 

Kontrol (n=38)   16,6 (±14,02) 
 a z =-5,975; p = 0,0001 

 
Tabel 4. Beda Rerata Perubahan TKE dan TKP pada Kelompok Intervensi dan Kontrol Setelah Intervensi 

Kelompok 
Perubahan TKEa Perubahan TKPb 

x  (SD) x  (SD) 
Intervensi (n=33) 10.6 (±7,80) 3,5 (±17,64) 

Kontrol (n=38) 0,7 (±9,13) 8,2 (±18,09) 
 a z  = -4,332, p = 0,0001. b t  = 1,062, p =0,292 

 
Tabel 5. Rerata Perubahan Jumlah Hari Sakit Diare dan ISPA pada Kelompok Intervensi dan Kontrol  

Kelompok 
Diarea ISPAb 

x  (SD) x  (SD) 
Intervensi (n=33) -0,4 (±1,70) -0,7 (±1,75) 

Kontrol (n=38) 0,4 (±1,18) -0,2 (±1,89) 
 a z =-2,352, p = 0,019  b z =-0,893; p = 0,372 

 

Tabel 6. Beda Rerata Perubahan skor Z BB/U, PB/U dan BB/PB Kelompok Intervensi dan Kontrol  

Kelompok 

Perubahan  
Skor Z BB/Ua 

Perubahan  
Skor Z PB/Ub 

Perubahan  
Skor Z BB/PBc 

x  (SD) x  (SD) x  (SD) 
Intervensi (n=33) -0,1 (±0,09) -0,4 (±0,23) 0,16 (±1,112) 

Kontrol (n=38) -0,3 (±0,13) -0,3 (±0,19) -0,19 (±1,111) 
 a z  =  -6,383,  

p = 0,0001 

b z  = -2,136,  
p  = 0,033 

c z  = -6,791  
p = 0,0001 
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ABSTRAK 
  

Pola makan dengan pola konsumsi makanan siap saji dengan kandungan energi, protein, 
lemak, dan natrium tinggi tetapi rendah serat merupakan faktor pemicu munculnya masalah 
tekanan darah pada remaja. Hipertensi pada orang dewasa berhubungan dengan adanya 
peningkatan tekanan darah pada masa anak-anak maupun pada remaja.  Oleh karena itu, 
akan lebih efektif mencegah peningkatan resiko hipertensi pada masa remaja 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi dengan tekanan darah 
siswa SMA Neg.I Kahu Kab. Bone.  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik. Sampel adalah siswa kelas II IPA1 yang 
berjumlah 43 siswa yang dipilh secara purposive sampling. Asupan zat gizi diperoleh melalui 
recall 3x24 jam kemudian diolah menggunakan software menu A. Tekanan darah diukur 
menggunakan sphygmomanometer dan stetoskop. Untuk mengetahui hubungan antar 
variabel asupan zat gizi dengan tekanan darah dilakukan uji Che Square dengan 
menggunakan program SPSS. Data disajkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan 
narasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa asupan energi  sample sebanyak 95.35% kurang dan 
4.65% cukup. Asupan karbohidrat, sebesar 93.02%  kurang dan 6.98% cukup. Asupan 
protein, sebesar 72.1% kurang, 16.3%  cukup dan 11.63% lebih. Asupan lemak, sebesar 
41.9% kurang, 37.2% cukup dan 20.9%  lebih. Asupan natrium, sebesar 81.39% kurang, 
16.27%  cukup, dan 2.32% lebih. Rerata tekanan darah sampel dalam kategori normal. Hasil 
uji statistik antara variabel asupan zat gizi dengan tekanan darah sampel menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan antara asupan zat gizi dengan tekanan darah sampel. 

Disarankan agar mempertahankan pola makan dan pola hidup yang sehat, tetapi asupan zat 
gizi perlu ditingkatkan agar mencapai tingkat konsumsi yang cukup. Sebaiknya dilakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai faktor lain yang mempengaruhi tekanan darah pada remaja. 

 
PENDAHULUAN 
      Tekanan darah merupakan kekuatan darah 
mengalir di dinding pembuluh darah yang keluar 
dari jantung (pembuluh arteri) dan yang kembali 
ke jantung (pembuluh balik) (sustrani, 2004). 

 Terdapat dua macam kelainan tekanan 
darah, antara lain hipertensi atau tekanan darah 
tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. 
Pada umumnya yang lebih banyak dihubungkan 
dengan kelainan tekanan darah adalah 
hipertensi, sedangkan hipotensi dihubungkan 
dengan kasus syok (Masud,1996). 

Hipertensi berkaitan dengan asupan zat gizi, 
diantaranya adalah asupan energi, karbohidrat, 
protein, lemak, dan natrium. Hubungan antara 
faktor gizi dengan hipertensi melalui beberapa 
mekanisme, salah satunya adalah ateroklerosis 

yang berhubungan dengan diet seseorang, 
terutama konsumsi lemak berlebih (Kurniawan, 
2007). Meningkatnya konsumsi karbohidrat dan 
lemak akan meningkatkan aktifitas sistem saraf 
simpatik yang akhirnya akan menyebabkan 
hipertensi (Anonim, 1990). Sedangkan konsumsi 
natrium tinggi akan merusak salah satu aliran 
darah sehingga terjadi penyempitan pembuluh 
darah yang dapat meningkatkan produksi 
aldosteron. Peningkatan aldosteron akan 
mengikat natrium sehingga kalium terlepas 
melalui urin, natrium mengikat air sehingga 
mengakibatkan volume darah dan cardiak out put 
meningkat akibatnya tekanan darah meningkat 
(Almatsier, 2003).  

Hasil penelitian tentang hipertensi yang 
dilakukan oleh Aminuddin pada siswa SLTP dan 
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SMA di Makassar menemukan prevalensi 
hipertensi sebesar 4,24% (Nazar, 2007). 
Sedangkan hasil penelitian Robinson Harahap 
menemukan bahwa dari 3612 pelajar SMA, di 
Jakarta, dengan umur 15-21 tahun, didapatkan 
3,3% menderita hipertensi  (Wiguno,1998).  

Penelitian-penelitian terdahulu tentang 
hipertensi pada remaja dilakukan di daerah 
perkotaan, hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa prevalensi hipertensi pada remaja cukup 
tinggi. Sedangkan penelitian tentang hipertensi 
pada remaja di daerah pedesaan maupun di 
daerah pinggiran kota masih sangat kurang. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
hubungan asupan zat gizi dengan tekanan darah 
pada siswa SMA Negeri I Kahu kabupaten Bone. 
Sekolah tersebut terletak di pinggiran kota. Tiap 
hari siswanya jajan di kantin yang terletak di 
lingkungan sekolah tersebut. Jajanan yang 
tersedia cukup bervariasi dan umumnya 
merupakan hasil olahan pemilik kantin.  

 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 
analitik dengan pendekatan Crossectional 
study. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 
I Kahu Kabupaten Bone pada bulan Januari 
08 sampai bulan Juni 08. 

B. Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian adalah seluruh 

siswa kelas 2 SMA Neg. I Kahu Kab. Bone 
sebanyak 258 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas 2 IPA1 SMA 
Neg. I Kahu  Kab. Bone sebanyak 43 orang. 
Pengambilan sampel dilakukan secara 
 porposive sampling dengan kriteria : 
• Bersedia menjadi sampel. 
• Tidak ada riwayat penyakit kronik. 

C. Teknik Pengumpulan Data 
Data sekunder yang dikumpulkan 

meliputi gambaran umum sekolah, tenaga 
pengajar, dan jumlah siswa SMA Negeri I 
Kahu, serta jumlah siswa kelas II SMA Neg I 
Kahu yang diperoleh dari buku profil SMA 
Negeri I Kahu. 

Data Primer meliputi  Data asupan 
zat gizi diperoleh dengan cara melakukan        
recall 24 jam selama tiga hari berturut-turut 
yang dilakukan di kelas oleh peneliti dengan 
menggunakan formulir recall.  Data tekanan 
darah diperoleh melalui pengukuran dengan 

menggunakan sphygmomanometer dan 
stetoskop yang dilakukan oleh Bidan. 

D. Pengolahan dan Penyajian Data 
Data hasil recall diolah 

menggunakan  software menu A. Data 
asupan zat gizi dan tekanan darah di olah 
dan dianalisis menggunakan program SPSS  
for Windows versi 16.0. Untuk mengetahui 
hubungan antar asupan zat gizi dengan 
tekanan darah dilakukan uji Che Square 
dengan tingkat kepercayaan 95%. Ho ditolak 
jika nilai p hitung lebih kecil dari 5% (0.05%). 
Data disajkan dalam bentuk tabel dan narasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian mengenai Hubungan 

Asupan zat Gizi dengan Tekanan Darah Siswa 
SMA Neg I Kahu Kab. Bone yang dilaksanakan 
pada bulan Mei dengan jumlah sampel sebanyak 
43 menunjukkan hasil pengukuran tekanan darah 
sampel rata-rata 99.53 mmHg untuk tekanan 
sistolik dan 67.90 mmHg untuk tekanan diastolik. 
Tekanan darah sistolik tertinggi adalah 120 
mmHg dan terendah adalah 80 mmHg, tekanan 
darah diastolik tertinggi 80 mmHg dan terendah 
50 mmHg. Hasil pengkategorian menunjukkan 
sebanyak 4 (9.3%) sampel yang tekanan 
sistoliknya tergolong rendah dan 39 (90.7%) 
sampel yang tekanan sistoliknya tergolong 
normal. Sedangkan untuk tekanan diastolik 
diperoleh data sebanyak 2 (4.7%) sampel yang 
tekanan diastoliknya tergolong rendah dan 41 
(95.3%) sampel yang tekanan diastoliknya dalam 
kategori normal.  

Selain asupan natrium, faktor lain yang 
dapat mempengaruhi tekanan darah adalah 
asupan zat gizi diantaranya energi, karbohidrat, 
protein, dan lemak. Asupan zat gizi tersebut 
dapat mempengaruhi aktifitas saraf simpatis 
(Anonim,1990). 

Dari hasil penelitian ini tidak didapatkan 
sampel yang prehipertensi maupun hipertensi. 
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin di kota 
Makassar yang menemukan prevalensi hipertensi 
pada anak remaja sebesar 4,24% (Wiguno,1998). 
Hal serupa juga terjadi pada hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Nazar (2007) yang menemukan 
prevalensi hipertensi pada pelajar SMA di kota 
Padang sebesar 20.8% (Nazar, 2007).  

 Dari penyelidikan yang ada, terlihat 
adanya kecenderungan bahwa masyarakat 
perkotaan lebih banyak menderita hipertensi 
dibandingkan masyarakat pedesaan (Wiguno, 



Media Gizi Pangan, Vol. VI, Edisi 2, Juli-Desember 2008 
 

 25

1998). Pola makan dan pola hidup yang berbeda 
antara daerah perkotaan dengan daerah 
pedesaan menjadi faktor penyebab tingginya 
kejadian hipertensi di perkotaan. Pola makan dan 
pola hidup tidak sehat, seperti merokok, aktifitas 
yang sangat minim, asupan garam berlebihan, 
pola makan berlemak merupakan gambaran pola 
makan dan pola hidup remaja di daerah 
perkotaan. Pola makan dan pola hidup seperti itu 
merupakan faktor resiko hipertensi (Marliani, 
2007). Tingginya angka kejadian hipertensi di 
masyarakat perkotaan dibandingkan dengan di 
pedesaan juga dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan seperti stres, hal ini dapat 
dihubungkan dengan pengaruh stress yang 
dialami kelompok masyarakat yang tinggal di kota  
(Pramudita, 2007).  

Dari data asupan zat gizi terlihat bahwa 
sampel yang asupan lemaknya lebih cukup tinggi 
yaitu sebesar 20.9%. Bila hal ini dibiarkan maka 
akan berdampak pada tekanan darah. Kadar 
lemak yang tinggi di dalam menu sehari-hari akan 
berakibat meningkatnya tekanan darah (Anonim, 
1990). Hal ini disebabkan karena asupan lemak 
yang tinggi akan menyebabkan penyempitan 
pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah 
arteri akan berujung pada meningkatnya tekanan 
darah (Marliani,2007). 

Dari hasil pengumpulan data diketahui 
bahwa rata-rata asupan zat gizi sampel dalam 
kategori kurang sedangkan tekanan darah 
sampel rata-rata dalam kategori normal. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa asupan zat gizi 
yang berlebih akan berpengaruh buruk terhadap 
tekanan darah. Kelebihan asupan energi, 
karbohidrat, dan lemak akan meningkatkan 
aktifitas sistem saraf simpatik yang akhirnya akan 
menyebabkan hipertensi (Anonim, 1990), begitu 
pula halnya dengan asupan protein yang berlebih 
akan berpengaruh terhadap volume darah 
dimana protein darah terutama albumin bersama-
sama  dengan gula darah serta kadar air dan 
elektrolit mempengaruhi  volume darah. Makin 
banyak air yang ada dalam cairan darah, 
semakin banyak volume darahnya (Hermayan, 
2007). Sedangkan asupan natrium yang berlebih 
justru akan mempengaruhi nilai osmotik cairan, 
sehingga akan mempengaruhi proses sekresi 
aldosteron ataupun hormon antidiuretik. Dan 
selanjutnya kedua hormon tersebut akan 
mempengaruhi volume darah dan tekanan darah 
(Masud, 1996). Akan tetapi kekurangan zat gizi 
tersebut terutama energi dan karbohidrat secara 
terus menerus akan mempengaruhi tekanan 

darah karena mekanisme kerja jantung dalam 
memompa darah dipengaruhi oleh energi, 
terutama energi dari karbohidrat (Masud, 1996). 
Sedangkan natrium berperan dalam mengatur 
keseimbangan cairan, mengatur permeabilitas 
sel, dan gerakan air, elektrolit, glukosa, insulin, 
dan asam amino (Kuswanto, 2006).  

Hubungan asupan zat gizi dengan 
tekanan darah setelah dilakukan analisis statistik 
antara variabel asupan zat gizi dengan tekanan 
darah  sampel memperlihatkan  bahwa tidak ada 
hubungan yang bermakna antara asupan zat gizi 
dengan tekanan darah.  

Berdasarkan tabulasi antara asupan zat 
gizi dengan tekanan darah terlihat bahwa tidak 
ada sampel yang asupan zat gizinya lebih 
dengan tekanan darah kategori tinggi. 
Sebaliknya, tingkat asupan zat gizi yang kurang 
tidak menunjukkan tekanan darah pada sampel 
dalam kategori rendah.  

Munculnya masalah tekanan darah tinggi 
disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Masud 
(1996) bahwa awal dari suatu kelainan tekanan 
darah tinggi disebabkan oleh peningkatan 
aktifitas pusat vasomotor atau meningkatnya 
kadar epinefrin plasma, sehingga memberikan 
efek pada sistem kardiovaskuler yang akhirnya 
terjadi perubahan-perubahan fungsi pada sistem 
pengendalian tekanan darah, termasuk dalam hal 
ini terjadinya rangsangan berlebihan pada 
susunan saraf simpatis melalui pusatnya di otak 
(Masud,1996). 

 
KESIMPULAN  
1. Rerata tingkat asupan energi, karbohidrat, 

protein, lemak dan natrium sampel dalam 
kategori kurang. 

2. Rerata tekanan darah sampel adalah normal 
baik tekanan sistolik maupun tekanan 
diastolik. 

3. Hasil uji Chi-Square antara asupan energi, 
karbohidrat, protein, lemak, dan natrium 
dengan tekanan darah menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan yang bermakna antara 
asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, 
dan natrium dengan tekanan darah. 
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Lampiran : 
  

Tabel 01. Distribusi Sampel Berdasarkan Umur di SMA Neg I Kahu Kab. Bone, Mei 2008 
 

Umur                                               n                               % 
16 tahun                                         19                            44.2 
17 tahun                                         24                            55.8 
TOTAL                                           43                             100 

 Sumber  : Data primer 
 
Tabel 02. Distribusi Sampel berdasarkan Tekanan Darah  di SMA Neg I Kahu Kab. Bone, Mei 

2008 
 

Tekanan Darah         n                %                       n               % 

                                Tekanan  sistolik                  Tekanan diastolik 
Hipotensi                   4              9.3                       2              4.7 
Normal                     39            90.7                     41           95.3 

TOTAL                     43             100                     43            100 

        Sumber : Data primer 
 

Tabel 03. Distribusi Tingkat Asupan Energi Terhadap Tekanan darah di SMA Neg I Kahu Kab. 
Bone, Mei 2008 

 
Tekanan darah       Hipotensi           Normal                Total P 

Asupan energi        n        %            n       %            n            % 
Kurang                   4       9.3           37     86.0        41        95.3 
Cukup                    0       0.0            2       4.7          2           4.7 

 
0.643 
p>0.05  

Total                      4       9.3            39     90.7        43        100   

 Sumber : Data primer       
 

Tabel 04. Distribusi Tingkat Asupan Karbohidrat Terhadap Tekanan Darah di SMA Neg I Kahu 
Kab. Bone, Mei 2008 

 
Tekanan darah       Hipotensi           Normal                Total P 

Asupan KH             n        %            n       %              n         % 
Kurang                   4       9.3           36     83.7          40      93.0 
Cukup                    0       0.0            3       7.0            3         7.0 

 
0.565 
p>0.05  

Total                      4       9.3            39     90.7         43       100   

 Sumber : Data primer       
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Tabel 05. Distribusi Tingkat Asupan Protein Terhadap Tekanan Darah di SMA Neg I Kahu Kab. 
Bone, Mei 2008 

 
Tekanan darah       Hipotensi           Normal                Total P 

Asupan protein      n        %             n       %              n        % 
Kurang                   4       9.3           27     62.8          31      72.1 
Cukup                    0       0.0            7     16.3            7       16.3 
Lebih                     0       0.0             5     11.6            5      11.6 

 
0.426 

p>0.05  
 

Total                      4       9.3           39     90.7          43      100   

 Sumber : Data primer      
 

 

 
Tabel 06. Distribusi Tingkat Asupan Lemak Terhadap Tekanan Sistolik di SMA Neg I Kahu Kab. 

Bone, Mei 2008 
 

Tekanan darah       Hipotensi           Normal                Total P 

Asupan lemak        n        %            n       %              n         % 
Kurang                   2       4.7          16      37.2         18       41.9 
Cukup                    1       2.3          15      34.9         16       37.2 
Lebih                     1        2.3           8      18.6           9        20.9 

 
0.869 

p>0.05  

Total                      4       9.3          39      90.7          43       100   

 Sumber : Data primer      
 

 

 
 

Tabel 07. Distribusi Tingkat Asupan Natrium Terhadap Tekanan Darah di SMA Neg I Kahu Kab. 
Bone, Mei 2008 

 
Tekanan darah       Hipotensi            Normal                Total P 

Asupan natrium      n        %            n         %             n         % 
 
Kurang                   2        4.7          33      76.7          35     81.4 
Cukup                    2        4.7           5       11.6           7      16.3 
Lebih                     0        0.0            1        2.3           1        2.3 

 
0.156 

p>0.05  

Total                      4        9.3          39       90.7          43     100   

 Sumber : Data primer   
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PEMBERDAYAAN BAHAN MAKANAN LOKAL  
MENUJU MP-ASI MANDIRI  

 
Mustamin 1, Hendrayati 1, Suriani Rauf 1 

1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 
 

ABSTRAK 
 

Kekurangan gizi pada bayi dan anak usia 6 bulan sampai 2 tahun tidak saja dapat 
menurunkan status gizi, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hidup dan tingkat kecerdasan. 
Penurunan status gizi biasanya disebabkan oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-
ASI) yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahan pangan lokal yang dapat 
dijadikan MP-ASI yang memenuhi syarat gizi dengan teknologi rumah tangga. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah keluarga 
miskin yang mempunyai bayi dan anak usia 6 bulan – 24 bulan. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner untuk mendapatkan 
pengetahuan ibu, bahan pangan lokal dan ketepatan umur pertama diberikan MP-ASI. 
Analisis kandungan zat gizi MP-ASI yang dianalisis dengan mengunakan program food 
prosessor 2. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya pengetahuan gizi ibu tentang MP-ASI 
masih kurang. Ketepatan umur pertama kali diberikan MP-ASI masih rendah. Bahan pangan 
lokal yang biasa digunakan untuk membuat MP-ASI adalah: beras sebagai sumber energi, 
telur, ikan, tempe kacang ijo sebagai sumber protein. Bayam, wortel dan pisang sebagai 
sumber vitamin dan mineral. Gula, garam, santan dan minyak kelapa sebagai bumbu. 

Dari hasil penelitian disarankan perlu adanya penyuluhan MP-ASI yang dilakukan secara 
kontinyu diposyandu-posyandu. Perlu penelitian lanjutan untuk melihat kandungan gizi MP-
ASI lokal secara kuantitas dan kualitas. 

Key Word : MP-ASI- Makanan lokal 

 
PENDAHULUAN 

Gizi  memegang penting dalam siklus 
hidup manusia. Kekurangan gizi pada bayi dan 
anak akan menimbulkan gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan  yang apabila 
tidak diatasi secara dini dapat berlanjut hingga 
dewasa (Depkes 2006). 

Kekurangan gizi pada anak tidak saja 
dapat menurunkan status gizi, tetapi juga dapat 
menurunkan kualitas hidup dan tingkat 
kecerdasan anak. WHO (2003) melaporkan 
bahwa 54 % kematian bayi dan balita 
diakibatkan oleh kurang Gizi. BPS (2003) di 
Indonesia terdapat Gizi buruk sebanyak 9.96 %, 
Gizi kurang 20,96 %, sedang untuk  Sulawesi 
Selatan terdapat sebanyak gizi buruk 8 %, Gizi  
kurang 19,3 %. 

Bertambahnya umur bertambah pula 
kebutuhan gizi anak, oleh sebab itu sejak usia 6 
bulan, bayi mulai diberikan Makanan 

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Makanan 
Pendamping ASI (MP-ASI) merupakan makanan 
untuk memenuhi kebutuhan bayi atau anak 
dalam melengkapi ASI dan biasanya diberikan 
pada anak berumur 6 sampai 24 bulan. Pada 
masa itu suplai zat gizi dari  ASI tidak lagi 
memenuhi kebutuhan gizi anak yang semakin 
meningkat sehingga pemberian makanan dalam 
bentuk makanan pelengkap sangat dianjurkan 
(WHO, 1998 dan Komari, 2000) 

Penurunan berat badan pada masa anak 
usia 6 – 24 bulan biasanya disebabkan oleh 
pemberian makanan pendamping ASI yang tidak 
memadai. MP-ASI yang diberikan pada 
umumnya (1) tidak mengandung energi dan zat 
gizi mikro terutama zat bezi, vitamin A dan seng; 
(2) jumlah dan koalitas MP-ASI yang diberikan 
tidak memadai karena minimnya pengetahuan 
ibu tentang cara memberikan makanan yang 
baik dan benar: (3) di masyarakat banyak 
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beredar MP-ASI komersial yang dalam 
penyajiannya kurang tepat dan cenderung 
mahal; MP-ASI JPS tidak menjamin sampai 
kepada sasaran; MP-ASI yang terlalu dini 
bahkan terlalu terlambat diberikan; (6) 
pembuatan MP-ASI Madang hanya berdasarkan 
atas insting ibu (UNICEF, 2000) 

MP-ASI yang dikonsumsi bayi dan anak 
usia 6-24 bulan sebaiknya sesuai dengan sosial  
budaya masyarakat setempat dan dapat 
dilakukan dengan biaya sendiri, sehingga tidak 
selalu tergantung dari pemberian pemerintah. 
Pemberian MP-ASI sebaiknya menggunakan 
bahan makanan lokal yang terdapat di 
lingkungan sendiri, mudah dibuat dan harga 
terjangkau (Depkes, 2006) 

Saat ini sedang digalakkan keluarga sadar 
gizi (Kadarzi) dengan misi kemandirian keluarga 
untuk berperilaku sadar gizi sehingga semua 
keluarga sadar gizi dan berstatus gizi baik. 
Pengalaman secara internasional bahwa untuk 
mencegah gizi kurang pada anak balita, 
pendidikan gizi jauh lebih efektif dibanding 
dengan suplementasi atau subtitusi pangan. 

Dipandang perlu pemberian pendidikan 
gizi sebagai alternatif dalam penyediaan MP-ASI 
yang baik dan benar  mulai dari pemanfaatan 
bahan pangan lokal, peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan ibu  dalam pembuatan MP-ASI 
dengan menggunakan teknologi rumah tangga 
yang padat gizi yang sesuai dengan konsistensi 
dan volume makanan yang diperlukan bayi dan 
anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bahan pangan lokal yang dapat 
dijadikan MP-ASI, sehingga diperoleh MP-ASI 
yang memenuhi syarat gizi dengan teknologi 
rumah tangga. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan 
Sudiang Raya kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar. Lokasi ini dipilih berdasarkan Data 
Biro Pusat Statistik tahun 2008, Kecamatan 
Biringkanaya masuk dalam kategori miskin. dan 
salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan 
Biringkanaya yang paling banyak penduduknya 
yang tergolong miskin adalah Kelurahan  
Sudiang Raya yaitu sebanyak 1740 KK dari 
5920 KK yang ada. Penelitian ini menggunakan 
desain Post test only design dengan pendekatan 
cross sectional.  Ujicoba berbagai resep MP-ASI 
dan Uji mutu menyangkut nilai gizi dan dan daya 
tarima MP-ASI. Sampel penelitian ini adalah 
seluruh keluarga miskin yang mempunyai anak 

umur 6-24 bulan yang berada diwilayah 
penelitian dan bersedia menjadi sampel. 
Pengumpulan Data terdiri atas 3 (tiga) tahap, 
yaitu : 

Tahap I 
Data primer berupa pengetahuan gizi MP-ASI, 
bahan pangan lokal untuk MP-ASI dan 
kebiasaan pemberian MP-ASI dikumpulkan 
melalui  wawancara dengan menggunakan 
formulir. 

Tahap II 
Berbagai resep MP-ASI diperoleh melalui uji 
coba di laboratorium kuliner Jurusan Gizi. 
Analisa zat gizi menggunakan komputer 
program food prosessor 2. 

Tahap III 
Uji mutu atau tingkat kesukaan, dilakukan 
dengan uji kesukaan  terhadap sampel (MP-ASI)  

Seluruh data primer diolah dan disajikan 
dalam bentuk tabel dan narasi. Resep beserta 
nilai gizinya akan disajikan dalam bentuk buku 
panduan MP-ASI dengan penambahan 
peraturan pemberian MP-ASI yang menyangkut 
syarat dan prinsip pemberian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 

sebagian besar sampel pada penelitian berkisar 
6 bulan sampai 24 bulan .  Pada penelitian ini 
golongan usia sampel dibagi menjadi dua  
golongan yaitu usia 6 – 12 bulan (12,9%) dan 
usia diatas 12 bulan(87,1%). Pengelompokan 
sampel pada penelitian ini bertujuan untuk 
membedakan kualitas dan kuantitas MP-ASI 
bukan dari masalah gizi yang dihadapi, karena 
sesungguhnya usia 0 sampai 24 bulan 
merupakan masa pertumbuhan dan 
perkembangan yang pesat sehingga kerap 
diistilahkan sebagai periode emas sekaligus 
periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan 
apabila pada masa ini bayi dan anak 
memperoleh asupan gizi sesuai untuk tumbuh 
kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan 
anak pada masa ini tidak memperoleh makanan 
sesuai kebutuhan gizinya, maka periode emas 
akan berubah menjadi periode kritis yang akan 
mengganggu tumbuh kembang bayi dan anak, 
baik pada saat ini maupun yang akan datang.  

Untuk mencapai tumbuh kembang 
optimal, di dalam Global Strategy For Infant and 
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Young Child Feeding, WHO/UNICEF 
merekomendasikan empat hal penting yang 
harus dilakukan yaitu pertama memberikan air 
susu ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 
menit setelah bayi lahir, kedua memberikan 
hanya Air Susu Ibu (ASI) saja sampai usia 6 
bulan, ketiga memberikan Makanan 
Pendamping Asi (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 
bulan sampai 24 bulan dan keempat 
meneruskan pemberian ASI sampai anak umur 
24 bulan. Rekomendasi ini menekankan bahwa 
secara sosial budaya MP-ASI hendaknya dibuat 
dari bahan pangan yang mudah diperoleh dan 
murah harganya serta merupakan bahan 
pangan lokal setempat.  

Penentuan bahan pangan lokal yang  
dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan 
makanan yang biasa dipergunakan oleh 
responden dalam membuat MP-ASI, hasil 
penelitian ini hampir sama dengan beberapa 
penelitian mengenai penggunaan bahan pangan 
lokal yang telah dilakukan dibeberapa tempat, 
misalnya Puskesmas Parung  menghasilkan 
bahwa bahan pangan yang dominan untuk MP-
ASI adalah kacang hijau, tepung terigu dan gula 
pasir.  Penelitian Direktorat Bina Gizi 
Masyarakat di 15 Propinsi di Indonesia 
menunjukan bahwa sumber energi adalah 
beras/tepung beras dan sumber protein adalah 
kacang hijau. Makanan lain yang memegang 
peranan adalah antara lain pisang dan sayuran 
sebagai sumber vitamin dan mineral. Pemberian 
bubur hampir merata di 15 propinsi yaitu 
menggunakan garam, gula, minyak dan santan.  

Bahan pangan yang digunakan 
sebagai bahan MP-ASI pada lokasi penelitian 
cenderung tidak bervariasi, sumber energi 
sebagian besar berasal dari beras (bubur, nasi), 
ikan dan telur  sebagai sumber protein dan 
beberapa sayuran (wortel dan bayam) sebagai 
sumber vitamin dan mineral, Penelitian serupa 
yang pernah dilakukan menunjukan hasil yang 
tidak jauh berbeda, seperti hasil penelitian 
mengenai penilaian makanan MP-ASI di 
kabupaten Barru Sulawesi Selatan dengan 
besar sampel 700 anak menunjukkan bahwa 
telur sebagai  sumber  protein hewani  mulai 
dikonsumsi anak pada umur 4 – 5 bulan dan 
ikan mulai umur 6 – 8 bulan. Konsumsi ikan 
meningkat sejalan dengan meningkatnya umur 
anak. Kacang-kacangan tidak termasuk tahu 
dan tempe mulai dikonsumsi pada umur 9 – 11 
bulan meningkat sejalan dengan meningkatnya 
umur. Sayuran hijau mulai dikonsumsi sejak 

anak berumur  6 – 8 bulan. Konsumsi pisang 
dalam bentuk lumat diberikan pada anak umur 4 
– 8 bulan. Hal serupa juga dikemukakan oleh 
Hasanuddin (1999) mengenai makanan padat 
gizi yang diterima oleh anak-anak di Sulawesi 
Selatan menunjukkan bahwa untuk anak 6 – 11 
bulan sumber protein utama adalah telur, 7-12 
bulan adalah ikan selain daging ayam, hati, tahu 
dan tempe. Secara umum jenis bahan pangan 
yang dipergunakan pada wilayah penelitian 
hampir sama dengan penelitian yang serupa 
namun dari kualitas dan kuantitasnya belum bisa 
terukur dengan jelas, dimana pada penelitian ini 
tidak dilakukan pengukuran tingkat konsumsi. 

Pemberian MP-ASI lokal memiliki 
beberapa  dampak positif, antara lain : ibu lebih 
memahami dan lebih terampil dalam membuat 
MP-ASI dari bahan pangan lokal sesuai dengan 
kebiasaan dan sosial budaya setempat, 
sehingga ibu dapat menyiapkan MP-ASI dengan 
penuh keyakinan dan tidak merasakan sebagai 
suatu beban yang harus dilakukan. Studi MP-
ASI yang merupakan multi sampel telah 
dilakukan di 6 lokasi pada tahun 1997 yaitu 
Bogor, Indramayu, Purworejo, Jombang, Belu 
dan Barru. Penelitiasn tersebut menunjukkan 
bahwa secara umum baik kualitas maupun 
kualitas MP-ASI yang diberikan kepada anak 
masih dibawah angka kecukupan gizi. Apabila 
MP-ASI tidak diberikan dalam waktu dan jumlah 
yang tepat penurunan status gizi akan 
berlangsung terus bahkan dapat mengakibatkan 
kondisi yang lebih berat yakni gizi buruk. Status 
gizi sampel dalam penelitian ini dapat 
mencerminkan ketidak cukupan baik kualitas 
maupun kuantitas MP-ASI dimana status gizi 
berdasarkan BB/U 22,5% dalam kategori 
kurang, untuk TB/U 67,7 % kategori pendek dan 
BB/TB 12,9 % kategori kurus. Susenas tahun 
1999 dalam laporan Jahari menunjukkan bahwa 
untuk daerah miskin cenderung terjadi 
peningkatan kasus gizi kurang dibanding daerah 
makmur. Biasanya keadaan seperti ini diikuti 
dengan kejadian anemia gizi. Tahun 1999 SKRT 
melaporkan bahwa anemia pada bayi mencapai 
66,5 % dan pada balita mencapai 47 %. 

Hasil survei Puslitbang gizi  
menunjukan bahwa pembuatan MP-ASI  
disadari oleh masyarakat sebagai sesuatu hal 
yang penting untuk anaknya, hambatan yang 
ada antara lain faktor daya terima (ketidak 
sukaan anak) terhadap makanan yang 
disediakan, faktor ekonomi sehingga pemilihan 
bahan makanan yang diberikan sebagai bahan 
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MP-ASI sangat terbatas. Responden pada 
penelitian ini tergolong pada sosial ekonomi 
rendah mengingat sebagian besar Kepala 
Keluarga (KK) bekerja sebagai buruh kasar, 
dengan demikian keterbatasan pemilihan bahan 
pangan yang dijadikan MP-ASI dapat dikatakan 
sebagai salah satu faktor sosial ekonomi yang 
dimiliki. Selain itu pengetahuan responden akan 
MP-ASI sangat rendah dimana 87,1 % 
responden tidak mengetahui tentang MP-ASI 
dan 80,6 % sampel memperoleh MP-ASI tidak 
tepat baik dibawah usia 6 bulan maupun diatas 6 
bulan. 

Hasil uji organoleptik yang dilakukan  
dengan cara melihat apakah hidangan MP-ASI 
yang disajikan satu kali pemberian makanan 
dihabiskan atau tidak sebagai uji daya terima 
dapat dilihat pada lampiran. Untuk kelompok 
usia 6 -12 bulan formula makanan yang paling 
disukai adalah Pallu Butung (93,5%), sedangkan 
untuk kelompok usia 12 sampai 24 bulan 
formula yang paling banyak disukai adalah 
bubur + Pallu mara (80,6%). Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa daya terima makanan 
sampel dipengaruhi oleh makanan yang sering 
disajikan pada tingkat rumah tangga mengingat 
Pallu butung dan Pallu mara adalah makanan 
lokal setempat yang bersifat turun temurun. 

 
KESIMPULAN  
1.   Pengetahuan ibu tentang MP-ASI pada 

umumnya kurang 
2  Ketepatan umur pertama bayi dan anak 

diberikan MP-ASI pada  umumnya kurang 
tepat 

3  Bahan pangan lokal yang biasa gigunakan 
oleh responden untuk membuat MP-ASI 
adalah beras sebagai sumber energi, ikan, 
telur, tempe, tahu dan kacang ijo sebagai 
sumber protein, sayur bayam, wortel 
sebagai sumber vitamin dan garam, gula, 
minyak dan santan sebagai bumbu. 

4   Telah tercipta 10 jenis resep MP-ASI Lokal, 5 
rersep untuk usia 6 - 11 bulan dan 5 resep 
untuk usia 12 – 24 bulan. 

5.  Pada umumnya MP-ASI yang  diuji coba 
disukai oleh sampel. 

SARAN 
       Perlu adanya penyuluhan tentang MP-ASI 
yang dilakukan di posyandu secara kontinyu 
serta penelitian lanjutan untuk melihat 
kandungan gizi MP-ASI secara kuantitas 
maupun  kualitasnya.  
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Lampiran : 
 

 
Tabel 1. Distribusi Berdasarkan Pengetahuan Ibu Sampel Tentang MP-ASI 
 

Pengetahuan MP-ASI n % 

Tahu (baik) 4 12.9 
Tidak Tahu (Kurang) 27 87.1 

Total  31 100 
                 Sumber : Data Primer 2008 
 

 
 
Tabel 2 Distribusi Sampel Berdasarkan Ketepatan Umur Pemberian MP- ASI 
 

Umur Pemberian MP-ASI n % 

Tepat (, 6 bulan) 6 19.4 
Tidak tepat ( < dan > 6 bulan) 25 80.6 

Total  31 100 
                 Sumber : Data Primer 2008 

 
 
Tabel 4. Bahan Pangan lokal yang digunakan membuat MP-ASI 
 

Sumber Energi Sumber Protein Sayur dan Buah Bumbu 
Beras Ikan 

Telur 
Tempe 
Kacang ijo 

Bayam 
Wortel 
Pisang 

Gula 
Santan 
Minyak 

Sumber : Data Primer 2008 
 
 

 
Tabel 5. Formula MP-ASI Berdasarkan Bahan Pangan Lokal 
 

NO 
Jenis MP-ASI 

Usia 6 – 11 bulan NO 
Jenis MP-ASI 

Usia 12 – 24 bulan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bubur Hijau 
Bubur Telur 
Bubur Aneka Ria 
Palu Butung 
Bubur Ubi Merah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bubur Campur 
Buba Kuning 
Bubur dan Palu Mara 
Nasi Tim Campur 
Nasi Tim dan Ikan Pepes 

            Sumber: Data Primer 
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Tabel 6. Daya Terima MP-ASI  Dengan Bahan Lokal. 
 

No Formula MP-ASI Lokal 
Habis TidaK habis 

Total 
n % n % 

1 Bubur Hijau 25 80,6 6 19,4 31 100 

2 Bubur Telur 24 77,4 7 22,6 31 100 

3 Bubur Aneka Ria 28 90,4 3 9,6 31 100 

4 Bubur Ubi Merah 17 54,8 14 45,2 31 100 

5 Pallu Butung 29 93,5 2 6,5 31 100 

6 Bubur Campur 20 64,5 11 35,5 31 100 

7 Bubur Kuning 24 77,4 7 22,6 31 100 

8 Bubur Pallu Mara 25 80,6 6 19,4 31 100 

9 Nasi Tim Campur 16 51,6 15 48,4 31 100 

10 Nasi Tim & Ikan Pepes 23 74,1 8 25,9 31 100 

Sumber : Data Primer 2008 
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ABSTRAK 
 

Makanan sisa di rumah sakit masih menunjukkan angka yang cukup tinggi,  padahal proses 
penyediaan makanan di rumah sakit sudah diatur sedemikian rupa untuk memenuhi 
kebutuhan nutrisi serta sesuai dengan kondisi pasien.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran asupan 
makanan dan zat gizi serta biaya yang tidak dimanfaatkan dari makanan sisa ibu nifas rawat 
inap di Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah makan siang sebanyak 32 ibu ibu nifas yang diambil 2 hari berturut-turut sehingga 
jumlah sampel sebanyak 64 makan siang yang diambil secara accidental sampling. Data 
dianalisa secara distribusi frekuensi menggunakan  program Microsof Excel dan disajikan 
dalam bentuk tabel dan grafik. Variabel yang diteliti adalah jenis dan berat makanan, asupan 
makanan sumber energi dan protein, biaya olahan makanan, makanan sisa dan biaya yang 
tidak dimanfaatkan. 

Hasil penelitian ini menggambarkan Jenis dan jumlah makanan yang disajikan kepada ibu 
nifas pada umumnya tergolong cukup yaitu nasi (300 gram), ayam (80 gram), ikan (50 gram), 
tahu (50 gram),  kecuali jumlah tempe semuanya kurang dari standar porsi. Sedangkan 
sayur dan buah terdapat sejumlah sampel yang kurang dari standar porsi. Asupan energi 
diperoleh 8 ibu nifas (25 %) yang kurang pada hari pertama dan 7 ibu nifas (21,9 %) pada 
hari kedua. Asupan protein yang kurang yaitu sebanyak 14 ibu nifas (43,7 %) pada hari 
pertama dan 13 ibu nifas (40,6 %) pada hari kedua. Sedangkan Asupan lemak pada 
umumnya kurang yaitu sebanyak 28 ibu nifas (87,7 %) pada hari pertama dan 27 ibu nifas 
(84,4 %) pada hari kedua. 

Pada umumnya ibu nifas menyisakan makanannya pada hari pertama yaitu dari jenis 
makanan nasi, ikan, sayur. Biaya olahan makanan antara Rp.2450- sampai dengan Rp. 
2490, rata-rata biaya yang tidak dimanfaatkan antara Rp.355 sampai dengan Rp.403,5. 

Untuk memenuhi standar porsi dan kecukupan asupan gizi, maka jenis makanan yang perlu 
ditambah adalah tempe, sayur dan buah serta perlunya ditingkatkan anggaran belanja untuk 
makanan.  

 
PENDAHULUAN 

Pengaturan makanan dan diit untuk 
menyembuhkan penyakit merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya 
perawatan untuk penyembuhan penyakit yang 
diderita. Penggunaan makanan  untuk 
penyembuhan penyakit, bukanlah semata-mata 
sebagai alat penyembuh, tetapi juga 
memberikan rasa kenyang,  rasa puas dan 
nyaman serta rasa diperhatikan (Moehji, 1999). 

Pengolahan bahan makanan 
mempunyai tujuan agar tercipta makanan yang 

memenuhi syarat kesehatan, mempunyai cita 
rasa yang sesuai serta mempunyai bentuk yang 
merangsang selera makan (Azwar, 1996). Bila 
makanan yang disajikan pada pasien sesuai 
kebutuhan, tetapi tidak dihabiskan apalagi 
berlangsung dalam jangka waktu lama, akan 
menyebabkan pasien mengalami defisiensi zat-
zat gizi (Moehji, 1999). 

Makanan yang tidak dihabiskan 
merupakan sisa makanan yang akhirnya akan 
dibuang. Padahal untuk menyediakan makanan 
perlu biaya yang tidak sedikit sehingga dengan 
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adanya sisa makanan tersebut berarti pula ada 
biaya yang terbuang. 

Diharapkan pasien menghabiskan 
makanan yang diberikan di rumah sakit, namun 
kenyataannya penelitian Ruhiyawati (2002) di 
Rumah Sakit Umum Labuang Baji menyatakan 
bahwa 35 % makanan yang tidak dihabiskan 
oleh pasien kelas III dewasa. Sama halnya hasil 
penelitian Wansoo Hong dan David Kirk (1995) 
pada 11 (sebelas) rumah sakit di Amerika 
Serikat menunjukkan bahwa 55,8 % pasien yang 
disurvei menyisahkan makanan yang diberikan. 

Hasil penelitian  John (l999), 
menunjukkan bahwa makanan sisa pada pagi 
hari lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
makanan pada siang dan malan hari, yaitu 
masing-masing 23,1%, 39,99% dan 42,35%. 
Hasil penelititian tersebut diperoleh bahwa lebih 
dari 58% energi  terbuang dari makanan sisa. 
Uraian tersebut menunjukkan bahwa makanan 
sisa di rumah sakit masih menunjukkan angka 
yang cukup tinggi,  padahal proses penyediaan 
makanan di rumah sakit sudah diatur 
sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan 
nutrisi serta sesuai dengan kondisi pasien.  

Pasien yang tidak menghabiskan 
makanannya dapat memberikan banyak 
kerugian terhadap biaya penyelenggaraan 
makanan, bagi pasien akan mengalami 
kekurangan asupan zat gizi dan dalam jangka 
waktu panjang akan memberikan dampak 
negatif terhadap proses penyembuhan penyakit 
yang dideritanya. 

Ibu nifas yang dirawat inap di Rumah 
Sakit, sesungguhnya bukanlah pasien yang 
menderita suatu penyakit tertentu, tetapi ibu 
nifas adalah pasien yang tergolong orang sehat 
yang seharusnya menghabiskan makanan yang 
disajikan dari  Instalasi Gizi. 

Berbagai faktor penyebab masalah yang 
terkait dalam penyelenggaraan makanan di 
Institusi Rumah Sakit dalam upaya 
meningkatkan derajat kesehatan pasien yang 
dirawat inap diantaranya : kualitas bahan 
makanan yang digunakan tidak begitu baik 
karena keterbatasan dana, cita rasa makanan 
kurang diperhatikan, makanan kurang bervariasi 
menyebabkan konsumen tidak berselera 
memakannya. Dengan demikian, maka peneliti 
membatasi diri pada asupan makanan  dan gizi  
serta biaya yang tidak dimanfaatkan dari 
makanan sisia oleh ibu nifas rawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. 

 Berdasarkan masalah tersebut, maka 
rumusan penelitian ini yaitu seberapa banyak 
asupan makanan dan zat gizi serta  biaya yang 
tidak dimanfaatkan dari makanan sisa ibu nifas 
rawat inap di Rumah Sakit Umum Daya Kota 
Makassar. 

Oleh karena itu penelitian ini 
dilaksanakan untuk mengetahui seberapa  
banyak asupan zat gizi dari makanan yang 
disajikan oleh pihak Rumah Sakit (Instalasi gizi) 
dan biaya yang tidak dimanfaatkan dari 
makanan sisa ibu nifas yang rawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran asupan makanan dan zat 
gizi serta biaya yang tidak dimanfaatkan dari 
makanan sisa ibu nifas rawat inap di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar. 

Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan data khususnya sebagai 
bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan 
makanan dan biaya makanan. 
 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penilitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif  yaitu untuk memperoleh 
gambaran asupan makanan dan zat gizi 
pada ibu nifas rawat inap dan biaya yang 
tidak dimanfaatkan dari makanan  sisa di 
Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. 

B. Populasi dan Sampel penelitian 
1. Populasi 

Populasi adalah seluruh menu  
makanan ibu nifas yang dirawat inap di 
Rumah Sakit Umum Daya Makassar. 

2. Sampel 
Sampel adalah menu makanan siang 
ibu nifas yang dirawat inap di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar, 
dengan alasan bahwa menu makanan 
siang dapat mewakili waktu makan 
lainnya yaitu 30 – 40 % dari kecukupan 
yang dianjurkan perhari (Mohjie, 1992).  

3. Besar sampel  
Jadi jumlah sampel yang dapat diambil 
yaitu sebanyak 32 makanan siang 
dengan menu dua hari berturut-turut dari 
32 ibu nifas sebagai responden, 
sehingga jumlah sample keseluruhan 
sebanyak 64 sampel. 

4. Cara pengambilan sampel  
Sampel diambil secara accidental 
sampling dengan cara 2 kali menu 
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makan siang dari ibu nifas yang baru 
masuk pada kamar perawatan nifas 
selama penelitian berlangsung. 

C. Cara Pengumpulan Data 
1. Data Primer 

a. Data Ibu nifas yaitu nama, umur, 
pekerjaan, kelas perawatan, alamat, 
penyakit sedang diderta, dan 
keadaan persalinan yang  diperoleh 
dari buku rekam medik ibu nifas 
atau dengan cara wawancara 
dengan menggunakan kuesioner. 
Data berat nadan dan tinggi badan 
diperoleh dengan cara mengukur 
langsung ibu nifas. 

b. Data jenis dan berat makanan 
diperoleh dengan cara mencatat dan 
menimbang makanan sebelum 
didistribusi ke kamar perawatan ibu 
nifas dengan menggunakan 
timbangan bahan makanan dengan 
tingkat ketelitian 0,1 gram. 

c. Data biaya olahan makanan 
diperoleh dengan cara menghitung 
harga makanan setiap porsi yang 
disesuaikan dengan harga pasar, 
kemudian dijumlah keseluruhan 
sesuai menu yang disajikan di atas 
plato/piring. 

d. Asupan makanan sumber energi 
dihitung dari jumlah makanan yang 
dikonsumsi yaitu barat makanan 
sebelum dikonsumsi dikurang berat 
sisa makanan, kemudian zat gizi 
dihitung menggunakan program W-
Food. Kecukupan asupan gizi untuk 
makan siang dihitung dengan 
membandingkan terhadap  AKG  
2004 yang dianjurkan perhari. 

e. Data makanan sisa diperoleh 
dengan cara mengumpulkan sisa 
makanan dari setiap ibu nifas sesaat 
setelah makan menggunakan 
wadah plastik yang telah diberi 
label, kemudian ditimbang dengan 
menggunakan timbangan bahan 
makanan dengan tingkat ketelitian 
0,1 gram. 

f. Data biaya makanan sisa diperoleh 
dengan rumus (Mukrie, 1990) : 

MakananBahan  xHarga
alMakananTotBahan Berat 

SisaMakanan Bahan Berat  

 
 

2. Data Skunder 
Data skunder berupa profil Instalasi  gizi 
di Rumah  Sakit Umum Daya Makassar. 

D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini terdiri dari: 

kuesioner untuk memperoleh karakteristik 
ibu nifas, formulir rekaman medik, formulir 
menu makanan dan sisa makanan, formulir 
analisa zat gizi, dan beberapa alat lainnya 
seperti timbangan makanan,  wadah plastik 
dan piring. 

E. Pengolahan Dan Analisis Data 
Pengolahan data dimulai dari 

mengedit data, memberi kode sample, 
selanjutnya diolaah menggunakan kalkulator 
dan bantuan komputer. Khusus asupaan zat 
gizi diolah dan dianalisis menggunakan 
program W-food. Data yang  sudah diolah 
selanjutnya dimasukkan kedalam program  
Microsoft Excel dan ditabulasi serta  dihitung 
berdasarkan  distribusi prekuensi. 

F. Penyajian Data 
Data diolah dengan menggunakan 

distribusi frekwensi dan disajikan dalam 
bentuk tabel, gambar  dan dilengkapi 
dengan narasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penyelenggaraan makanan di rumah sakit 

merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
perencanaan menu sampai dengan 
pendistribusian kepada konsumen, dalam 
rangka pencapaian status kesehatan yang 
optimal melalui pemberian diet yang tepat.  
Dalam hal ini termasuk kegiatan pencatatan, 
pelaporan dan evaluasi (Depkes, 2003). 

Penyelenggaraan makanan di rumah sakit 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan 
makanan yang kualitasnya baik dan jumlah yang 
sesuai kebutuhan serta pelayanan yang layak 
dan memadai bagi klien atau konsumen yang 
membutuhkan (Depkes, 2003). 

Rumah Sakit Umum Daya merupakan 
salah satu rumah sakit yang ada di Kota 
Makassar dengan status kelas (tipe) C yang saat 
ini sementara dalam tahap pembangunan. 
Penyelenggaraan makanan di Instalasi Gizi RSU 
Daya dikelola dengan sistem swakelola dengan 
jumlah tenaga pelaksana gizi sebanyak 5 orang 
yang terdiri dari 1 orang lulusan D IV Gizi, 3 
orang lulusan D III Gizi dan 1  orang D I Gizi. 
Selain dari pada itu dibantu oleh juru masak 
sebanyak 4 orang serta 2 orang untuk distribusi 
makanan ke ruang perawatan. Hal ini 
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memberikan gambaran bahwa untuk 
penyelenggraan makanan di Rumah Sakit kelas 
C cukup memadai  untuk melaksanakan 
perencanaan, pengawasan/pengendalian, 
pemantaua proses pelayanan hingga evaluasi 
pelayanan gizi (Depkes, 2003).  

Menurut Almatsier S, (2004) Standar 
makanan biasa, diberikan kepada pasien yang 
berdasarkan penyakitnya tidak memerlukan 
makanan khusus (diet). Ibu nifas merupakan 
konsumen yang dirawat inap di Rumah Sakit 
yang tergolong orang sehat, untuk itu ibu nifas 
diberikan makanan yang tergolong dalam 
standar makanan biasa. 
A. Jenis dan Jumlah Makanan 

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar bulan Mei-
Juni 2007 dengan jumlah responden 32 ibu nifas 
yang dirawat inap, diperoleh gambaran bahwa 
jumlah nasi yang disajikan kepada ibu nifas 
tergolong cukup memenuhi standar porsi  yaitu 
semuanya cukup (100 %) sebagaimana aturan 
di Rumah Sakit Umum Daya  yang mengacu 
pada standar porsi yang ditetapkan oleh RS Dr. 
Cipto Mangunkusumi dan Asosiasi Dietisien 
Indonesia (ASDI) yaitu 125 gram beras setara 
dengan 250 gram nasi/2,5 gelas nasi (Almatsier. 
S, 2004).  

Umumnya sumber protein hewani yang 
disajikan kepada ibu nifas adalah ikan dalam 
jumlah porsi yang cukup pada hari pertama 
(96,9 %) dan pada hari kedua (93,8 %). Hal ini 
dapat dipahami oleh karena peraturan di Rumah 
Sakit Umum Daya Kota Makassar untuk menu 
pada perawatan kelas III sebagai sumber lauk 
adalah ikan, sementara pada penelitian ini ibu 
nifas yang menjadi responden umumnya 
menempati ruang kelas III (Tabel 1). Sedangkan 
sumber lauk dari ayam disajikan hanya 2 kali, 
itupun untuk ibu nifas yang ada di perawatan 
VIP dan Kelas I.  

Jenis makanan yang jumlahnya kurang 
dari setiap menu makanan siang adalah dari 
lauk nabati yaitu tempe sebanyak 32 sampel 
(100 %) baik hari pertama maupun hari kedua, 
lauk dari jenis nabati tempe dan tahu disajikan 
kepada semua kelas perawatan.  

Jumlah penyajian masakan sayuran yang 
kurang dari standar porsi yang dianjurkan 
terdapat 6 sampel (18,7 %) pada hari pertama  
dan 11 sampel (34,4 %) pada hari kedua. 
Sedangkan jumlah buah yang disajikan kurang 
terdapat 12 sampel (37,5 %) pada hari pertama 
dan 10 sampel (31,3 %) pada hari kedua. Hal ini 

dapat memberikan indikasi rendahnya asupan 
gizi dari sayuran dan buah khususnya sebagai 
sumber vitamin dan mineral.  
B. Asupan Energi dan Protein 

Asupan energi ibu nifas yang disajikan 
pada Tabel 2 meperlihatkan bahwa  pada 
umumnya cukup, baik hari pertama maupun hari 
kedua masing-masing 75 % dan 78,1 %, 
meskipun masih terdapat ibu nifas yang 
asupannya kurang yaitu 8 ibu nifas (25 %) pada 
hari pertama dan 7 ibu nifas (21,9 %) pada hari 
kedua. Data tersebut seiring dengan jumlah 
asupan karbohidrat yang memperlihatkan secara 
umum cukup yaitu 81,3 % pada hari pertama 
dan 90,6 % pada hari kedua (Tabel 3). Hal ini 
serupa dengan hasil penelitian Hunari (2004) 
pada ibu menyusui yang menunjukkan rata-rata 
asupan energi dalam batas normal yaitu 90 – 
110 % RDA.  

Asupan energi menggambarkan secara 
umum berasal  dari jenis zat gizi karbohidrat 
oleh karena asupan protein ibu nifas yang 
tergolong cukup hanya terdapat 18 ibu nifas 
(56,3 %) pada hari pertama dan 19 ibu nifas 
(59,4 %) pada hari kedua (Tabel 4). Hal ini 
memberikan gambaran bahwa jumlah makanan 
sumber protein yang kurang, sebagaimana yang 
disajikan pada Tabel 6 menunjukkan jumlah 
tempe yang kurang dan Grafik 1 yang 
memperlihatkan jumlah ibu nifas yang 
menyisakan ikannya yaitu sebesar 34,4 % 
dengan berat rata-rata 41 gram (Grafik 2). 

Gambaran tersebut diperkuat oleh asupan 
lemak pada ibu nifas pada umumnya kurang, hal 
ini dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu 28 ibu nifas 
(87,5 %) yang kurang pada hari pertama dan 27 
ibu nifas (84,4 %) pada hari kedua. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa menu makan 
siang tidak banyak menggunakan sumber lemak 
dan minyak. Dengan demikian kecukupan energi 
pada ibu nifas didominasi dari makanan sumber 
karbohidrat. 

Menurut Widiyakarya Nasional Pangan 
dan Gizi (2004), ibu menyusui (termasuk ibu 
nifas) membutuhkan zat-zat gizi lebih banyak 
dari pada ibu yang tidak menyusui, karena ibu 
merupakan produsen minuman dan makanan 
bagi bayinya. AKG ibu menyusui pada 6 bulan 
pertama perlu tambahan energi sebanyak 500 
Kalori dan 17 gram protein. 
C. Makanan Sisa 

Jenis makanan yang umumnya disisa oleh 
ibu nifas adalah nasi baik hari pertama maupun 
hari kedua, sebanyak 14 ibu nifas (43,75 %) 
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pada hari pertama dan 11 ibu nifas (34,4 %) 
pada hari kedua. Selanjutnya jenis makanan 
yang disisa oleh ibu nifas adalah ikan, berturut-
turut 11 ibu nifas (34,4 %) pada hari pertama 
dan 9 ibu nifas (28,1 %) pada hari kedua, selain 
dari pada itu ibu nifas juga cukup banyak 
menyisakan sayurannya yaitu sebanyak 12 ibu 
nifas (37,5 %) pada hari pertma dan 8 ibu nifas 
pada hari kedua. Data tersebut dapat juga dilihat 
bahwa pada hari pertama lebih banyak ibu nifas 
yang menyisakan makanannya dibanding hari 
kedua. Hal ini diduga pada hari pertama ibu 
nifas masih mengalami kondisi stres dan masih 
agak lemas, sehingga nafsu makan masih 
kurang. 

Moehyi (1999), menyatakan bahwa 
Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa makanan 
selain faktor internal yaitu nafsu makan, 
kebiasaan makan, rasa bosan dan adanya 
makanan dari luar dan juga adanya faktor 
eksternal yaitu cita rasa makanan. Nafsu makan 
biasanya sangat dipengaruhi oleh keadaan atau 
kondisi pasien. Pada umumnya, bagi pasien 
yang berada dalam keadaan sedih, merasa takut  
karena menderita suatu penyakit, 
ketidakbebasan gerak karena adanya penyakit 
tertentu sering menimbulkan putus asa, 
sehingga pasien kehilangan nafsu makan.  
Sebaliknya pasien dalam keadaan sehat dan 
senang biasanya mempunyai nafsu makan lebih 
baik atau meningkat. 
D. Biaya  

Rendahnya asupan protein dan lemak 
diduga oleh karena rendahnya biaya yang 
disediakan untuk membeli jenis makanan 
sumber lauk hewani dan sumber lemak/minyak 
untuk menu makan siang, sebagaimana 
disajikan pada Tabel 6.11 menunjukkan berkisar 
Rp. 2.450,- pada hari pertama dan berkisar Rp. 
2.490,- pada hari kedua, dari biaya olahan 
tersebut rata-rata Rp. 403,5 pada hari pertama 
dan Rp. 355 pada hari kedua yang tidak 
dimanfaatkan yang dihitung dari jumlah 
makanan yang tersisa. Namun demikian 
menurut Moehyi (1999) menyatakan bahwa 
persyaratan susunan diet bagi pasien yang 
salah satu diantaranya adalah diet itu haruslah 
cukup murah harganya dan memenuhi 
kebutuhan gizi.  

Penentuan unit cost dalam analisa 
biaya, atau dikenal secara umum dengan biaya 
yang benar-benar terjadi (the real cost), di 
samping bertujuan mengidentifikasi sistem 
akuntasi biaya juga menilai efisiensi dan 

anggaran (Raymond, 2001). Penyusunan 
anggaran belanja makanan adalah kegiatan bagi 
konsumen yang dilayani di rumah sakit. Dengan 
analisa biaya makanan ini diharapkan dapat 
menghasilkan tingkat pelayanan gizi yang 
diharapkan (Syaaf, 1994). 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Jenis dan jumlah makanan yang 

disajikan kepada ibu nifas pada umumnya 
tergolong cukup yaitu nasi, ayam, ikan, tahu, 
sayur dan buah, kecuali jumlah tempe 
semuanya kurang dari standar porsi. Asupan 
energi pada ibu nifas tergolong cukup yang 
sebagian besar berasal dari karbohidrat. Asupan 
protein yang kurang yang kurang pada ibu nifas 
cukup tinggi yaitu sebanyak 14 ibu nifas (43,7 
%) pada hari pertama dan 13 ibu nifas (40,6 %) 
pada hari kedua. 

Ibu nifas pada umumnya menyisahkan 
makanannya berupa nasi, ikan, tempe dan 
sayur, meskipun relatif rendah. Biaya olahan 
makanan ibu nifas rata-rata antara Rp.2450 – 
2490,- dengan rata-rata biaya yang tidak 
dimanfaatkan sebanyak Rp.403,5. 

Perlunya penambahan porsi dari jenis 
makanan tempe, sayur dan buah, serta sumber 
protein. Selain dari pada itu perlunya 
ditingkatkan anggaran belanja untuk makanan.  
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Lampiran : 
 

Tabel 1. Distribusi Jenis dan Jumlah Makanan yang Disajikan Kepada Ibu Nifas  Di Rumah Sakit 
Umum Daya Kota Makassar Tahun 2007 

 
Jenis dan 
Jumlah 

Makanan 

Hari I Hari II 
Cukup Kurang Cukup Kurang 

n % n % n % n % 
Nasi 32 100 0 0 32 100 0 0 

Lauk Hewani 
- Ayam 2 100 0 0 2 100 0 0 
- Ikan 31 96,9 1 3.1 30 93,8 2 6,2 
Lauk Nabati 
- Tempe 0 0 32 100 0 0 32 100 
- Tahu 7 87,5 1 12,5 6 75 2 25 
Suyuran 26 81,3 6 18,7 21 65,6 11 34,4 
Buah 20 62,5 12 37,5 22 68,7 10 31,3 

Sumber : Data Primar 2007 
 
Tabel 2. Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Energi Ibu Nifas  Di Rumah Sakit Umum Daya 

Kota Makassar Tahun 2007 
Asupan Energi Hari I Hari II 

N % n % 
Cukup 24 75 25 78,1 
Kurang 8 25 7 21,9 
Total 32 100 32 100 

Sumber : Data Primer, 2007 
 
Tabel 3. Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Karbohidrat Ibu Nifas  Di Rumah Sakit Umum 

Daya Kota Makassar Tahun 2007 
Asupan Karbohidrat Hari I Hari II 

n % n % 
Cukup 26 81,3 29 90,6 
Kurang 6 18,7 3 9,4 
Total 32 100 32 100 

Sumber : Data Primer 2007 
 
Tabel 4. Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Protein Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daya 

Kota Makassar Tahun 2007 
 

Asupan Protein Hari I Hari II 
n % n % 

Cukup 18 56,3 19 59,4 
Kurang 14 43,7 13 40,6 
Total 32 100 32 100 

Sumber : Data Primer 2007 
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Tabel 5. Distribusi Sampel Berdasarkan Asupan Lemak Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daya 
Tahun 2007 

 
Asupan lemak Hari I Hari II 

N % n % 
Cukup 4 12,5 5 15,6 
Kurang 28 87,5 27 84,4 
Total 32 100 32 100 

Sumber : Data Primer 2007 
 
Tabel 6. Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Makanan Sisa Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daya 

Kota Makassar Tahun 2007 
Jenis Makanan sisa Hari I Hari II 

n % n % 
Nasi 14 43,7 11 34,4 
Lauk Hewani      
       - Ayam 0 0 0 0 
       - Ikan 11 34,4 9 28,1 
Lauk Nabati     
       - Tempe 7 21,8 2 6,2 
       - Tahu 0 0 0 0 
Sayur 12 37,5 8 25,0 
Buah 0 0 0 0 

Sumber : Data Primer, 2007 
 

Tabel 7. Distribusi Sampel Berdasarkan Berat Makanan Sisa Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daya 
Kota Makassar Tahun 2007 

Jenis Makanan sisa Hari I Hari II 
Berat (gr) Rata-

Rata (gr) 
Berat (gr) Rata-Rata 

(gr) 
Nasi 25 - 270 169 25 - 150 78 
Lauk Hewani     
       - Ayam 0 0 0 0 
       - Ikan 20 - 60 41 30 - 80 53 
Lauk Nabati     
       - Tempe 20 - 30 25 10- 30 20 
       - Tahu 0  0 0 
Sayur 25 - 100 62 35 - 60 46 
Buah 0 0 0 0 

Sumber : Data Primer 2007 
 
Tabel 8. Distribusi Biaya Olahan dan Biaya Tidak Di Manfaatkan Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum 

Daya Kota Makassar Tahun 2007 
 

Hari Biaya 

Rata-rata Biaya olahan 
 

Rata-Rata Biaya Tdk 
Termanfaatkan  

Pertama Rp. 2450 Rp. 403,5 
Kedua Rp. 2490 Rp. 355 

Sumber : Data Primer, 2007 
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HUBUNGAN ANTARA LINGKAR PINGGANG DENGAN FAKTOR RISI KO 
PENYAKIT KARDIOVASKULER PADA PASIEN RAWAT JALAN DI RSUP 

DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 
 

Nursalim 1, Mustamin 1, Zainuri K.S. 
1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
ABSTRAK  

 
Penyakit kardiovaskuler dinyatakan sebagai penyebab kematian utama, berdasarkan Survei 
Kesehatan Rumah Tangga(SKRT) 2001 oleh Depkes R.I,  penyakit jantung merupakan 
penyebab kematian dari urutan 11 (1972) menjadi  ke 3 (1986) dan menjadi urutan ke 1 
pada tahun  1992  (16%),  1995  (18,9%),  dan  2001  (26,4%).  Salah  satu  faktor  risiko  
Penyakit Kardiovaskuler adalah dislipidemia. Dislipidemia erat kaitannya dengan obesiats 
sentral yang ditandai dengan meningkatnya lingkar pinggang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara   lingkar 
pinggang dengan faktor risiko penyakit kardovaskuler pada pasien rawat jalan di Rumah 
Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo  Makassar.  Penelitian  ini merupakan  jenis penelitian 
Deskriptif Analitik dengan pendekatan rancangan secara potong lintang/cross sectional 

Sampel  dalam  penelitian   ini  adalah   pasien   rawat   jalan  di   bagian   Poliklinik 
Kardiologi,  dengan kriteria  inklusif:  lengkap  pemeriksaan  laboratorium  :  Total kolesterol, 
kolesterol HDL, kolesterol LDL, Trigeliserida, tidak merokok atau berhenti merokok, umur 30 
tahun, besar sampel yang memenuhi kriteria diatas adalah 67 orang. 

Profil  lipid  pada  kelompok  pasien  Lingkar  Pinggang  tinggi  semua berisiko untuk terjadinya  
penyakit  Kardiovaskuler  dibandingkan  pada  kelompok  pasien  yang  berlingkar pinggang 
Normal, dan yang paling tinggi resikonya adalah  kadar kolesterol Total (Odds Ratio = 4.17 
dengan Interval Confidence: (1.283 – 13.609) dan kolesterol LDL Odds Ratio = 6.563 
dengan Interval Confidence : (1.830 – 23.529). Hasil  uji  Chi  Square  antara  lingkar  
pinggang  dan  profil  lipid  ditemukan  bahwa lingkar pinggang berhubungan secara 
signifikan dengan kadar kolesterol total (p=0.014) dan kolesterol LDL  (p=0.002).  Lingkar  
pinggang  tidak  berhubungan secara  sifnifikan dengan kadar   trigliserida, kadar   kolesterol  
HDL,   rasio kolesterol  total/HDL, rasio kolesterol LDL/HDL.  Rasio  lingkar  pinggang  
pinggul  (RLPP)  tidak  berhubungan  secara  bermakna dengan profil lipid, tetapi ada 
kecenderungan peningkatan kadar trigliserida, kolesterol total, kolesterol LDL dan penurunan 
kolesterol HDL pada pasien RLPP tinggi. Ukuran lingkar  pinggang dapat  dipakai sebagai 
parameter  untuk medeteksi faktor risiko  penyakit  kardiovaskuler.  Disarankan untuk 
dilakukan penelitian  yang  sama  dengan jumlah sampel yang lebih besar. 

 
PENDAHULUAN  

Penyakit kardiovaskuler dinyatakan 
sebagai penyebab kematian utama dengan 
kontribusi sebesar 19,8 % dari total kematian 
pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 24,4 
%  pada tahu 1998. Pada tahun  2005, 
diperkirakan 30 % total  angka kematian karena  
penyakit  kardiovaskuler.  Bila  tidak  segera  
dilakukan tindakan  yang  tepat,  pada tahun 2015 
diperkirakan 1 diantara 3 kematian diakibatkan 
penyakit kardiovaskuler1. 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah 
Tangga(SKRT) 2001 oleh Depkes R.I, penyakit  
jantung  merupakan  penyebab  kematian  dari  
urutan  11 (1972) menjadi ke 3 (1986) dan 
menjadi  urutan  ke 1  pada tahun 1992 (16%),  
1995 (18,9%), dan  2001 (26,4%)2 

Faktor risiko utama Penyakit 
Kardiovaskuler adalah dislipidemia, merokok dan 
hipertensi.  Studi  terhadap tiga  faktor  utama  
tersebut  menunjukkan  bahwa  satu  faktor risiko 
yang dimiliki oleh seseorang akan meningkatkan 
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kejadian Penyakit kardiovaskuler 2 – 4 kali,  
sedangkan dua  faktor risiko  akan  
meningkatkan kejadian  hingga 9 kali,  dan  jika 
ketiga faktor sekaligus akan meningkatkan 
Penyakit kardiovaskuler hingga 16 kali 3. 

Terjadinya  penyakit  kardiovaskuler  
secara  epidemiologi  berhubungan  dengan kadar  
lemak  tubuh  dan  distribusinya.  Lemak  tubuh  
yang  tersimpan  berupa  jaringan lemak dalam 
abdomen (intra abdomen adipose tissue) 
mempunyai hubungan yang erat dengan 
terjadinya dislipidemia disbanding dengan 
jaringan lemak bawah kulit (subcutanneus 
adipose tissue) dibagian tubuh lain4. 

Selama ini deteksi lemak tubuh yang 
dicerminkan sebagai kegemukan banyak 
menggunakan IMT yang dianggap berkorelasi 
dengan lemak tubuh pada orang dewasa. 
Namum pendapat  tersebut  disangkal oleh  
Rouebrnoff yang  menyatakan bahwa  indeks 
massa tubuh (IMT) kurang peka untuk 
menggambarkan lemak tubuh5. 

METODE PENELITIAN  
A. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bagian Kardiologi 
RSUP dr Wahidin Sudirohusodo Makassar 
pada tanggal 1- 18 April 2008 

B. Disain dan variabel penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian   
Analitik dengan pendekatan rancangan 
secara potong lintang/cross sectional. 

C. Populasi dan sampel 
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  
pasien  yang  berobat  jalan  di  Rumah  Sakir  
Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel 
dalam penelitian ini adalah pasien rawat 
jalan di bagian Poliklinik   Kardiologi, dengan 
Kriteria inklusif: Lengkap pemeriksaan 
laboratorium (Total kolesterol, kolesterol 
HDL, kolesterol LDL, Trigeliserida), tidak  
merokok atau berhenti merokok, umur 30 
tahun. Besar pasien yang memenuhi kriteria 
diatas adalah 67 orang. 

D. Pengumpulan data 
Pasien yang datang di bagian rawat jalan di 
Poliklinik Kardiologi  dan memenuhi kriteria 
inklusif   yang   telah   ditentukan, diukur   
lingkar   pinggang   dan   lingkar   pinggulnya 
menggunakan pita pengukur untuk 
memperoleh data antropometri. 
Pengumpulan data profil lipid meliputi data 
hasil pemeriksaan kolesterol total, kolesterol 
HDL,  kolesterol  LDL  dan  trigliserida  dilihat  

dari  Buku  Rekam  Medik  Pasien  yang 
menjadi sampel  penelitian. 

E. Analisis data 
Data yang terkumpul dilakukan editing, 
pengkodean dan penetapan skor untuk 
masing - masing  kelompok  data,  kemudian  
dilakukan entry data  lalu  dianalisa  secara  
kuantitatif menggunakan komputerisasi   
program   excel. Variabel utama dianalisis
 dengan menggunakan program SPSS 
for Windows versi 11.5. ji  Odds  Ratio untuk 
melihat Risk  Estimate, merupakan  faktor 
risiko jika  nilai  odds Rasio  lebih  besar  dari  
1  dan  nilai  interval  confidence  selalu  
diatas  nilai  1.  Untuk menganalisis  
hubungan antara  variabel digunakanan  Chi-
Square Test,  ada  hubungan yang signifikan 
jika nilai p = < 0.05 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Hubungan antara Lingkar Pinggang 

dengan Kadar Trigliserida 
Hasil  penelitian  ini   sejalan  

dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  
oleh Mohammad AR yang dimuat di Jurnal 
Kardiologi Indonesia Vol 26 N0.3 tahun 
2003 yang  menyatakan  bahwa  tidak  
terdapat  hubungan  bermakna  antara  lingkar  
pinggang dengan kadar trigliserida pada 
penderita infark miocard akut. 

Tidak  adanya   hubungan  
bermakna  antara  lingkar  pinggang  
dengan  kadar trigliserida karena  kadar  
trigliserida dipengaruhi oleh banyak  faktor  
selain  obesitas abdominal diantaranya: 
aktifitas  fisik, konsumsi  alkohol,  diet  
karbohidrat,  penyakit diabetes dan ginjal, 
beberapa jenis obat  serta faktor genetik. 
Dapat  pula disebabkan karena jumlah 
sampel yang terlalu kecil. 

B. Hubungan antara lingkar pinggang 
dengan kadar kolesterol total: 

Rata-rata  kolesterol total  lebih tinggi 
pada  kelompok  lingkar pinggang  tinggi (laki-
laki =  230.78  mg/dl;  perempuan =  224.53 
mg/dl)  dibanding  dengan kelompok lingkar  
pinggang  normal  (laki-laki  =  190.47  mg/dl;  
perempuan  =  197.00  mg/dl). Ukuran  
lingkar  pinggang  yang  tidak  normal,  
ternyata  bisa  mendatangkan  beragam jenis  
penyakit.   Lingkar   pinggang   yang   tinggi   
terkait   erat   indikasi  penumpukan 
kolesterol.  Sedangkan  kolesterol  sendiri  
merupakan  sumber  penyebab  munculnya 
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beragam penyakit berbahaya seperti 
penyakit jantung, ginjal maupun hipertensi. 

Lingkar  pinggang  yang  tinggi  
menunjukkan  banyaknya  timbunan  lemak  
dibagian perut. Berbahayanya lemak di 
bagian dalam perut, karena mobile, 
melepaskan beragam hormon dan asam 
lemak bebas. Minimal sekitar 60 hormon 
yang bisa dilepas sel  lemak  perut  ini.Dari  
sekian banyak hormon  ini,  hanya  satu yang  
dianggap baik. Yang  lain  berbahaya  
karena  bisa  menyebabkan  naiknya  
tekanan  darah,  resistensi insulin, naiknya  
kadar  kortisol  dan  gula  darah  melebihi  
batas  normal, meradangnya pembuluh  
darah,  dan  banyak  lagi.  Semua  ini  pada  
akhirnya  akan  memunculkan penyakit  
serius seperti serangan jantung, stroke, 
diabetes, hipertensi, dan sebagainya.  

Kolesterol dalam zat makanan yang 
dimakan meningkatkan kadar kolesterol 
dalam  darah.   Kelebihan  kolesterol  dalam  
darah  akan   membentuk  endapan  pada 
dinding   pembuluh   darah   sehingga   
menyebabkan   penyempitan   yang   
dinamakan arterosklerosis.  Pada  keadaan  
ini  kolesterol  berperan  negatif  terhadap  
kesehatan, sehingga kadar kolesterol yang 
abnormal menjadi faktor risiko utama 
penyakit jantung koroner 

C. Lingkar Pinggang dengan Kadar 
Kolesterol LDL 

Rata-rata kolesterol LDL lebih tinggi 
pada kelompok lingkar pinggang tinggi (laki-
laki = 152.13  mg/dl;  perempuan  149.16  
mg/dl)  dibandingkan  dengan  kelompok  
lingkar  pinggang normal (laki-laki = 112.87 
mg/dl; perempuan 135.00 mg/dl) 

Peningkatan akumulasi  lemak  
viseral  (abdominal)  merupakan  faktor  resiko  
penyakit kardiovaskuler, dislipidemia.  
Obesitas  sentral  yang ditandai  
meningkatnya  lingkar  pinggang 
menyebabkan perubahan metabolisme lemak 
yaitu meningkatnya kolesterol LDL, 
menurunnya kolesterol HDL 

Kolesterol LDL dikenal sebagai 
kolesterol jahat/bad cholesterol. Berbagai 
penelitian, baik pada hewan, uji klinis dan 
penelitian epidemiologis menunjukkan 
bahwa hiperkolesterol LDL merupakan faktor 
resiko utama penyakit kardiovaskuler. 

Kolesterol  LDL  menyebabkan  
pengapuran  pembuluh  koroner  dan  

mengirim  serta menimbun  kolesterol  
dipembuluh  koroner.  Jika  dikaitkan  dengan  
penyakit  jantung  koroner, maka terdapat  
peningkatan hampir  1 % risiko PJK  untuk 
setiap kenaikan 1 mg/dl kolesterol LDL(Alwi, 
Peran Trial Lipid pada PJK, Medika XXII, 
1996). Sehingga peninggian kolesterol LDL 
mempredisposisi individu ke percepatan 
aterosklerosis. Insiden penyakit jantung 
koroner berbanding lurus dengan kadar 
kolesterol LDL. 

D. Lingkar Pinggang dengan Kadar 
Kolesterol HDL 

Tidak adanya hubungan yang 
bermakna antara lingkar pinggang dengan 
kadar kolesterol HDL dalam penelitian  ini 
sangat  bisa dipahami,  karena kadar 
kolesterol HDL  dipengaruhi  oleh  asupan  
makanan  yang  kaya  kolesterol,  tingginya  
ekskresi kolesterol ke kolon dan rendahnya 
sintesis kolesterol dalam hati. 

Rendahnya  kadat   Kolesterol   HDL   
meningkatkan  risiko   penyakit   jantung 
koroner karena kolesterol HDL berfungsi 
menyedot dan membuang kolesterol total ke 
empedu serta mencegah terjadinya 
pengapuran pembuluh darah. 

E. Lingkar Pinggang dengan Rasio 
Kolesterol Total/Kolesterol HDL 

Nilai  rata-rata  rasio   
kolesterol/HDL   lebih   tinggi   pada   
kelompok   lingkar pinggang  tinggi  (laki-
laki=  5.86;  perempuan=  5.89)  dibanding  
kelompok  lingkar pinggang  normal  (laki-
laki=4.92;  perempuan=5.05).,  walaupun  
hubungan  ini  tidak bermakna secara 
statistik. 

Rasio kolesterol total : HDL 
kolesterol sebaiknya < 4,6 pada laki-laki dan 
< 4,0 pada perempuan. Makin tinggi rasio 
kolesterol total : HDL kolesterol risiko 
Penyakit jantung  koroner  makin  
meningkat.  Pada  beberapa  orang  yang  
mempunyai  kadar kolesterol total yang  
normal dapat  menderita  PJK juga,  
ternyata  didapatkan rasio kolesterol total  :  
HDL kolesterol yang  meninggi.  Sebagai 
contoh penderita  dengan kolesterol total 
140 – 185 mg/dl, HDL kolsterol 20 – 22 
mg/dl maka rasio kolesterol total : HDL 
kolesterol lebih besar dari 7. Jadi tidak 
hanya kadar kolesterol total yang meninggi 
saja yang berbahaya, akan tetapi rasio 
kolesterol total : HDL kolesterol yang 
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meninggi juga merupakan faktor risiko 
terjadinya PJK. 

Menurut penelitian yang dilakukan 
Leiden Intervention Trial di Belanda bahwa 
21 orang dari 39 orang pasien PJK yang 
mangalami progres/perbaikan karena 
menjaga rasio kolesterol total/HDL dibawah 
6,9 yang dimonitor selama 2 tahun. 

F. Lingkar Pinggang dengan Rasio 
Kolesterol LDL/Kolesterol HDL 

Tidak ada hubungan bermakna 
antara lingkar pinggang dengan rasio 
kolesterol LDL  dengan  kolesterol HDL.  
Tetapi nilai rata-rata  rasio  kolesterol 
LDL/HDL  lebih besar  pada  kelompok  
lingkar  pinggang  tinggi  (laki-laki=  3.88;  
perempuan=  4.02) dibanding  dengan 
kelompok  lingkar  pinggang  normal (laki-
laki=  2.91; perempuan= 3.46). Dari uji 
korelasi menunjukkan hubungan korelasi 
positif yang berarti kadar rasio kolesterol  
LDL/HDL  meningkat  dengan  meingkatnya
 lingkar  pinggang,  namum hubungan 
tersebut  tidak bermakna secara  statistik.  
Tidak bermaknanya  hubungan  ini dapat 
disebabkan karena jumlah sampel yang kecil. 

G. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 
dengan kadar Trigliserida 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti 
dari  Badan Litbang Depkes menyimpulkan: 
ditemukan 4  variabel yaitu:  hipertensi, 
trigliserida, IMT dan persen lemak tubuh 
yang berbeda secara nyata (p kurang dari 
0,5) antara kelompok  yang  memiliki  Rasio  
Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) tinggi 
dan yang memiliki RLPP rendah. 

Perbedaan   temuan hasil   tersebut  
disebabkan oleh kerangka sampel yang  
berbeda, rancangan penelitian  yang  
berbeda dan besar sampel yang tidak sama. 

H. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 
dengan Kadar Kolesterol Total 

Nilai rata-rata kadar kolesterol total 
lebih tinggi (laki-laki= 223.10 mg/dl) pada 
kelompok RLPP tinggi dibanding kelompok 
RLPP normal (laki-laki=188.29 mg/dl)., tetapi 
tidak ada hubungan  bermakna secara 
statistik. 

Hasil  penelitian  ini  sejalan  
dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  
Astuti Hamid   dari   Badan   Litbang  
Kesehatan   Depkes   yang  mneyatakan   
bahwa   kadar kolesterol  total   tidak   

berhubungan  secara   nyata  dengan  
RLPP,   namun  tampak kecenderungan  
meningkat  pada kelompok  RLPP  tinggi. 
Hasil penelitan serupa  yang dilakukan  oleh  
Alwi  I  (Peran  Trial  Lipid  pada  PJK,  
Medika  XXII,  1996)  yang menyatakan  
bahwa RLPP tidak berhubungan dengan 
Kolesterol Total. 

Namun berbeda dengan hasil  
penelitian yang dilakukan oleh Sugeng dkk 
dari Poltekkes  Jakarta  yang  menyatakan  
bahwa  secara  simultan  kadar  kolesterol  
total berhubungan dengan lemak dalam 
rongga perut (RLPP). 

Perbedaan   temuan hasil tersebut 
sangat bisa dimengerti karena dapat 
disebabkan oleh kerangka sampel yang  
berbeda, rancangan penelitian yang  
berbeda dan besar sampel yang tidak sama. 

I. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 
dengan Kadar Kolesterol LDL 

Hasil  penelitian  ini   sejalan  
dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  
oleh Mohammad AR yang dimuat di Jurnal 
Kardiologi Indonesia Vol. 26 N0.3 tahun 
2003 yang  menyatakan  bahwa  tidak  
terdapat  hubungan  bermakna  antara  lingkar  
pinggang dengan kadar trigliserida pada 
penderita infark miocard akut. 

Berbeda dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Sugeng Wiyono dkk 
dari Poltekkes  Jakarta  yang  menyatakan  
bahwa  secara  simultan  kadar  kolesterol  
LDL berhubungan  dengan   lemak   dalam  
rongga   perut   (RLPP),   jika  dikaitkan  
dengan penyakit  jantung koroner, maka 
terdapat peningkatan hampir 1 % risiko 
untuk setiap kenaikan 1 mg/dl Kolesterol 
LDL. Sehingga peninggian kolesterol LDL 
mempresdiposisi individu ke percepatan 
aterosklerosis. 

Perbedaan  ini sangat  bisa  
dimengerti karena dapat  disebabkan oleh 
kerangka sampel yang berbeda, rancangan 
penelitian yang berbeda dan besar sampel 
yang tidak sama. 

J. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 
dengan Kadar Kolesterol HDL 

Tidak  ada  hubungan  rasio  lingkar  
pinggang  pinggul  (RLPP)  dengan  kadar  
kolesterol  HDL.  Namun  menunjukkan  
hubungan   korelasi negatif  yang berarti 
kolesterol HDL  semakin  menurun seiring 
dengan meningkatnya  RLPP,  tetapi  tidak 
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bermakna secara statistik. 
Hasil berbeda ditunjukkan oleh  

hasil  penelitian  yang dilakukan oleh  
Sugeng Wiyono  dkk dari  Poltekkes Jakarta  
yang  menyatakan bahwa  secara  simultan 
kadar kolesterol HDL  berhubungan  dengan  
lemak dalam rongga  perut  (RLPP),  
hasilnya menunjukkan  bahwa  setiap 
peningkatan 1 unit  RLPP akan  menurunkan 
17.75  mg/dl Kolesterol HDL. 

Perbedaan ini  sangat bisa 
dipahami, karena kadar kolesterol HDL 
dipengaruhi oleh asupan makanan yang 
kaya kolesterol, tingginya ekskresi kolesterol 
ke kolon dan rendahnya sintesis kolesterol 
dalam hati. 

K. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP) 
dengan Rasio Kolesterol Total/Kolesterol 
HDL 

Tidak  ada  hubungan  rasio  lingkar  
pinggang  pinggul  (RLPP)  dengan  rasio 
kolesterol total terhadap kolsterol HDL. 
Menurut  American Heart Association  
(AHA),  rasio  sebaiknya di bawah 5:1 
dengan  jumlah optimal 3.5:1.  Mungkin  juga 
untuk  membandingkan kolesterol LDL 
dengan kolesterol HDL untuk mendapatkan 
rasio (sama saja dengan menyatakan rasio 
kolesterol LDL terhadap  kolesterol HDL).  
Dalam  hal  ini,  rasio  harus  di  bawah 3.5. 
AHA merekomendasikan untuk 
menggunakan angka mutlak untuk kolesterol 
dibandingkan rasio. Alasannya angka mutlak 
dapat membantu dokter memutuskan tipe 
penyembuhan yang dibutuhkan pasien 
dibandingkan rasio. 

L. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul (RLPP)     
dengan Rasio Kolesterol LDL/Kolesterol 
HDL 

Tidak  ada  hubungan  rasio  lingkar  
pinggang  pinggul  (RLPP)  dengan  rasio 
kolesterol LDL terhadap kolestero HDL, 
walaupun rata-rata rasio kolesterol LDL/HDL 
lebih tinggi pada  kelompok  RLPP tinggi(laki-
laki= 3.60) dibanding kelompok  RLPP normal 
(laki-laki= 3.41).  Hal ini dapat  disebabkan oleh  
jumlah sampel yang kurang besar. 

Indikator lain mengenai risiko 
Penyakit Jantung Koroner ( PJK ) adalah 
dengan melihat  rasio  LDL terhadap HDL.  
Menurut Castelli dari Framingham Heart  
Study, laki-laki akan berisiko tinggi jika rasio 
LDL terhadap HDL  diatas 3,19 dan 
perempuan diatas 2.74. 

KESIMPULAN  
1. Profil lipid pada kelompok pasien Lingkar 

Pinggang tinggi  berisiko untuk terjadinya 
penyakit  Kardiovaskuler   dibandingkan   
pada   kelompok   pasien   yang   berlingkar 
pinggang Normal,  dan  yang  paling tinggi 
resikonya  adalah   kadar  kolesterol Total 
(Odds Ratio  = 4.17 dengan Interval  
Confidence  : (1.283 –  13.609) dan 
kolesterol LDL Odds Ratio = 6.563 dengan 
Interval Confidence : (1.830 – 23.529); 

2. Tidak ada hubungan bermakna antara  
Lingkar pingggang dengan Kadar Trigliserida; 

3. Terdapat  hubungan  bermakna antara 
lingkar pingggang  dengan  Kadar Kolesterol 
Total.  Pasien  yang memiliki  lingkar  
pinggang  yang  tinggi  mempunyai  risiko 4.17 
kali lebih  besar untuk memiliki kadar 
kolesterol total yang tinggi dibanding pasien 
yang memiliki lingkar pinggang Normal; 

4. Terdapat  hubungan  bermakna  antara  
Hubungan  lingkar  pingggang  dengan  Kadar 
Kolesterol  LDL.  Pasien  yang  memiliki  
lingkar  pinggang  yang  tinggi  mempunyai 
risiko  6.56  kali  lebih  besar  untuk  memiliki  
kadar  kolesterol  LDL  yang  tinggi dibanding 
pasien yang memiliki lingkar pinggang 
Normal; 

5. Tidak ada  hubungan bermakna  antara   
lingkar pingggang dengan Kadar  Kolesterol 
HDL;  Tidak  ada  hubungan  bermakna 
antara  lingkar   pinggang  dengan  Rasio 
Kolesterol Total terhadap Kolesterol HDL; 

6. Tidak ada  hubungan bermakna antara  
lingkar pinggang dengan  Rasio  Kolesterol 
LDL terhadap Kolesterol HDL; 

7. Tidak ada hubungan bermakna antara Rasio 
Lingkar Pinggang Pinggul dengan Profil Lipid  
(Kolesterol  Total,  Kolesterol  HDL,  Kolesterol 
LDL,  Rasio  Kolesterol Total terhadap  HDL,   
Rasio   Kolesterol   LDL  terhadap  
Kolesterol  HDL),   tetapi   ada 
kecenderungan peningkatan kadar  
trigliserida,  kolesterol total,  kolesterol LDL  
dan penurunan kolesterol HDL pada pasien 
RLPP tinggi. 

SARAN 
Disarankan untuk dilakukan penelitian 

yang sama dengan jumlah sampel yang lebih 
besar. Hasil penelitian ini dapat menjadi Bahan 
sosialisasi oleh pemerintah untuk screning 
lemak  rongga  perut dengan  pengukuran lingkar  
pinggang  sebagai  salah  satu deteksi dini 
penyakit kardiovaskuler. 
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ABSTRAK 
 

Penyelenggaraan makanan merupakan suatu rangkaian pelaksanaan makanan mulai dari 
proses perencanaan menu, penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pemasakaan 
bahan makanan sampai pada distribusi makanan dan hasil yang dicapai yaitu dengan 
melihat kualitas makanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses dalam 
penyelenggaraan menu dan kualitas makanan dari hasil proses tersebut yang dilakukan di 
KM. Lambelu. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi partisipatif dan wawancara mendalam (indepth interview). Informan yang 
diwawancarai terdiri dari tujuh orang petugas penyelenggaraan makanan dan dua orang 
penumpang, sedangkan informan kuncinya adalah Jenang I. Data diolah secara manual dan 
dianalisis secara content analisis (analisis isi) dan interpretasi.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan makanan di KM. Lambelu belum 
sepenuhnya mengikuti standarisasi pengolahan makanan yang baik. Ini dapat dilihat dari 
proses penyimpanan bahan makanan yang tidak melihat kualitas makanan pada saat 
diangkut, tidak memperhatikan kebersihan peralatan pada saat persiapan, pemasakan dan 
pada saat distribusi makanan serta makanan yang dihasilkan tidak memberikan kepuasan 
bagi penumpang baik dari segi rasa mapun variasinya. Adapun yang sudah memenuhi 
persyaratan seperti pada perencanaan menu dibuat berdasarkan kebiasaan makan 
penumpang, penyimpanan bahan makanan pada suhu rendah dan diatur sesuai dengan 
jenisnya dan pencatatan yang teliti, dan distribusi makanan dengan menggunakan box. 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan kepada pihak penyelenggaraan makanan 
penumpang kelas ekonomi agar prosesi dalam penyelenggaraan makanan ini yang sudah 
baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Lebih teliti dalam menerima bahan 
makanan seperti memeriksa bahan makanan yang diangkut, dan memperhatikan kebersihan 
peralatan dapur dan pakaian pada saat persiapan dan pemasakan. Selain itu perlu adanya 
standarisasi yang dibuat oleh PT. Pelni yang dapat dijadikan pedoman dalam proses 
penyelenggaraan makanan di semua kapal penumpang PT. Pleni agar mutu dari makanan 
yang disajikan menjadi lebih baik.  

 
PENDAHULUAN 

Menyusun dan menilai hidangan 
merupakan pengetahuan dan keterampilan 
mendasar yang diperlukan oleh semua orang, 
terutama mereka yang bertanggung jawab atas 
pengurusan dan penyediaan makanan, baik bagi 
keluarga maupun bagi sebagian institusi seperti 
asrama, wisma, dan sebagainya yang harus 
menyediakan makanan bagi sejumlah atau 
sekelompok orang (Achmad Djaeni 2004). 

Penyelenggaraan makanan harus 
memenuhi syarat kesehatan, ini didasarkan dari 

peraturan menteri kesehatan RI N0. 712/ MEN. 
KES/PER/X/ 1986 tentang persyaratan 
kesehatan jasa boga, pasal 4 ayat (1) yaitu “ 
Makanan jadi sebagai hasil akhir jasaboga  
harus memenuhi persyaratan kesehatan 
makanan “, dan ayat (2) : persyaratan kesehatan 
makanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran II peraturan menteri”. 

Salah satu institusi yang 
menyelenggarakan makanan bagi umum adalah 
PT. pelayaran nasional indonesia (PELNI) dalam 
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hal ini adalah kapal penumpang. Dalam 
memenuhi kebutuhan makanan di atas kapal 
pihaknya bekerjasama dengan pihak ketiga. 
Dalam hal ini, ada suplaier khusus bahan 
makanan ke PT Pelni. Bahan makanan itu 
dimasak dan disajikan kepada penumpang. 

Makanan yang disajikan oleh sebuah 
institusi hendaknya dapat memuaskan dan 
mempunyai macam zat gizi yang diperlukan oleh 
konsumen. Makanan yang disediakan di KM 
Lambelu merupakan makanan seimbang karena 
mengandung sumber energi (karbohidrat dan 
lemak) sumber pembangun dan sumber energi. 
Namun, kepuasan belum dirasakan oleh 
penumpang kapal PT PELNI khususnya kelas 
ekonomi yang disediakan makanannya oleh 
para juru masak dikapal. Para penumpang 
tersebut, kebanyakan tidak menyukai makanan 
yang disajikan di kapal. Hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya makanan yang dibuang di tempat 
sampah, selain itu penumpang kelas ekonomi 
cenderung membawa makanan jadi untuk 
dikonsumsi di kapal. Sedangkan sebagian 
penumpang lainnya lebih senang membeli 
makanan yang dijual dikapal. (observasi 2006). 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka 
peneliti menganggap sangat penting untuk 
melakukan penelitian tentang penyelenggaraan 
makanan penumpang kelas ekonomi di PT. 
Pelni (kapal motor lambelu). 

METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, 
untuk mendapatkan informasi tentang 
penyelenggaraan makanan, hal ini berkaitan 
dengan proses penyelenggaraan makanan 
di KM Lambelu PT PELNI. 

B. Informan 
Informan pada penelitian ini terdiri 

dari tujuh orang petugas penyelenggara 
makanan dan penumpang yang naik minimal 
tiga kali dan atau minimal sudah dua hari 
berada di KM Lambelu. PT PELNI, dengan 
informan kunci adalah Jenang I yaitu orang 
yang bertugas mengawasi seluruh rangkaian 
kegiatan penyelenggaraan makanan di kapal 
penumpang.. 

C. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi dan wawancara 
mendalam (indepth interview). 

 
 

D. Pengolaan Data Dan Analisis Data 
1. Pengolahan data 

Setelah data dikumpul data diolah 
secara manual. 

2. Analisis data 
Analisis data dilakukan secara Content 
analisis (analisis isi) dan interpretasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Perencanaan Menu 

Perencanaan menu yang dilakukan 
di kapal untuk makanan penumpang 
maupun bagi ABK (anak buah kapal) 
dikerjakan oleh Jenang I yang kemudian 
diserahkan ke kepala koki. Pekerjaan 
tersebut seringkali juga dikerjakan oleh 
kepala koki yang kemudian meminta 
persetujuan jenang I. 

Hal-hal yang diperhatikan dalam 
perencanaan menu menurut jenang I 
diantaranya adalah bahan makanan yang 
tersedia di gandrum (tempat penyimpanan 
bahan makanan). Dari sini dapat dilihat 
adanya perbedaan antara proses 
pembuatan menu makanan di kapal (di laut) 
dan di tempat lain (di darat). Di hotel, 
asrama, dan tempat-tempat yang mudah 
menjangkau pasar, dapat saja 
merencanakan menu lebih dulu kemudian 
membeli bahan makanannya. Lain halnya 
dengan di kapal, menu yang disusun harus 
sesuai dengan bahan makanan yang 
tersedia.  

Mengingat ada bahan makanan 
yang cepat rusak, maka bahan makanan 
tersebut seperti sayur-sayuran hijau diolah 
lebih dulu dibandingkan dengan bahan 
makanan yang dapat bertahan lama, 
sehingga ini pun berpengaruh dalam proses 
perencanaan menu. Hal ini juga 
disampaikan oleh kepala koki yang juga 
seringkali menyusun menu. 

Hal lain yang berpengaruh dalam 
perencanaan menu yaitu kebiasaan makan 
penumpang yang pada dasarnya berbeda-
beda antar daerah. Seperti yang 
dikemukakan oleh Jenang I ”Kebiasaan 
makan orang  juga dipertimbangkan dalam 
perencanaan menu, misalnya saya lihat  
orang apa... gitu yang suka ikan tuna maka 
saya beli ikan tuna terus karena biasanya 
makan ikan tuna, di Medan lain lagi, di 
Sulawesi lain lagi, kalo di Sulawesi misalnya 
ikan baronang...”.  
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Siklus menu tidak ditetapkan dalam 
perencanaan menu, menu dibuat satu hari 
sebelumnya. Adapun jumlah makanan yang 
akan disajikan tergantung pada banyaknya 
penumpang yang berada di atas kapal. 
Jumlah penumpang dilihat dari banyaknya 
kupon yang dirobek dari tiket. Patokan dari 
jumlah penumpang yaitu data tentang 
banyaknya penumpang lanjutan kemudian 
ditambahkan dengan penumpang yang naik. 
Apabila belum ada data tentang penumpang 
yang naik dan sudah waktunya untuk masak 
maka akan diperkirakan dulu jumlah 
penumpang. Tetapi para juru masak tetap 
stand by di dapur untuk berjaga-jaga apabila 
terjadi kekurangan makanan, maka 
makanan tersebut segera dimasak lagi.  

B. Penyimpanan Bahan Makanan 
Tempat penyimpanan bahan 

makanan di kapal disebut gandrum. 
Gandrum ini terletak di samping dapur, 
terdapat pintu yang menghubungkan antara 
gandrum dengan dapur sehingga 
pengangkutan bahan makanan dapat 
dilakukan secara efektif. Penyimpanan 
bahan makanan di KM. Lambelu tertata rapi 
dan disesuaikan dengan jenis makanannya. 
ini dilakukan agar petugas lebih mudah 
dalam pengambilan bahan makanan. Di 
dalam gandrum terbagi atas empat 
ruang/kamar antara lain : 
1. Kamar ikan (fish room) 
2. Kamar daging (meat room) 
3. Kamar sayur-sayuran (vegetable room) 
4. Kamar makanan kering (dry provision 

room) 
Setiap ruang/kamar memiliki suhu 

yang berbeda-beda. Kamar ikan dan kamar 
daging walapun terpisah tapi suhunya sama 
yaitu ≤-100C, kedua jenis bahan makanan 
tersebut dipisah agar petugas lebih mudah 
dalam melakukan pengecekan dan mudah 
dalam pengambilan karena jumlahnya 
sangat banyak terutama ketika bahan 
makanan baru diterima. Sedangkan kamar 
sayur-sayuran suhunya berkisar antara 90C 
– 13,30C dan kamar makanan kering 100C – 
16,10C. Penyimpanan pada suhu rendah 
dimaksudkan untuk mengawetkan makanan, 
terutama untuk bahan makanan yang sangat 
mudah rusak seperti daging dan ikan yang 
harus disimpan selama dua minggu. 

Suhu dalam gandrum akan naik 
pada saat pemasukan dan pengeluaran 

bahan makanan, karena pada saat itu pintu 
gandrum terbuka sehingga suhunya 
dipengaruhi oleh suhu di luar gandrum. Oleh 
sebab itu, pintu gandrum selalu ditutup 
apabila tidak ada aktivitas pemasukan atau 
pengeluaran bahan makanan. Bahkan pada 
saat memasukkan ayam dan ikan, kamar-
kamarnya langsung ditutup kembali. 

Pengaturan bahan makanan di KM. 
Lambelu sesuai dengan yang dianjurkan 
oleh Depkes RI, diantaranya: 
1. Bahan makanan harus diletakkan dalam 

tempat yang tetap, sesuai dengan 
sistematika pemakaian bahan makanan. 
tempat penyimpanan bahan makanan 
kering dan segar harusnya diletakkan 
terpisah. 

2. Penyusunan bahan makanan dapat 
diklasifikasikan menrut jenis bahan 
makanan dan sistematika pemakaian 
bahan makanan. bahan makanan yang 
sejenis diletakkan berdekatan dan 
bahan makanan yang sering digunakan 
sebaiknya diletakkan pada lokasi yang 
mudah dicapai petugas. 

3. Memperhatikan rotasi bahan makanan 
dengan menggunakan metode first in 
first out (FIFO), dengan arti bahan 
makanan yang terdahulu diletakkan di 
depan. 

Bahan makanan yang dimasukkan 
ke dalam gandrum, ada yang dibungkus 
dengan karung dan ada juga yang 
dibungkus dengan menggunakan dos. Ini 
menyebabkan petugas hanya memeriksa 
jumlahnya tanpa memperhatikan kualitas 
dari bahan makanan yang diangkut. 

C. Persiapan dan Pemasakan 
Sebelum bahan makanan tersebut 

dimasak, terlebih dulu dilakukan persiapan 
bahan makanan. Pertama bahan makanan 
dikeluarkan dari gandrum sesuai banyaknya 
makanan yang akan disiapkan berbanding 
lurus dengan banyaknya penumpang yang 
akan dilayani. Persiapan bahan makanan 
yang dilakukan di KM. Lambelu yaitu : 
1. Beras setelah dikeluarkan dari gandrum 

dicuci dengan menggunakan gayung 
dan tangan sebanyak 2 – 3 kali, tetapi 
biasanya dua kali kemudian ditirskan.  

2. Ikan, karena disimpan dalam suhu yang 
sangat rendah (freezer) maka 
dikeluarkan dalam keadaan beku. Oleh 
karenanya, ikan yang akan dimasak 
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untuk makan siang dan malam sudah 
harus dikeluarkan pada malam 
sebelumnya untuk direndam. Setelah 
ikan sudah tidak beku, dibersihkan yaitu 
biasanya memotong kepalanya karena 
menurut juru masak kepala ikan itu 
kotor, selain itu dengan tidak ada kepala 
ikan dapat dipotong sama besar. Pada 
ukuran tertentu kepala ikan tidak 
dipotong, sehingga ikan itu harus 
dikeluarkan insangnya. Ikan setelah 
dipotong dicuci kemudian direndam 
dalam air garam. 

3. Telur untuk sarapan pagi disiapkan pada 
sore hari kemudian dimasak pada 
malam hari. Persiapan untuk telur rebus 
yaitu hanya dengan mencuci kulit 
telurnya agar bersih dari kotoran ayam 
yang melengket di kulit telur. Sedangkan 
untuk telur dadar yang disiapkan lebih 
dulu yaitu tepungnya, setelah itu telur 
dimasukkan kedalam tepung.  

4. Sayur dipersiapkan dan dimasak 
dengan distribusi makanan, interval 
waktunya kurang lebih dua jam. Sayur 
dipotong-potong kemudian dicuci 
sebayak dua kali kemudian ditiriskan. 

5. Bumbu seperti bawang merah dan 
bawang putih biasanya sudah dikupas 
dulu, bawang dikelurkan dari gandrum 
kemudian dikupas tidak hanya untuk 
dipakai pada saat itu tetapi untuk 
beberapa hari, begitu pun dengan cabe 
yang dibuka batangnya. Sedangkan 
tomat dan jeruk dikeluarkan sesaat 
sebelum dipakai. Bumbu-bumbu 
tersebut setelah dibersihkan dimasukkan 
bersamaan ke mesin penghalus rempah 
untuk dihaluskan. Bumbu dihaluskan 
kemudian langsung dipakai dalam 
proses pemasakan.  

Teknik dalam persiapan bahan 
makanan di KM. Lambelu cukup baik, yaitu 
dengan melihat persiapan yang dilakukan 
sesuai dengan standar porsi, keseragaman 
bentuk, dan ketepatan alat. Namun prinsip 
sanitasi belum sepenuhnya dijalankan. Ini 
dapat dilihat dari peralatan persiapan 
makanan seperti mesin penghalus bumbu 
yang dibersihkan dengan hanya menyiram 
tanpa dicuci yaitu dengan menggunakan 
sikat atau spon dan deterjen untuk 
menghilangkan sisa-sisa kotoran yang 
kemudian dilanjutkan dengan pembilasan. 

Pemasakan dilakukan setelah 
semua bahan-bahan yang akan dipakai 
semuanya sudah siap. Nasi dimasak pada 
ketel pemasak nasi (kapasitas 25 kg beras) 
dengan ukuran yang besar sebanyak empat 
buah yang dilengkapi dengan keran air 
panas dan dingin di sampingnya, jadi 
petugas hanya memasukkan beras 
kemudian mengalirkan air panas ke dalam 
beras tersebut, air diukur dengan 
menggunakan jari yaitu satu ruas jari di atas 
permukaan beras. Air dingin biasanya 
digunakan untuk mencuci tangan dan 
menyiram peralatan dapur yang telah 
dipakai. 

Selain ketel juga tersedia wajan 
dengan ukuran yang besar. Wajan ini 
terdapat lubang di bagian depannya yang 
digunakan untuk saluran sisa-sisa dari 
pemasakan dan air pada waktu dibersihkan. 
Minyak yang digunakan untuk menggoreng 
ikan dipakai sebanyak 3 kali penggorengan. 
Wajan ini digunakan untuk memasak ikan 
dan sayur. Setelah poses pemasakan maka 
lantai dapur dibersihkan dengan menyiram 
air dan disikat. 

Pada saat observasi ditemukan ikan 
yang telah dimasak terlalu lembek. Menurut 
petugas yang ada bahwa ikan tersebut 
terlalu lama dimasak sehingga mudah 
hancur ketika didistribusi. Keadaan ini dapat 
mengakibatkan kehilangan bahan makanan 
seperti kehilangan beberapa gram ikan 
karena dapat saja tertinggal di air rebusnya 
pada saat diangkat atau ada bagian yang 
terlepas pada saat didistribusi. 

Hasil observasi juga menunjukkan 
bahwa juru masak selalu mencuci 
tangannya setelah melakukan satu 
pekerjaan. Namun demikian juru masak 
tidak terlalu memperhatikan kebersihan 
pakaiannya. Juru masak seringkali tidak 
menggunakan celemek, kalau pun 
digunakan maka celemek yang dipakai 
bermotif dan tidak berwarna terang. Ini 
mengakibatkan pengotoran celemek tidak 
mudah terlihat, sehingga kebersihannya 
tidak terlalu diperdulikan yang akhirnya 
dapat meningkatkan risiko kontaminasi. 

Sama halnya dengan persiapan, alat 
yang dipakai dalam proses pemasakan pun 
hanya disiram dengan air menggunakan 
selang, tanpa menggunakan lap, spon atau 
sikat dan sabun atau detergen. Wajan yang 
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hanya disiram dengan air setelah melakukan 
penggorengan akan meninggalkan bekas-
bekas minyak goreng dan sisa-sia makanan 
terutama makanan seperti ikan yang 
digoreng terlalu lama maka akan melengket 
di wajan, apabila dipakai untuk membuat 
sayur atau merebus ikan maka sisa-sisa 
makanan tersebut dapat tertinggal di wajan.  

D. Distribusi Makanan 
Distribusi makanan untuk 

penumpang kelas ekonomi di KM. Lambelu 
dilakukan secara sentralisasi yaitu 
pembagian makanan yang dipusatkan pada 
satu tempat. Cara ini dilakukan agar 
pelayanannya cepat, mengingat jumlah 
penumpang kelas ekonomi sangat banyak 
dibandingkan dengan penumpang kelas I, II 
dan III wisata. 

Ketika pengelolaan makanan masih 
menggunakan sistem raming, maka 
pembagian makanan dilakukan dengan 
menggunakan ompereng. Namun, dua tahun 
terakhir ini sistem yang digunakan adalah 
sistem outsourcing. Pembagian makanan 
pada sistem ini adalah dengan 
menggunakan box. Menurut jenang I tempat 
makanan diubah dari ompereng menjadi 
box, karena menurutnya ompereng sudah 
tidak layak dipakai lagi pada zaman 
sekarang, bahkan dianggap seperti 
pembagian makanan di penjara. 

Pembagian makanan dilakukan oleh 
beberapa orang petugas diantaranya yaitu 
petugas yang menaruh box makanan, 
petugas yang menaruh nasi, petugas yang 
menaruh ikan, petugas yang menaruh sayur, 
petugas yang menutup box, petugas yang 
menaruh box di tempat pembagian, petugas 
yang memberikan tanda di tiket dan petugas 
yang memberikan makanan kepada 
penumpang. Setiap pekerjaan tersebut 
dilakukan masing-masing satu orang. 

Langkah-langkah dalam distribusi 
makanan yaitu sebagai   berikut : 
1. Nasi, ikan atau telur dan sayur (untuk 

makan siang dan malam) serta box 
tempat makanan disiapkan dalam 
wadahnya masing-masing dan diatur 
posisinya 

2. Para petugas pembagian makanan 
mengambil posisinya masing-masing. 
Setelah semuanya siap dilakukan 
panggilan kepada penumpang kelas 
ekonomi untuk mengambil makanannya 

3. Penumpang antri untuk mengambil 
makanan. Sesaat sebelum penumpang 
antri petugas sudah mulai memasukkan 
makanan ke dalam box, ini terus 
berlanjut pada saat pembagian 
makanan sementara itu para juru masak 
bersiap-siap untuk memasak lagi 
apabila terjadi kekurangan makanan. 

4. Sebelum penumpang mengambil 
makanannya, tiketnya diberi tanda 
terlebih dulu, ini dilakukan agar satu tiket 
tidak dapat mengambil makanan lebih 
dari satu kali pada jam makan yang 
sama. Setelah tiketnya diberi tanda 
maka penumpang dapat mengambil 
makanannya 

5. Untuk tiket bayi, penumpang disuruh 
membawa tempat makanannya sendiri 
untuk mengambil bubur di dapur. 

Pembagian makanan penumpang 
kelas ekonomi di KM. Lambelu, dengan 
melihat langkah-langkah tersebut terlihat 
sudah lebih baik karena dilakukan secara 
teliti, tenaganya banyak maka dapat 
dikerjakan seefektif mungkin. Namun pada 
hasil pengamatan, seperti pada proses 
sebelumnya pembagian makanan juga tidak 
memperhatikan sanitasi. 
Kurangnya perhatian pada proses sanitasi 
dapat dilihat dari proses memasukkan 
makanan ke dalam box. Nasi dimasukkan ke 
dalam box dengan menggunakan mangkuk 
kecil sehingga tangan dapat kontak 
langsung dengan nasi. Ikan dimasukkan di 
dalam box dengan menggunakan tangan 
tanpa menggunakan sarung tangan.  

E. Kualitas Makanan 
Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa warna dan rupa dianggap biasa-
biasa saja, mereka tidak terlalu 
mempermasalahkan tentang kedua aspek 
tersebut. Kombinasi makannya sudah cukup 
serasi. Namun dari segi rasa mereka 
mengatakan bahwa makanan yang disajikan 
”tidak ada rasanya”, sayur ataupun ikan 
yang dimasak tidak terasa garamnya, 
bahkan ada yang mengatakan ”makanan di 
penjara Singapur lebih enak dari makanan di 
kapal” namun mereka tetap makan 
walaupun dianggap tidak enak. Penumpang 
memakan makanan tersebut agar supaya 
tidak kelaparan selama di kapal. Dari segi 
variasi menurut penumpang makanannya 
kurang bervariasi. 
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Melihat hal tersebut maka dapat 
diketahui bahwa penumpang kelas ekonomi 
tidak mendapatkan kepuasan terhadap 
makanan yang disediakan, terutama dari 
segi rasanya. Di mana segi ini sangat 
menentukan banyaknya makanan dapat 
dihabiskan oleh konsumennya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 
setelah dilakukan penelitian tentang 
penyelenggaraan makanan penumpang kelas 
ekonomi di KM. Lambelu PT. PELNI Tahun 
2007, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penyelenggaraan makanan penumpang 

kelas ekonomi dilakukan dengan baik 
karena menggunakan banyak tenaga yang 
masing-masing petugas mendapatkan 
pekerjaan pada salah satu sistem 
penyelenggaraan makanan sehingga 
pekerjaan dapat berjalan seefektif mungkin. 

2. Perencanaan menu dibuat oleh Jenang I 
yang disesuaikan dengan bahan makanan 
yang tersedia dan kebiasaan makan 
penumpang namun belum memperhatikan 
kecukupan gizi. 

3. Penyimpanan bahan makanan dilakukan 
sangat teliti dalam hal jumlah bahan 
makanan dan pengaturan bahan makanan 
yang sudah sesuai dengan anjuran dari 
Depkes RI, namun belum memperhatikan 
kondisi bahan makanan pada saat diterima 

4. Persiapan dan pemasakan dapat dikerjakan 
secara efektif dengan menggunakan alat 
yang lebih moderen, namun prinsip sanitasi 
belum dijalankan. 

5. Distribusi dilakukan oleh delapan orang yang 
memiliki tugasnya masing-masing sehingga 
berjalan lancar, namun prinsip sanitasi 
belum sepenuhnya dijalankan. 

6. Kualitas makanan dari segi rasa dan variasi 
tidak memberikan kepuasan kepada 
penumpang. 

SARAN 
1. Sistem penyelenggaraan yang sudah baik 

dipertahankan dan bila perlu lebih 
ditingkatkan lagi.  

2. Memperhatikan kecukupan gizi dalam 
perencanaan menu dengan melihat standar 
porsi yang dapat dibedakan menurut jenis 
kelamin atau kelompok umur. 

3. Sanitasi dalam proses penyelenggaraan 
makanan agar lebih diperhatikan, 
diantaranya : 
a. Sanitasi dalam proses persiapan dan 

pemasakan seperti pencucian alat dapur 
dengan menggunakan spon atau sikat 
dan sabun atau deterjen kemudian 
dilanjutkan dengan pembilasan. 

b. Juru masak hendaknya menggunakan 
celemek pada saat persiapan dan 
pemasakan, celemek yang digunakan 
harus bersih dan berwarna terang. 

c. Makanan yang telah dimasak 
hendaknya ditutup sebelum pembagian 
makanan, utamanya telur yang dimasak 
malam untuk sarapan pagi. 

4. Memperhatikan rasa makanan seperti rasa 
asin, manis dan asam yang sesuai dengan 
masakannya dan memperbanyak variasi 
sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 
penumpang. 

5. Diharapkan PT. Pleni dapat membuat 
standarisasi penyelenggaraan makanan 
kapal yang dapat dijadikan pedoman dalam 
pengelolaan makanan di semua kapal 
penumpang PT. Pleni. 
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ABSTRAK 
 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah 
(hyperglikemia) kronik yang dapat menyerang banyak orang di semua lapisan masyarakat. 
Problema diabetes mellitus, baik aspek perorangan maupun aspek kesehatan 
masyarakatnya, terus berkembang meskipun sudah banyak dicapai kemajuan di semua 
bidang riset diabetes mellitus maupun penatalaksanaannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku makan penderita diabetes mellitus tipe 2 
di R.S. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan 
yang dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Cara mendapatkan 
informasi melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan observasi.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengetahuan penderita mengenai perilaku makan masih 
berdasarkan kebiasaan makan sehari-hari. Dalam mengkonsumsi makanan, informan 
tersebut lebih banyak mengkonsumsi  karbohidrat dan lemak, dan kurang mengkonsumsi 
sayur dan buah-buahan sebelum sakit. Setelah dirawat di rumah sakit, informan mengikuti 
standar diet yang ada dalam rumah sakit, tetapi seringkali masih mengkonsumsi makanan 
tambahan dari rumah karena kurang selera dengan makanan rumah sakit.  

Kesimpulan penelitian yaitu informan kurang mengetahui informasi mengenai penyakit 
diabetes mellitus, sehingga nanti terjadi penurunan berat badan, sering lapar, merasa haus, 
dan sering kencing, baru kemudian penderita tersebut memeriksakan kesehatannya di 
rumah sakit. Selain itu, informan seringkali kesulitan dalam mengubah perilaku makan 
mereka. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar penderita tersebut harus mampu 
mengubah perilaku makan yang tidak sehat, dan mempertahankan perilaku makan yang 
sehat dan seimbang, sehingga kualitas kesehatan penderita menjadi lebih baik. Promosi 
kesehatan sangat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang penyakit diabetes 
mellitus tipe 2 kepada penderita, keluarga, dan masyarakat untuk menanggulangi terjadinya 
komplikasi penyakit diabetes mellitus tipe 2.  

 
PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus tipe 2 yang meliputi 
lebih 90 persen dari semua populasi diabetes, 
faktor lingkungan sangat berperan. Prevalensi 
diabetes mellitus tipe 2 pada bangsa kulit putih 
berkisar antara 3 sampai 6 persen dari orang 
dewasanya. Angka ini merupakan acuan untuk 
membandingkan prevalensi diabetes antara 
berbagai kelompok etnik di seluruh dunia, 
misalnya di negara-negara berkembang yang 
laju ekonominya sangat menonjol yaitu di 
Singapura dimana prevalensi diabetes mellitus 
meningkat dibandingkan dengan 10 tahun yang 
lalu. Demikian pula pada beberapa kelompok 
etnik di beberapa negara yang mengalami 
perubahan gaya hidup yang sangat berbeda 
dengan cara hidup sebelumnya, karena 

memang mereka lebih makmur1. Saat ini, di 
negara-negara yang sedang berkembang 
termasuk Indonesia sedang mengalami transisi 
epidemologi menyangkut perubahan perilaku 
penyakit masyarakat yaitu peralihan dari perilaku 
penyakit infeksi ke perilaku penyakit non infeksi2.  

Berdasarkan proyeksi World Health 
Organization (WHO), diperkirakan bahwa dalam 
kurun waktu 30 tahun (1995-2025), jumlah 
penderita diabetes di negara berkembang akan 
meningkat sebesar 170 persen. Dari persentase 
tersebut, jumlah penderita diabetes di Indonesia 
akan meningkat dari 5 juta penderita menjadi 12 
juta penderita yang akan termasuk dalam daftar 
10 negara dengan jumlah penderita diabetes 
terbesar3.  
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World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan 
keenam di dunia sebagai negara dengan jumlah 
penderita diabetes mellitus-nya terbanyak 
setelah India, China, Uni Soviet, Jepang, dan 
Brasil. Tercatat pada tahun 1995, jumlah 
penderita diabetes di Indonesia mencapai 5 juta 
dengan peningkatan sebanyak 230.000 pasien 
diabetes per tahunnya, sehingga pada tahun 
2005 diperkirakan akan mencapai 12 juta 
penderita. Kenaikan ini antara lain karena usia 
harapan hidup semakin meningkat, diet kurang 
sehat, kegemukan, gaya hidup modern4. 

Di Indonesia, pada tahun 1994 
diperkirakan 2 sampai 5 juta orang menderita 
diabetes dan jumlah tersebut akan menjadi 4 
juta pada tahun 2000 dan 5 juta pada tahun 
20104.  

Menurut penelitian epidemologi yang 
sampai saat ini telah dilaksanakan d Indonesia, 
prevalensi diabetes berkisar antara 1,5 sampai 
dengan 2,3 persen, kecuali di Manado yang 
agak tinggi sebesar 6 persen5. 

Data di Jakarta menunjukkan ada 
kenaikan prevalensi diabetes mellitus jika 
dibandingkan angka tahun 1982 (1,7 persen), 
angka tahun 1993 (5,6 persen) dan angka tahun 
2001 (12,8 persen). Suatu peningkatan yang 
cukup signifikan dan harus diperhatikan agar 
dapat dilakukan usaha pencegahan yang tepat6. 

Perubahan yang juga tampak pada 
masyarakat bahwa hipertensi pada penyandang 
diabetes mellitus dari 15 persen menjadi 25 
persen. Kegemukan pada kelompok non 
diabetes mellitus sendiri meningkat dari 4,2 
persen menjadi 10,9 persen pada kelompok non 
diabetes mellitus laki-laki, dan dari 17,1 persen 
menjadi 24 persen pada kelompok non diabetes 
mellitus perempuan. Yang menarik juga adalah 
adanya perubahan perilaku makan ke arah 
persentase lemak yang lebih tinggi6. 

Jaringan Kebijakan Publik Indonesia 
(2004) mengemukakan bahwa penyakit 
degeneratif atau penyakit non menular juga 
memperlihatkan tingkat kecenderungan yang 
bertambah. Hasil survey kesehatan rumah 
tangga7 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes 
mellitus (kadar glukosa dalam darah lebih dari 
110 mg persen) penduduk usia di atas 25 tahun 
adalah sebesar 8 persen. Angka ini lebih tinggi 
bagi pria (9 persen) dibandingkan wanita (7 
persen) dan meningkat berdasarkan usia. Di sisi 
lain, prevalensi di atas 25 tahun yang memiliki 
total kolesterol lebih dari 200 mg persen adalah 

sebesar 6 persen (laki-laki) dan 8 persen 
(perempuan). 

Dari berbagai penelitian epidemologis di 
Indonesia, diperoleh prevalensi DM sebesar 1,5 
sampai 2,3 persen pada penduduk usia lebih 
dari 15 tahun, bahkan pada suatu penelitian di 
Manado didapatkan prevalensi DM 6,1 persen. 
Penelitian yang dilakukan di Jakarta 
membuktikan adanya kenaikan prevalensi DM 
pada daerah urban meningkat dari 1,7 persen 
pada tahun 1982 menjadi 5,7 persen pada tahun 
1993. Di Surabaya, pada penelitian epidemologi 
yang dilaksanakan di Puskesmas perkotaan 
pada tahun 1991 mencakup 13.460 penduduk 
didapatkan prevalensi sebesar 1,43 persen, 
sedangkan di daerah rural yang mencakup 
1.640 penduduk pada tahun 1989 juga didapat 
prevalensi yang hampir sama yaitu 1,47 persen. 
Demikian pula di Sulawesi Selatan, prevalensi 
DM di daerah urban Ujung Pandang meningkat 
dari 1,5 persen pada tahun 1981 menjadi 2,9 
persen pada tahun 1998. Bahkan, di Kecamatan 
Sesean, suatu daerah yang sangat terpencil di 
Tana Toraja, didapatkan prevalensi DM sebesar 
0,8 persen.  

 
Tingginya jumlah penderita diabetes 

mellitus tipe 2 di Indonesia diakibatkan perilaku 
makan orang Indonesia yang terlalu banyak 
mengkonsumsi karbohidrat. Hasil penelitian di 
Amerika menunjukkan pada usia dewasa, 
asupan kalori rata-rata 3200 kalori. Dari jumlah 
tersebut, 47 persen menghasilkan glukosa bagi 
tubuh. Di Indonesia, setiap orang dewasa 
memiliki asupan kalori 1700-1900 kalori. Akan 
tetapi, sumber kalori yang menghasilkan glukosa 
bagi tubuh mencapai 70 persen. Hal itu 
disebabkan oleh asupan makanan pada orang 
dewasa di Indonesia lebih banyak mengandung 
karbohidrat8. Salah satu makanan karbohidrat 
yaitu nasi yang mengandung glukosa dalam 
kuantitas banyak dan glukosa yang berlebihan 
merupakan salah satu penyebab penyakit 
diabetes. Nasi yang merupakan makanan pokok 
orang Indonesia mengakibatkan negeri ini 
menduduki posisi keempat dalam jumlah 
penderita diabetes terbanyak di dunia9.   

Menurut medical record RS DR. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar, tercatat jumlah 
penderita diabetes mellitus pada bulan Januari 
sampai dengan Desember 2004 jumlah pasien 
sebanyak 596 orang. Pada bulan Januari-
Desember 2005, jumlah pasien diabetes mellitus 
sebanyak 573 orang, sedangkan pada bulan 
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Januari-Desember, jumlah pasien yang tercatat 
mengidap diabetes mellitus yaitu 237 orang. 
Mengingat resiko dan komplikasi masalah yang 
ditimbulkan maka diperlukan upaya terpadu dari 
berbagai pihak yaitu ahli gizi, perawat, dokter, 
edukator diabetes mellitus. Tujuan penulisan ini 
adalah: menelusuri kasus-kasus diabetes 
mellitus tipe 2 di RS DR Wahidin Sudirohusodo 
Makassar serta bagaimana perilaku pola makan 
penderita.  

METODE PENELITIAN 
Penelitian kualitatif ini bukan untuk 

menggeneralisasi  masalah melainkan untuk 
mendapatkan gambaran latar belakang aspek 
perilaku makan penderita yang akan 
mempengaruhi kejadia DM tipe 2. Melalui studi 
kasus ini maka akan diperoleh gambaran nyata 
mengenai kejadian yang dialami informan. 
Penelusuran kasus dilakukan berdasar data 
medical record kemudian ditelusuri ke ruang 
rawat nginap RS DR Wahidin Sudirohusodo 
Makassar. Informan penelitian diperoleh dengan 
kriteria mampu memberikan informasi yang 
sesuai dengan tujuan penelitian. Di samping itu, 
informan juga diambil dari petugas kesehatan di 
rumah sakit DR. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar, dengan pertimbangan mampu untuk 
menceritakan pengamatannya mengenai 
penyakit DM tipe 2 sehingga diperoleh 18 
informan dengan kriteria usia informan yang 
diwawancarai berkisar 35 tahun sampai dengan 
79 tahun, pendidikan rata-rata SD sampai 
dengan Sarjana. Jenis pekerjaan bervariasi 
antara lain Petani, URT, dan PNS.  Informan 
kunci adalah petugas kesehatan yang 
mengetahui tentang DM Tipe 2. Cara 
pengumpulan data yaitu melalui wawancara 
mendalam dengan menggunakan pedoman 
wawancara dilakukan terhadap penderita DM 
tipe 2 yang dirawat nginap. Observasi juga 
dilakukan terhadap ibu hamil diwilayah tersebut. 
Observasi dilakukan untuk mengetahui perilaku 
makan penderita DM Tipe 2 di ruang perawatan 
pavilium. Pengumpulan data di lapangan melaui 
proses perekaman dengan alat bantu tape 
recorder yang dilaksanakan pada bulan 
Desember 2006 sampai dengan Januari 2007. 
Selain itu keterangan tambahan diperoleh pula 
dari informan kunci yang teridiri dari petugas 
kesehatan yang merawat pasien DM Tipe 2. 
Keterangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai kebiasaan dan perilaku 

makan masyarakat dalam melakukan perawatan 
pada pasien DM Tipe 2.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada umumnya tingkat pendidikan informan 
adalah sekolah Dasar (SD). Perilaku makan 
yang dikaji adalah frekwensi makan, jenis 
makanan, kualitas makan dan porsi makan. 
Secara umum masalah perilaku makan pada 
umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial dan 
budaya setempat. Di bawah ini akan dipaparkan 
mengenai masing-masing pendapat informan 
tentang perilaku makan berdasarkan konsep 
tradisi setempat. Pada umunya informan telah 
mengetahui kualitas makanan yang 
mengandung gizi seimbang. Selain itu 
pengelompokan informan didasarkan pada 
faktor yang paling menonjol sebagai faktor 
penyebab DM tipe 2, walaupun faktor tersebut 
bisa bersifat ganda. 
Kebiasaan Atau Perilaku  

Pengetahuan mengenai perilaku makan 
adalah berbagai informasi yang 
menggambarkan banyak dan jenis makanan 
yang dimakan setiap hari oleh seseorang atau 
sekelompok orang, dan merupakan kebiasaan 
makan dalam memilih, mengkonsumsi, dan 
menggunakan makanan yang tersedia yang 
berdasarkan faktor sosial dan budaya dimana 
mereka hidup.  

Sebaiknya informan harus menyadari 
pentingnya diet dalam hubungannya dengan 
penurunan berat badan, tekanan darah, dan 
gula darah. Pada prinsipnya, dengan perilaku 
makan yang sehat dan seimbang bisa 
mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada 
penderita diabetes mellitus tipe 2.  Berdasarkan 
hasil wawancara mendalam yang diperoleh para 
informan, perilaku makan diartikan sebagai 
kebiasaan mengkonsumsi makanan sehari-hari 
yang terdiri dari jenis makanan, frekuensi 
makan, kualitas makanan, dan porsi makan, 
seperti ungkapan informan sebagai berikut: 

 
“Menurut Saya, perilaku makan itu adalah 
kebiasaan makanan yang dimakan sehari-hari, 
baik jenis makanan juga berapa kali makan dan 
bagaimana kandungan gizinya yang dimakan” 
(AN, 38 tahun). 

 
Hal serupa diungkapkan oleh informan 

MSN usia 43 tahun, pendidikan SD, dia 
mengatakan sebagai berikut:  
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“Perilaku makan adalah semua jenis makanan, 
frekuensi makan, kualitas makan dan porsi 
makan yang dikonsumsi setiap hari” (MSN, 43 
thn). 

 
Dari data dan penjelasan di atas, dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan informan 
mayoritas SD sehingga pemahaman perilaku 
makan masih minim. Dimana Informan 
memberikan jawabannya seperti penuturan di 
atas bahwa pengertian masyarakat tentang 
perilaku makan masih berdasarkan atas 
kebiasaan sehari-hari seperti sama dengan 
perilaku makan orang sehat.  

Perilaku makan yang dikonsumsi setiap 
hari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan 
makanan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan 
pemilihan makanan. Kebiasaan makan dalam 
kelompok dapat memberikan dampak pada 
distribusi makan, sehingga perilaku makan sehat 
adalah cara yang ditempuh seseorang atau 
sekelompok orang untuk memilih makanan dan 
mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap 
pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan 
sosial. Perilaku makan biasa juga disebut 
kebiasaan makan10. 
 
Jenis Makanan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
sebagian besar informan tidak mengetahui jenis 
makanan yang seharusnya dikonsumsi, dimana 
didapatkan jenis makanan yang dikonsumsi 
setiap hari lebih banyak yang mengandung 
karbohidrat (nasi, sagu, roti), protein (daging, 
ayam, ikan, telur, tahu dan tempe), sayur-
sayuran, dan buah-buahan kadang-kadang 
kalau ada. Seperti ungkapan informan di bawah 
ini: 

 
“Jenis makanan yang Saya makan sebelum 
sakit biasanya nasi putih dan juga nasi jagung, 
sayur kangkung, dan sayur kelor kalau ada, 
ikannya ikan mairo, ikan bolu, ikan sinrili’ dan 
telur. Buahnya apel dan jeruk kalau ada, 
minuman air putih” (AN, 38 thn). 

 
Ungkapan serupa dikemukakan oleh 

informan JM. Usia 56 tahun, informan tersebut 
mengungkapkan sebagai berikut:  

 
“Semua jenis makanan yang saya makan tidak 
ada pantangan seperti nasi tetapi lebih banyak 
nasi goreng, ikan kering digoreng, cumi-cumi, 
kepiting, udang, dan sayur bening bayam 

dicampur jagung, sekali-kali sayur santan. Kalo 
minuman banyak minum air putih, tidak suka 
minum teh manis” (JM, 56 thn). 

 
Berdasarkan jawaban informan di atas 

bahwa pengetahuan penderita tentang jenis 
makanan dilihat dari tingkat pendidikan informan 
yang mayoritas SD dapat dianalisa bahwa 
jawaban informan tentang jenis makanan adalah 
semua jenis makanan dikonsumsi tetapi banyak 
mengkonsumsi karbohidrat tinggi, rendah serat, 
dan banyak makan yang manis. Informan 
mengemukakan bila dihubungkan dengan 
pekerjaan informan lebih banyak pekerjaannya 
adalah petani (banyak lumbung padi), sehingga 
jenis makanan karbohidrat seperti nasi lebih 
banyak dikonsumsi oleh informan daripada 
sayur-sayuran dan buah-buahan. 

Penderita diabetes mellitus dianjurkan 
mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks 
dan tidak dianjurkan mengkonsumsi sumber 
karbohidrat sederhana dan makanan olahan. 
Selain itu, penderita diabetes mellitus harus 
memilih bahan makanan yang bersumber dari 
protein sekaligus sumber lemak yang tidak 
jenuh, contoh ikan dan kacang-kacangan. 
Asupan kolesterol dan serat harus diperhatikan, 
serat memberikan waktu transit untuk zat gizi 
yang lain sebelum diserap, juga nilai kalori serat 
relatif lebih kecil dibanding dengan bahan 
makanan lain. 
Frekuensi Makan 

Pada wawancara mendalam yang 
dilakukan dengan informan didapatkan bahwa 
frekuensi makan semua informan pada 
umumnya sama dengan orang yang sehat. 
Frekuensi makan ada yang mengatakan 2 kali 
sehari, 3 kali sehari dan lebih dari tiga kali sehari 
ditambah dengan makanan selingan yaitu kue 
yang manis dan bersantan seperti penuturan 
informan berikut ini: 

 
“Kalau makan tiga kali sehari ditambah dengan 
makan selingan makan kue yang manis dan 
bersantan kalau ada” (RDS, 75 thn)  
 
“Saya makan lebih dari tiga kali sehari ditambah 
dengan kue apang manis, tidak ada intervalnya 
karena tetap sehat-sehat saja dan saya tidak 
tahu kalau saya sakit gula” (NYP, 61 thn) 

 
Frekuensi makan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan tubuh ternyata dapat menjadi 
penyebab diabetes mellitus. Penderita diabetes 
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mellitus dianjurkan untuk makan dalam jumlah 
kecil namun sering yaitu 5 sampai 6 kali sehari. 
Hal ini agar asupan makanan tidak 
meningkatkan kadar gula darah secara drastis, 
sebaliknya pada tenggang antara waktu makan 
tidak terjadi penurunan kadar gula darah. 

Penderita diabetes harus mengenal 
tanda-tanda kekurangan gula darah akibat 
pengobatan, makan terlalu sedikit atau aktifitas 
jasmani terlalu banyak. Kalau gemetar, 
berkeringat, pusing, lapar, penglihatan kabur, 
kulit pucat, maka penderita harus 
mengkonsumsi makanan dan minuman yang 
mengandung 15 sampai 20 gr glukosa atau jus 
buah agar tidak terjadi shock. 
Porsi Makan 

Meningkatnya data pasien diabetes 
mellitus tiap tahun dengan komplikas akut dan 
kronis disebabkan oleh faktor bertambahnya 
usia, kegemukan, kurang aktifitas fisik dan 
mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan 
rendah serat. Dengan tidak melihat porsi 
makanannya melebihi kemampuan organ tubuh 
dalam melaksanakan fungsi metabolisme. 

Terapi gizi harus disesuaikan dengan 
porsi makanan sehingga terjadi perubahan 
fungsi organ selama proses penyembuhan atau 
perawatan agar asupan makanan dapat 
terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, bila tidak 
akan menimbulkan resiko kurang gizi pada 
pasien rawat jalan maupun rawat inap. Hal ini 
dibuktikan dari data informan di antaranya porsi 
makanan dihabiskan 1 porsi, 2 porsi, 2½ porsi, 3 
porsi, dan lebih dari 3 porsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan tentang porsi makanan, seperti 
ungkapan informan berikut ini: 

 
“Makanan yang Saya makan setiap kali makan 
yaitu 1 sampai 1½ porsi yaitu nasinya  1½  
gelas, sayurnya ½ gelas, ikannya 2 potong dan 
telur 1 butir, baru terasa kenyang” (NA, 55 thn). 

 
“Makan sehari dihabiskan 2 porsi, tergantung 
dari lauknya misalnya nasi 4 gelas, ikan 1 
potong, daging sapi atau ayam 2 potong, baru 
Saya merasa kenyang” (ADN, 79 thn). 
 
“Dua setengah porsi Saya makan baru kenyang, 
makanannya nasi 3 gelas, sayur 1 gelas, ikan 2 
potong, cumi-cumi 2 potong ditambah udang” 
(MSN, 43 thn). 
 

“Makanan Saya lebih dari 3 porsi yang Saya 
makan, yang isinya nasi putih 1 gelas dan 
kebanyakan makan kapurung 8 sendok makan. 
Ikannya ikan goreng 2 potong ditambah udang 5 
ekor. Makanan tambahan biasanya roti daging 3 
potong sedang” (ANR, 54 thn). 

 
Pada umumnya, informan lebih banyak 

mengkonsumsi makanan melebihi dari 
kebutuhan dietnya karena informan hanya 
melihat dengan kemampuannya dalam 
menghabiskan makanan, sehingga tidak 
mengacu pada standar diabetes mellitus. 
Informan tetap mengacu pada prinsip mereka, 
karena tidak tahu bahwa diri mereka menderita 
diabetes mellitus, sebab tetap melihat diri 
mereka sehat dan gemuk. Ketika berat badan 
mereka menurun disertai rasa haus dan banyak 
minum, kencing terus menerus dan gatal-gatal 
yang penyembuhannya lama, kemudian 
informan memeriksakan penyakitnya di klinik 
dan hasilnya menderita penyakit diabetes 
mellitus. 

KESIMPULAN 
Perilaku makan pada pasien 

dipengaruhi oleh pengetahuan pasien tentang 
makanan. Perilaku makan masih berdasarkan 
kebiasaan makan sehari-hari. Dalam 
mengkonsumsi makanan, lebih banyak 
karbohidrat dan lemak, dan kurang 
mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. 

Kebiasaan makan dalam kelompok 
dapat memberikan dampak pada distribusi 
makan, sehingga perilaku makan sehat adalah 
cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok 
orang untuk memilih makanan dan 
mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap 
pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan 
sosial. Perilaku makan biasa juga disebut 
kebiasaan makan. 
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PENGARUH MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN PADA BALITA KEP  
SEDANG DAN BERAT DALAM MENINGKATKAN STATUS GIZI DI 

WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANGKAJENE  
 

Muhammad Asikin 1 
1Prodi Keperawatan Parepare 

 
ABSTRACT 

 
 The problem of deficiency nutrient was any one factor causing to mortality hight and barier 
of development process in Indonesia, so far the main topic to more management.  The effort 
of integrated family nutrient management needed to highst.  The research aim was know the 
effect of supplement food of moderately and heavy protein energy deficiency to BALITA and 
supplement food to gave on BALITA nutrient status for hights in Pangkajene Puskesmas.  
Method of research was interview and gathering to activity report to 50 samples by 
posyandu.  The resulted was there are effect of supplement food of moderately and heavy 
protein energy deficiency of monitored for 3 months, and then can be greatly improved to 
BALITA nutrient status. 
 
Key Words: moderately and heavy protein energi deficiency, nutrient status, Balita      

 
PENDAHULUAN 

Masalah gizi kurang menjadi faktor 
tingginya angka kematian pada bayi dan anak, 
terganggunya pertumbuhan badan, menurunnya 
daya kerja, gangguan mental, dan kecerdasan. 

Pembangunan kesehatan memfokuskan 
perhatian pada usaha perbaikan gizi keluarga, 
dengan cara penimbangan berkala Balita. 
Kegiatan ini bertujuan memberikan pendidikan 
gizi, monitoring gizi, dan intervensi gizi melalui 
usaha taman gizi. Usaha ini dilakukan oleh 
tenaga sukarela desa yang telah mendapat 
pelatihan dan di bawah pengawasan 
Puskesmas. 

Usaha perbaikan gizi keluarga secara 
terpadul perlu dikembangkan untuk 
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat, terutama masyarakat miskin.  Hal 
ini dapat dilakukan melalui Pos Pelayanan 
Terpadu (posyandu).   

Keluarga miskin, khususnya balita sering 
menghadapi masalah kekurangan gizi (gizi 
kurang), sehingga rentan terhadap penyakit 
infeksi, rendahnya tingkat intelektual dan 
produktifitas kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pemberian makanan pemulihan 
terhadap penderita Kekurangan Energi Protein 
Sedang, Berat dan peningkatan status gizi 
Balita, kegunaannya adalah memberi informasi 
petugas gizi dalam menangani gizi buruk. 

METODE PENELITIAN  
A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan tujuan mengetahui 
gambaran pemberian makanan tambahan 
pemulihan terhadap peningkatan status gizi 
balita.  Sedangkan instrumen yang 
digunakan adalah data status gizi balita 
KEP Sedang dan Berat yang diberikan 
makanan Tambahan Pemulihan yang 
diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan di 
Posyandu selama 3 bulan.  

B. Populasi dan Sampel 
Sampel adalah anak balita Kurang 

Energi Protein tingkat sedang dan berat 
yang diperoleh dari 5 Posyandu.. 

C. Pengolahan dan Analisis Data 
Data primer diperoleh dengan teknik 

wawancara, sedangkan data sekunder 
diambil dari laporan tahunan Puskesmas 
Pangkajene.  Data yang terkumpul terlebih 
dahulu diklasifikasi, kemudian ditabulasi 
dan diolah dengan tabel distribusi  frekuensi 
disertai dengan penjelasan dalam bentuk 
narasi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Distribusi Berdasarkan Umur Balita 

Tabel 1, menunjukkan umur balita 
yang datang ke Posyandu bervariasi dengan 
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kategori umur 6 – 17 bulan (28 balita; 
56,0%), 18 – 28 bulan (14 balita; 28,0%),  
dan 28 bulan (8 balita; 16,0%). Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa umur 
balita 6 – 17 bulan yang paling banyak 
berkunjung ke posyandu. 

B. Distribusi Berdasarkan Berat Badan Awal 
Balita 

Tabel 2, menunjukkan berat badan 
awal balita yang datang ke Posyandu adalah 
5 – 7 kg (15 balita; 30,0%), 7,1 – 9 kg (25 
balita; 50,0%),  dan (10 balita; 20,0%) yang 
berat awalnya > 9 kg.  Hasil ini menunjukkan 
bahwa berat badan awal 7,1 – 9 kg 
merupakan balita yang sering berkunjung ke 
Posyandu. 

C. Distribusi Berdasarkan Status Gizi Awal 
Balita 

Status gizi awal merupakan salah 
satu variabel yang diteiliti dengan maksud 
membandingkan pertambahan berat badan 
selama balita diberi makanan tambahan 
pemulihan.  Dari hasil penelitian, diperoleh 
distribusi status gizi awal  balita seperti pada 
Tabel 3,  menunjukkan status gizi awal balita 
dengan status gizi kurang (34 balita; 68,0%) 
yang paling sering berkunjung ke Posyandu. 

D. Distribusi Berdasarkan Berat Badan 
Bulan Pertama sampai Bulan ke Tiga 

Pemberian makanan tambahan 
pemulihan diukur melalui penimbangan 
berat badan selama 3 bulan.  Hasil yang 
diperoleh selama 3 penimbangan dalam 
setiap bulan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4, Menunjukkan selama 
pemberian makanan tambahan pemulihan 
dengan penimbangan berat badan di bulan 
pertama, diperoleh (34 orang; 68,0%) balita 
yang berat badannya bertambah. Untuk 
bulan ke dua tampak bahwa (35 orang; 
70,0%) balita yang mengalami kenaikan 
berat badan, sedangkan pada bulan ke 3 
pengamatan tampak bahwa terdapat (34 
orang; 68%) balita mengalami pertambahan 
berat badan selama pemberian makanan 
tambahan pemulihan. 

E. Distribusi Berdasarkan Status Gizi Akhir 
Balita 

Status gizi akhir adalah indikator 
mengetahui bagaimana pemberian makanan 
tambahan pemulihan balita meningkat.  
Hasil penelitian, diperoleh distribusi status 
gizi  balita seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5, menunjukkan status gizi 
balita yang datang ke Posyandu terdiri atas 
status gizi baik (16 balita; 32,0%), status gizi 
kurang (30 balita; 60,0%), dan status gizi 
buruk (4 balita; 8,0%). Ini menunjukkan 
selama 3 bulan pemberian makanan 
tambahan status gizi balita meningkat. 

F. Distribusi Berat Badan Awal dan Berat 
Badan Bulan Pertama dengan Status Gizi 
Balita  

Hasil  penelitian diperoleh 
perbandingan berat badan awal dan berat 
badan pada bulan pertama terhadap status 
gizi balita selama pemberian makanan 
tambahan pemulihan terlihat pada Tabel 6. 

Tabel 7, menunjukkan bahwa berat 
badan awal kategori rendah dengan berat 
badan bulan kedua, tampak status gizi buruk  
(1 balita; 6,25%) tidak naik,  berat badan 
awal sedang dan tinggi tidak terdapat balita.  
Sedangkan berat badan bulan kedua naik 
dengan status gizi buruk berat badan awal 
rendah tidak terdapat balita, berat badan 
awal sedang (1 balita; 2,94%), dan berat 
badan tinggi (2 balita; 5,88%).  Demikian 
pula status gizi kurang untuk berat badan 
awal rendah dan berat badan bulan kedua 
tidak naik (3 balita; 18,75%), berat badan 
awal sedang (10 balita; 62,5%), dan berat 
badan awal tinggi (2 balita; 12,5%), 
sedangkan berat badan awal rendah dan 
berat badan bulan kedua naik (5 balita; 
14,71%), berat badan awal sedang (8 balita; 
23,53%), dan berat badan awal tinggi (2 
balita; 5,88%). 

Selanjutnya pada status gizi baik 
dengan berat badan awal rendah dan berat 
badan bulan kedua tidak naik  pada 
pengamatan,  sedangkan untuk berat badan 
awal rendah dan berat badan bulan kedua 
naik (6 balita; 17,65%) dan berat badan awal 
sedang (6 balita; 17,65%), dan berat badan 
awal tinggi (4 balita; 11,67%). 

G. Distribusi Berat Badan Awal dan Berat 
Badan Bulan Ketiga dengan Status Gizi 
Balita  

Hasil penelitian diperoleh 
perbandingan berat badan awal dan berat 
badan bulan Ketiga terhadap status gizi 
balita selama pemberian makanan 
tambahan pemulihan terlihat pada Tabel 8. 

Data Tabel 8, menunjukkan bahwa 
berat badan awal kategori rendah dengan 
berat badan bulan ketiga tidak naik pada 
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status gizi buruk (1 balita; 6,25%),  
sedangkan berat badan awal tinggi (2 balita; 
12,5%).  Untuk berat badan bulan ketiga 
naik dengan status gizi buruk, berat badan 
awal rendah tidak terdapat balita, berat 
badan awal sedang (1 balita; 2,94%), dan 
berat badan tinggi (2 balita; 5,88%).  Pada 
status gizi kurang untuk berat badan awal 
rendah dan berat badan bulan ketiga yang 
tidak naik (3 balita; 18,75%), berat badan 
awal sedang (10 balita; 62,5%), dan berat 
badan awal tinggi (2 balita; 12,5%). 

Untuk berat badan awal rendah 
dan berat badan bulan ketiga yang naik (5 
balita; 14,71%), berat badan awal sedang (8 
balita; 23,53%), dan berat badan awal tinggi 
(2 balita: 5,88%).  Selanjutnya  pada status 
gizi baik dengan berat badan awal rendah 
dan berat badan bulan ketiga yang tidak 
naik,  tidak terdapat balita,  sedangkan untuk 
berat badan awal rendah dan berat badan 
bulan ketiga naik (6 balita; 17,65%), dan 
berat badan awal sedang (6 balita; 17,65%), 
dan berat badan awal tinggi (4 balita; 
11,67%). 

Dari hasil pengolahan dan analisis 
data menunjukkan bahwa status gizi dipengaruhi 
oleh banyak faktor, faktor yang dianggap paling 
berpengaruh adalah pemberian makanan 
tambahan pemulihan yang diberikan pada balita 
yang memiliki status gizi buruk.  Dari tiga kali 
penimbangan berat badan selama 3 bulan 
diperoleh hasil bahwa perbaikan status gizi pada 
bulan pertama balita mengalami peningkatan 
dari status gizi buruk ke status gizi kurang.  Hasil 
penimbangan menggambarkan pertambahan 
berat badan pada bulan pertama meningkat 
secara signifikan. 

Peningkatan status gizi juga diperoleh 
pada bulan kedua dengan hasil penambahan 
berat badan yang signinikan.  Rata-rata balita 
bertambah berat badannya selama pemberian 
makanan tambahan pemulihan, ini ditandai 
dengan peningkatan status gizi balita dari status 
gizi buruk menjadi gizi kurang bahkan gizi baik. 

Penimbangan berat badan pada bulan 
ke tiga diperoleh hasil yang sangat baik, ini 
ditandai adanya perubahan status gizi balita.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari 
tiga bulan pemberian makanan tambahan 
pemulihan pada balita dengan status gizi buruk 
memberikan hasil yang signifikan.  

KESIMPULAN  
1. Pemberian makanan pemulihan 

berpengaruh terhadap penderita kekurangan 
energi protein sedang dan berat, mulai bulan 
pertama sampai bulan ketiga. 

2. Pemberian makanan tambahan pemulihan 
berpengaruh terhadap perubahan status gizi 
balita, yaitu status gizi buruk menjadi gizi 
kurang, bahkan gizi baik. 
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Lampiran : 
 

Tabel 6. Distribusi berdasarkan Berat Badan Awal dan Berat Badan Bulan Pertama terhadap Status Gizi 
Balita 

Status Gizi Akhir 
Berat Badan Bulan Pertama 

Jumlah Tidak Naik Naik 
    f         %               f             % 
Buruk Berat Badan 

Awal 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
0 
0 

6,25 
0 
0 

0 
1 
2 

0 
2,94 
5,88 

1 
1 
2 

Kurang Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
10 
2 

18,75 
62,5 
12,5 

5 
8 
2 

14,71 
23,53 
5,88 

8 
18 
4 

Baik Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

6 
6 
4 

17,65 
17,65 
11,76 

6 
6 
4 

Jumlah 16 100 34 100 50 
Sumber : Data Hasil Olahan Penellitian, 2008 
 

Tabel 7. Distribusi berdasarkan Berat Badan Awal * Berat Badan Bulan Kedua terhadap Status Gizi 
Balita 

Status Gizi Akhir 
Berat Badan Bulan Kedua Jumlah  

Tidak Naik Naik 
   f          %     f             % 

Buruk Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
0 
0 

6,25 
0 
0 

0 
1 
2 

0 
2,94 
5,88 

1 
1 
2 

Kurang Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

3 
10 
2 

18,75 
62,5 
12,5 

5 
8 
2 

14,71 
23,53 
5,88 

8 
18 
4 

Baik Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

  6 
6 
4 

17,65 
17,65 
11,76 

6 
6 
4 

Jumlah 16 100 34 100 50 
Sumber : Data Hasil Olahan Penellitian, 2008 
 

Tabel 8. Distribusi berdasarkan Berat Badan Awal * Berat Badan Bulan Ketiga terhadap Status Gizi 
Balita 

Status Gizi Akhir 
Berat Badan Bulan Ketiga Jumlah 

Tidak Naik Naik 
   f          %     f             % 

Buruk Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

1 
0 
2 

6,25 
0 

12,5 

0 
1 
0 

0 
2,94 

0 

1 
1 
2 

Kurang Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

2 
9 
2 

12,5 
56,25 
12,5 

6 
9 
2 

17,64 
26,47 
5,88 

8 
18 
4 

Baik Berat Badan 
Awal 

Rendah 
Sedang 
Tinggi 

  6 
6 
4 

17,65 
17,65 
11,76 

6 
6 
4 

Jumlah 16 100 34 100 50 
Sumber : Data Hasil Olahan Penellitian, 2008 
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GAMBARAN STATUS GIZI DAN PERKEMBANGAN ANAK 
PRASEKOLAH USIA 2-6 TAHUN DI PULAU LAE-LAE KECAMATA N 

UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR  
 

Hapzah1 

1STIKES Bina Bangsa, Majene, Propinsi Sulawesi Barat1 
 

ABSTRAK 
Anak usia 2-6 tahun merupakan masa kanak-kanak awal yang memiliki arti penting dalam 
proses tumbuh kembang anak. Pada masa ini berlangsung pertumbuhan dasar yang akan 
mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Jika pada masa ini anak 
tidak mendapatkan perhatian khusus baik dari segi gizi maupun perkembangannya maka 5-6 
tahun kemudian anak bisa mengalami kegagalan di sekolah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran status gizi dan perkembangan anak 
prasekolah usia 2-6 tahun di Pulau Lae-lae Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian adalah anak usia 
prasekolah usia 2-6 tahun yang dipilih secara “purposive” dengan criteria tertentu yang 
diperoleh sebanyak 70 anak. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran 
antropometer (BB/U, TB/U, dan BB/TB) dengan menggunakan Z-Score dan tes 
perkembangan yang digunakan adalah Denver II yang disesuaikan dengan umur. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dari 70 anak terdapat 11 anak (15,7 %) menderita gizi buruk, 
dan 22 anak (31,4 %) yang berstatus gizi kurang berdasarkan indeks BB/U, sedangkan anak 
yang memiliki tinggi badan pendek berdasarkan indeks TB/U sebanyak 31 anak (44,3 %). 
Adapun anak yang kurus sekali sebanyak 3 anak (4,3 %) dan yang kurus sebanyak 11 anak 
(15,7 %) berdasarkan indeks BB/TB. Hasil penelitian tentang perkembangan anak 
menunjukkan bahwa anak yang memiliki perkembangan normal sebanyak 36 anak (51,4 %) 
dan yang abnormal 34 anak (48,6 %). Keterlambatan perkembangan terbanyak pada sector 
bahasa, sebanyak 32 anak (45,7 %), selanjutnya sector motorik halus yaitu 10 anak (14,3 
%), disusul sector personal yaitu 8 anak (11,4 %) dan paling sedikit adalah sector motorik 
kasar yaitu 5 anak (7,1 %). 

 
PENDAHULUAN 

Istilah tumbuh kembang mencakup dua 
peristiwa yang sifatnya berbeda, tetapi saling 
berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu 
pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan 
(growth) berkaitan dengan masalah perubahan 
besar, jumlah ukuran, atau dimensi tingkat sel, 
organ, atau individu, sedangkan perkembangan 
(development) berkaitan dengan bertambahnya 
kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh 
yang lebih kompleks dalam pola yang teratur 
dan dapat diramalkan.  

Selama ini, banyak hasil penelitian yang 
mengungkapkan perkembangan anak di taman 
kanak-kanak, di mana prevalensinya cukup 
tinggi. Hasil penelitian Sulfana (2001) di Taman 
Kanak-kanak Asyiyah Bustanul Athfal Layang 
Utara kota Makassar, didapatkan bahwa 44,9 % 
anak memiliki perkembangan abnormal. 
Penelitian yang lain oleh Herawati di taman 

kanak-kanak Tri Dharma di perumahan dosen 
Unhas (2001) didapatkan bahwa 49 % anak usia 
2-6 tahun memiliki perkembangan abnormal. 
Kelompok sosial menengah ke atas yang 
diharapkan memiliki status gizi, ternyata anak-
anak mereka berkembang kurang baik. Untuk itu 
penelitia merasa lebih tertarik untuk mengetahui 
gambaran status gizi dan perkembangan anak 
usia prasekolah 2-6 tahun di daerah yang tidak 
terdapat sekolah Taman Kanak-kanak dan 
merupakan daerah pantai, di mana kebiasaan 
anak-anak pantai adalah bermain pasir sehingga 
hal ini kemungkinan besar berpengaruh 
terhadap perkembangan anak terutama 
perkembangan motorik halus. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui status gzi berdasarkan indeks BB/U, 
TB/U, dan BB/TB anak prasekolah usia 2-6 
tahun di Pulau Lae-lae kecamatan Ujung 
Pandang kota Makassar tahun 2003. Untuk 
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mengetahui gambaran perkembangan motorik 
kasar, motorik halus, bahasa, dan personal anak 
prasekolah usia 2-6 tahun di pulau Lae-lae 
Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar 
tahun 2003. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Pulau Lae-lae 

Kecamatan Ujung Pandang kota Makassar 
tahun 2003. Sampel adalah anak Prasekolah 
usia 2-6 tahun yang memenuhi kriteria yang 
ditentukan yang tinggal di pulau lae-lae 
kecamatan ujung pandang kota Makassar tahun 
2003 yaitu 70 anak sedangkan 16 anak yang 
tidak diambil sebagai sampel karena mereka 
tidak patuh dan takut.  

Teknik penarikan sampel adalah dengan 
menggunakan cara purposive sampling dengan 
criteria : (a) sedang berada di tempat saat 
penelitian, (b) anak patuh dan tidak merasa 
takut, dan (c) diberikan secara individual dengan 
partisipasi aktif dari orang tua. 

Data tentang status gizi yaitu BB/U, 
TB/U, BB/TB diperoleh dari hasil pengukuran 
berat badan dengan weight scale dan 
pengukuran tinggi badan dengan microtoice. 
data tentang perkembangan anak 
(perkembangan motorik kasar, motorik halus, 
bahasa, dan sosial digunakan tes 
perkembangan Denver II. 

Data yang diperoleh diolah dengan 
menggunakan program SPSS versi 10.0 dan 
program Epi Info versi 6.0. Data yang telah 
diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel 
distribusi dan narasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Status gizi berdasarkan indeks BB 

menurut umur, TB menurut umur, dan BB 
menurut TB. 

Metode yang digunakan untuk 
mengukur status gizi anak pada penelitian 
ini adalah metode anthropometry 
berdasarkan indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB. 

Dari 70 anak yang diobservasi, pada 
tabel 1 terlihat 31,9% anak yang berstatus 
gizi kurang, bahkan terdapat 15,7% anak 
berstatus gizi buruk berdasarkan indeks BB 
menurut umur. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sulfiana 
(2001) bahwa terdapat anak berstatus gizi 
kurang dan gizi buruk, yaitu masing-masing 
37,2% dan 6,4%. 

Indeks BB/U lebih menggambarkan 
status gizi seseorang saat ini. Berat badan 
adalah salah satu parameter yang 
memberikan gambaran massa tubuh. Massa 
tubuh sangat sensitive terhadap perubahan-
perubahan yang mendadak misalnya karena 
terserang penyakit infeksi, menurunnya 
nafsu makan, atau menurunya jumlah 
makanan yang dikonsumsi dalam kondisi 
normal. Di mana kondisi kesehatan baik dan 
keseimbangan antara kondisi dan kebutuhan 
zat gizi terjamin, maka berat badan 
berkembang mengikuti pertumbuhan. 
Sebaliknya dalam kondisi normal, terdapat 
dua kemungkinan pertumbuhan berat badan 
yaitu dapat lebih cepat atau lebih lambat dari 
kondisi normal. Banyaknya anak yang 
memiliki status gizi tidak normal (gizi buruk 
dan gizi kurang) menurut BB/U kemungkinan 
besar salah satu penyebabnya adalah 
penyakit infeksi yang kronik, mengingat 
pelayanan kesehatan di wilayah ini kurang 
memadai yakni petugas kesehatan hanya 
berkunjung pada hari-hari tertentu saja yaitu 
senin, dan kamis sehingga jika jika ada anak 
yang sakit tidak segera dibawa ke 
puskesmas setempat. 

Hasil pengukuran TB/U pada tabel 2 
menunjukkan bahwa terdapat 44,3% anak 
yang pendek. Ini berarti bahwa mereka 
umumnya memiliki riwayat status gizi masa 
lampau yang buruk. Pertumbuhan tinggi 
badan relatif sensitif terhadap masalah 
kekurangan gizi dalam anak yang pendek. 
Pengaruh defisiensi zat gizi terhadap tinggi 
badan akan Nampak dalam waktu yang 
relative lama. Indeks TB/U di samping 
memberikan gambaran status gizi masa 
lampau juga erat kaitannya dengan status 
sosial ekonomi (Suharjo, 1990). Hal ini 
sejalan dengan hasil penelitian Sulfana 
(2001) pada anak Taman Kanak-kanak 
dengan status social ekonomi orang tuanya 
umumnya rendah yaitu sekitar 32,1% anak 
yang pendek berdasarkan indeks TB 
menurut umur. 

Berat badan memiliki hubungan 
linear dengan tinggi badan. Dalam keadaan 
normal perkembangan BB akan searah 
dengan pertambahan tinggi badan dengan 
percepatan tertentu. Indeks BB/TB dapat 
memberikan gambaran tentang proporsi BB 
relatif terhadap TB maka indeks ini dapat 
dijadikan sebagai indikator kekurusan. 
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Hasil penelitian BB/TB pada tabel 3 
memperlihatkan bahwa terdapat anak yang 
kurus sekali sebesar 4,3%, sedangkan yang 
kurus sebanyak 15%, sebaliknya terdapat 
2,9% anak yang gemuk. 

 
B. Perkembangan motorik kasar, motorik 

halus, bahasa, dan personal/sosial anak 
Perkembangan anak dinilai melalui 

pengamatan langsung 4 sektor 
perkembangan yaitu sektor motorik kasar, 
sektor motorik halus, sektor bahasa, dan 
kepribadian sosial. Tes perkembangan yang 
digunakan adalah Denver II yang 
disesuaikan dengan umur anak. Hasil 
penelitian diperoleh bahwa sebagian anak 
memiliki perkembangan normal sebesar 
51,4% dan 48,6% anak yang memiliki 
perkembangan abnormal. 

Keterlambatan perkembangan 
terbanyak ada pada sektor bahasa yaitu 
sebanyak 32 anak (45,7%), selanjutnya 
sektor motorik halus yaitu 10 anak (14,3%), 
disusul sektor personal yaitu 8 anak (11,4%) 
dan paling sedikit adalah sektor motorik 
kasar yaitu 5 anak (7,1%). Menurut Satoto, 
perkembangan anak sangat mempengaruhi 
pertumbuhan anak yaitu adanya kesulitan 
bagi anak untuk mengatur diri dan 
lingkungannya termasuk makanan dan 
unsur-unsur kesehatan lain sehingga akan 
terjadi gangguan pertumbuhan. Adanya 
keterlambatan perkembangan terbanyak 
pada sektor bahasa akan sangat 
mempengaruhi pertumbuhan anak. anak 
akan mengalami kesulitan dalam 
mengutarakan keinginan dan kebutuhannya 
kepada orang lain, baik menyangkut 
makanan maupun kesehatan (kebersihan 
diri dan lingkungan), yang pada akhirnya 
mengakibatkan anak mengalami gangguan 
gizi dan penyakit. 

Pada perkembangan sektor motorik 
kasar hampir seluruh anak memiliki 
perkembangan normal (92,9%) dan hanya 
7,1% yang memiliki perkembangan 
abnormal. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
hasil penelitian Herawati di Taman Kanak-
kanak Tri Dharma perumahan Dosen Unhas. 
Pada anak yang memiliki perkembangan 
normal, mereka mampu melaksanakan 
beberapa aspek yang diberikan (melompat 
dengan 1 kaki, berdiri pada 1 kaki, dan 
lompat jauh) sedangkan pada anak yang 

memiliki perkembangan abnormal mereka 
tidak mampu melaksanakan salah satu 
aspek yang diberikan yaitu berdiri pada satu 
kaki. 

Untuk melatih gerakan motorik 
kasar, anak tidak memerlukan adanya alat 
dan keahlian khsusu dari orang tua. Di 
samping itu orang tua lebih mengenal 
perihal perkembangan motorik kasar 
sehingga lebih memfokuskan perkembangan 
anak pada sektor motorik kasar. Hal ini yang 
berpengaruh besar terhadap perkembangan 
motorik kasar anak sehingga sebagian besar 
anak normal. 

Pada perkembangan sektor motorik 
halus, sebagian besar anak memiliki 
perkembangan normal (68,6%) bahkan ada 
beberapa orang yang memiliki 
perkembangan lebih (17,1%) dan 14,3% 
anak yang memiliki perkembangan 
abnormal. Pada anak yang memiliki 
perkembangan normal, mereka mampu 
melaksanakan beberapa aspek yang 
diberikan (membuat menara dari kubus, 
meniru membuat garis tegak, 
menggoyangkan ibu jarik mencontoh bentuk 
kotak, lingkaran, tanda tambah dan memilih 
garis yang lebih panjang). Adapun anak 
yang memiliki penilaian lebih (17,1%) 
mereka mampu melaksanakan aspek 
dimana anak yang seumur mereka belum 
bisa melaksanakannya. Perkembangan 
sektor motorik halus anak yang sebagian 
besar normal mungkin dipengaruhi oleh 
kebiasaan anak pulau yang bermain pasir 
sehingga secara tidak langsung akan 
melatih dan menstimllasi perkembangan 
motorik halus anak. 

Adapun anak yang memiliki 
penilaian lebih, kemungkinan besar mereka 
berasal dari orang tua yang berpendidikan 
SMP ke atas dan memiliki alat permainan 
yang memadai dibanding anak yang lain 
sehingga stimulasi yang diterima pun lebih 
banyak. Sebagaimana teori belajar yang 
menyatakan bahwa perkembangan anak 
merupakan hasil belajar yang terjadi sebagai 
reaksi terhadap rangsangan dari luar. 
Dengan kata lain semakin banyak stimulasi 
yang diterima anak semakin bagus pula 
hasil yang diperoleh yakni perkembangan 
anak secara optimal. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian Jamal dkk di 
TPA Inang Matutu diperoleh bahwa 
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sebagian besar anak memiliki 
perkembangan motorik halus yang normal 
(94,3%). 

Pada perkembangan sektor bahasa 
terdapat 43,7% anak yang memiliki 
perkembangan abnormal. Pada anak yang 
memiliki perkembangan abnormal tersebut, 
mereka tidak mampu melaksanakan 
beberapa aspek yang diberikan (mengerti 2 
kata sifat, menyebut kegunaan benda, 
menyebut warna dan mengartikan kata-
kata). Sedangkan pada anak normal mereka 
hanya mampu melakukan beberapa aspek 
yang diberikan (menghitung kubus, 
mengetahui jenis kegiatan, dan menunjuk 
gambar).  

Hal ini bertolak belakang dengan 
beberapa hasil penelitian yang dilakukan di 
Taman Kanak-kanak. Hasil penelitian 
Sulfana, Herawati dan Jamal menunjukkan 
bahwa sebagian besar anak mengalami 
perkembangan normal pada sektor bahasa 
yaitu masing-masing 74,4%, 86,3 % dan 
90,6%. Memang pada Taman Kanak-kanak, 
anak mendapat stimulasi kognisi yang lebih 
bagus. Mengingat stimulasi kognisi (daya 
pikir) yang erat kaitannya dengan tingkat 
kecerdasan merupakan bagian dari 
kurikulum. Perkembangan bahasa 
merupakan indikator penting dalam 
mengukur kemampuan intelektual anak 
sehingga dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa kemampuan intelektual anak yang 
pernah masuk Taman Kanak-kanak lebih 
bagus bila dibandingkan anak yang tidak 
pernah masuk Taman Kanak-kanak. Adanya 
anak yang mengalami keterlambatan 
perkembangan bahasa disebabkan oleh 
kurangnya pendidikan dini yang diterima 
oleh anak dari pihak keluarga. Mengingat 
latar belakang pendidikan orang tua mereka 
umumnya rendah terutama ibu yaitu 74,3 % 
berpendidikan SD. Padahal ibulah yang 
banyak berperan dalam proses tumbuh 
kembang anak. di samping itu terdapat 
sarana penunjang yang bisa mendukung 
perkembangan anak secara optimal seperti 
taman kanak-kanak. 

Perkembangan sektor personal/ 
sosial, hanya 11,4% anak yang mempunyai 
perkembangan abnormal dan 88,6% anak 
yang mengalami perkembangan normal. 
Pada anak yang normal, mereka bisa 
melakukan perkembangan semua aspek 

yang diberikan (memakai baju sendiri, sikat 
gigi tanpa bantuan, dan mampu makan 
sendiri). Adapun anak yang abnormal, 
mereka tisak bisa melakukan salah satu 
aspek yang diberikan, tetapi rata-rata dari 
mereka mampu melakukan aspek makan 
sendiri. Kemungkinan besar ini ada 
kaitannya dengan pola suh ibu dalam 
memberikan makan pada anak. di mana 
anak dibiarkan makan sendiri sehingga lebih 
cepat dan terlatih makan sendiri. Menurut 
Huzaini (2000), peranan keluarga termasuk 
ibu dalam mengasuh anak menentukan 
perkembangan anak. 

KESIMPULAN 
Anak prasekolah usia 2-6 tahun di 

Kelurahan Lae-lae kecamatan Ujung Pandang 
Kota Makassar tahun 2003 yang memiliki status 
gizi buruk dan gizi kurang, berdasarkan indeks 
BB/U masing-masing adalah 13,7% dan 31,4%. 
Kemudian anak kurus sekali menurut indeks 
BB/TB sebanyak 4,3% sedangkan anak yang 
kurus sebesar 15,7%. Adapun anak yang 
pendek menurut indeks TB/U sebanyak 44,3%. 
Anak yang mengalami perkembangan abnormal 
sebesar 48,6% dan keterlambatan 
perkembangan terbanyak pada sector bahasa 
yaitu 45,7%, selanjutnya sector motorik halus 
yaitu 14,3%, disusul sector personal yaitu 11,4% 
dan paling sedikit adalah sector motorik kasar 
yaitu 7,1%. Untuk itu perlu adanya pemberian 
makanan tambahan terhadap anak yang 
menderita gizi buruk dan gizi kurang 
berdasarkan indeks BB/TB. Di samping itu perlu 
juga menggalakkan kegiatan posyandu untuk 
deteksi dini pertumbuhan anak dan penyediaan 
sekolah Taman Kanak-kanak untuk 
menanggulangi perkembangan anak pada 
sector bahasa-sosial. 
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Lampiran : 
 
Tabel 1. Distribusi anak prasekolah usia 2-6 tahun menurut status gizi (BB/U) 

 

Status gizi n % 

Gizi buruk 
Gizi kurang 

Gizi baik 

11 
22 
37 

15,7 
31,4 
52,9 

Jumlah 70 100 
 
Tabel 2. Distribusi anak prasekolah usia 2-6 tahun menurut status gizi (TB/U) 

 

Status gizi n % 

Pendek 
Normal 

31 
39 

44,3 
55,7 

Jumlah 70 100 
 
Tabel 3. Distribusi anak prasekolah usia 2-6 tahun menurut status gizi (BB/TB) 

 

Status gizi n % 

Kurus sekali 
Kurus 

Normal 
Gemuk  

3 
11 
54 
2 

4,3 
15,7 
77,1 
2,9 

Jumlah 70 100 
 
Table 4. Distribusi anak prasekolah usia 2-6 tahun menurut perkembangan 

 

Perkembangan Jumlah % 

Normal 
Abnormal  

36 
34 

51,4 
48,6 

Jumlah 70 100 
 
 
Table 5. Distribusi anak Prasekolah usia 2-6 tahun menurut perkembangan motorik kasar, motorik 

halus, bahasa, dan personal/sosial anak 
 

Perkembangan 
Normal Abnormal 

Total % 
n % n % 

Perkembangan Motorik kasar 
Perkembangan motorik halus 
Perkembangan bahasa 
Perkembangan sosial 

65 
60 
38 
62 

92,9 
85,7 
54,3 
88,6 

5 
10 
32 
8 

7,1 
14,3 
45,7 
11,4 

70 
70 
70 
70 

100 
100 
100 
100 
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DENGAN PERKEMBANGAN PSIKOMOTORIK ANAK USIA 1-2 TAHU N 

DI KECAMATAN PURWOREJO 
 

Hasnah 1,  Abd Hadi 1, Rahmatia 1 

1Politeknik Kesehatan, Jurusan Keperawatan, Makassar 
 

ABSTRAK 
  

Latar Belakang : Kehadiran sorang anak dalam keluarga membawa kebahagiaan, harapan 
dan impian. Hal ini disebabkan orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. 
Untuk itu, dibutuhkan pengetahuan tentang pengasuhan anak. Pada dasarnya pengasuhan 
anak merupakan proses yang penuh dinamika dalam menumbuh kembangkan anak. 
Menurut para ahli perkembangan anak, salah satu kunci sukses pengasuhan anak adalah 
dengan mengembangkan komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak yang 
bertujuan meningkatkan perkembangan intelektual, emosi, moral dan spiritual anak. 

Metode : Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purworejo. Penelitian ini menggunakan 
design Cross Sectional. Sampal penelitian ini adalah ayah yang mempunyai anak usia satu 
sampai dua tahun sebanyak 42 orang. Pola pengasuhan ayah terhadap anak mempengaruhi 
perkembangan psikomotorik. Skore perkembangan psikomotorik anak dinilai dengan 
menggunakan skala Bayley. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni sampai dengan 
5 Juli tahun 2003. Analisis data dengan menggunakan analisis univariabel, analisis bivariabel 
dan multivariable dengan tingkat kepercayaan α= 0,05. 

Hasil : This Research showed that: (1) there is no significance correlation between father’s 
partisipation in childrearing and children’s mental development (p > 0,05 and r2 = 0,2), this 
mean’s that regression line equation that be acquired could explain 2 percent. Also thus 
correlation of father’s participations in child rearing with children’s psichomotoric develipment 
is no significance (p > 0,05 and r2 = 0,06), this means that regression line equation that 
acquired can explain 6,3 percent. (2) 0nly father s age and children s mental development 
that means (p < 0,05 and r2 = 0,11) regression line equation could explain 11 percent, While 
the correlation of father’s age and psichomotoric development is not significance. 

Kesimpulan : Hubungan antara partisipasi ayah, lama ayah bekerja, pendidikan ayah dalam 
pengasuhan dengan perkembangan psikomotorik anak usia satu sampai dengan dua secara 
statistik tidak signifikan. Umur ayah menunjukan hubungan statistik secara signifikan 
terhadap perkembangan psikomotorik anak satu sampai dua tahu. 

 
PENDAHULUAN 

Kehadiran seorang anak dalam keluarga 
membawa kebahagiaan, harapan dan impian. 
Hal ini disebabkan orang tua ingin memberikan 
yang terbaik bagi buah hatinya. Untuk itu, 
dibutuhkan pengetahuan tentang pengasuhan 
anak. Pada dasarnya pengasuhan anak 
merupakan proses yang penuh dinamika dalam 
menumbuh kembangkan anak. Menurut para 
ahli perkembangan anak, salah satu kunci 
sukses pengasuhan anak adalah dengan 
mengembangkan komunikasi yang efektif antara 
orang tua dengan anak yang bertujuan 

meningkatkan perkembangan intelektual, emosi, 
moral dan spiritual anak1. 

Jumlah anak-anak di Indonesia saat ini 
diperkirakan 38 persen dari jumlah penduduk 
Indonesia, yang berarti mencapai 75 juta jiwa. 
Semua unsur mempunyai peran dan tanggung 
jawab, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat, seluruh ikatan profesi kesehatan 
dan seluruh lapisan masyarakat memiliki 
peranan yang sama untuk membawa anak 
Indonesia menjadi manusia handal dan berperan 
di dalam pembangunan bangsa. Meskipun 
demikian keluarga sebagai lembaga pendidikan 
yang pertama dan utama dipandang sangat kuat 
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perannya dalam memacu pertumbuhan dan 
perkembangan anak kearah kedewasaan yang 
lebih optimal2.      

Baltimore’s Urban Fatherhood di Amerika 
Serikat merupakan program yang mendorong 
laki-laki agar lebih bertanggungjawab sebagai 
ayah dengan mempromosikan peran laki-laki 
yang positif. Ayah sebagai panutan dapat 
membantu kehidupan sosial anak-anaknya3. 
Studi serupa dilakukan di Amerika dan Eropa, 
memperlihatkan bahwa ayah yang terlibat 
dengan anak-anaknya memberikan kontribusi 
dalam banyak hal pada perkembangan jiwa 
anak-anaknya secara intelektual, sosial dan 
emosional4.  

Kultur dan budaya terlanjur membentuk 
ayah sebagai kepala rumah tangga dan pencari 
nafkah bagi keluarga, sedangkan tanggung 
jawab pengasuhan, pemeliharaan anak dan 
mengurus rumah tangga menjadi tanggung 
jawab kaum ibu semata. Pendidikan dan 
pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah 
lebih banyak segi positifnya karena dapat 
mendekatkan hubungan antara ayah dengan 
anak6. Menurut Ericson bahwa anak usia dua 
tahun adalah masa yang paling kritis dalam 
tahap pertumbuhan dan perkembangan. 
Masalah yang terjadi dalam masa-masa tersebut 
berpotensi mengganggu proses perkembangan 
psikologis yang sehat7. Menurut Piaget dalam 
Santrock (2002), tahap-tahap perkembangan 
terdiri dari (1) sensorimotor (sensorimotor stage) 
lahir sampai dua tahun, pada tahap ini 
merupakan tahap yang paling awal untuk 
mempersiapkan seorang anak membangun 
suatu pemahaman tentang dunia dengan 
mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman 
sensor seperti melihat, mendengar dengan 
tindakan-tindakan motor fisik, bila anak sukses 
pada tahap sensorimotor ini, maka dia bisa 
masuk ketahap selanjutnya, (2) preoperasional 
(preoperational stage) usia dua sampai dengan 
tujuh tahun,  (3) operasional konkret (concrete 
operational stage) usia tujuh sampai dengan 11 
tahun, dan (4) operasional formal (formal 
operational stage) usia 11-15 tahun8. 

Data di Kabupaten Purworejo 
memperlihatkan bahwa jumlah anak usia di 
bawah dua tahun yang mengalami hambatan 
perkembangan motorik yang ringan sebanyak 
3,22 persen, perkembangan motorik yang dalam 
batas normal sebanyak 54,84 persen9. 
Penduduk Kecamatan Purworejo berjumlah 
88.191 orang, dari jumlah tersebut laki laki 

sebanyak 43.390 orang dan perempuan 44.801 
orang, sedangkan jumlah ayah yang mempunyai 
anak usia satu sampai dua tahun sebagai 
populasi sebanyak 71 orang10. Pola 
pengasasuhan anak di Kabupaten Purworejo 
dipengaruhi oleh faktor budaya. Pengasuhan 
pada umumnya dilakukan oleh ibu, nenek dan 
keluarga yang lain. Adapun ayah hanya sebagai 
pencari nafkah keluarga. 

Berdasarkan data-data di atas maka 
permasalahan penelitian ini adalah hubungan 
partisipasi ayah dalam pengasuhan dengan 
perkembangan psikomotorik anak usia satu 
sampai dua tahun di Kecamatan Purworejo. 
Dengan demikian tujuan penulisan ini adalah 
mengetahui hubungan partisipasi ayah dalam 
pengasuhan dengan perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai dengan dua 
tahun. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian survey. 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif. Rancangan yang 
digunakan adalah cross sectional study. 
Rancangan tersebut bertujuan untuk mengetahui 
partisipasi ayah dalam pengasuhan anak usia 
satu sampai dua tahun. Metode kualitatif 
digunakan untuk memperkuat hasil data yang 
dikumpulkan melalaui kuestioner. Metode 
kualitatif juga digunakan untuk mengetahui 
pengetahuan orang tua tentang perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai dua tahun,  
hal-hal yang merangsang perkembangan 
psikomotorik anak, proses perkembangan 
psikomotorik anak, pengasuhan anak setiap hari 
dan seberapa jauh partisipasi bapak dalam 
pengasuhan anak. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh ayah yang mempunyai anak usia 
satu sampai dengan dua tahun yang lahir pada 
bulan Mei 2001 sampai dengan Mei 2002 di 
Kabupaten Purworejo. Sampel diperoleh dengan 
menggunakan tehnik  simple random sampling. 
Teknik ini dilakukan dengan cara menyusun 
kerangka sampling berupa daftar nama anak 
usia satu sampai dua tahun dan nama ayah. 
Kerangka yang telah tersedia kemudian peneliti 
memberi nomor urut pada populasi dan dipilih 
sejumlah sampel yang disesuaikan dengan 
kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan 
berdasarkan tujuan penelitian11. Besarnya 
sampel ditetapkan dengan rumus correlation 
coeficients12. Berdasarkan alasan tersebut maka 
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sampel yang diperoleh sesuai dengan kriteria 
inklusi sebanyak 98 responden. 

Data kuantitatif diperoleh dari dokumentasi 
dan kuestioner. Pengumpulan data dengan 
menggunakan instrument yang dilakukan oleh 
peneliti dan tenaga lapangan dari Laboratorium 
Pengembangan Kesehatan Gizi Masyarakat 
(LPKGM) Purworejo yang telah terlatih. 
Pengisian report skala Bayle oleh tester dari 
mahasiswa psikologi UGM yang melakukan 
pencatatan terhadap perkembangan 
psikomotorik anak. Instrumen yang digunakan 
berupa kuestiner yang telah dilakukan uji coba 
terhadap alat ukur yang digunakan untuk 
mengetahui validitas dan realibilitas dengan 
menggunakan teknik korelasi point Biserial13, 
dengan taraf signifikan sebesar 0,05.  

Variabel dalam penelitian sebanyak tiga 
variable yaitu  dependent variable (variabel 
terikat) adalah perkembangan anak usia satu 
sampai dua tahun. Independent variable 
(variabel bebas) terdiri dari partisipasi ayah 
didalam pengasuhan. Confounding variable 
(variabel perancu) terdiri dari umur, jumlah jam 
kerja ayah perhari, pendidikan ayah. Analisis 
data penelitian ini menggunakan analisis 
univariabel, bivariabel dan multivariable. Analisis 
univariat digunakan untuk menggambarkan 
karakteristik responden dengan distribusi 
frekwensi. Analisis bivariabel menggunakan 
korelasi untuk mengetahui hubungan antara 
partisipasi ayah dalam pengasuhan, umur ayah, 
jumlah jam kerja ayah perhari dengan 
perkembangan anak usia satu sampai dengan 
dua tahun; one way Anova untuk mengetahui 
hubungan pendidikan ayah dengan 
perkembangan anak usia satu sampai dua 
tahun. Tingkat kemaknaan α = 5 persen, dan 
analisis multivariable guna mengetahui 
hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat dengan mengontrol variabel pengganggu 
menggunakan uji Regresi linear.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Hubungan antara partisipasi ayah dalam 

pengasuhan dengan perkembangan 
psikomotori anak usia satu sampai 
dengan dua tahun. 

Hasil analisis bivariabel maupun 
multivariabel memperlihatkan hubungan 
yang tidak bermakna secara statistik antara 
partisipasi ayah dalam pengasuhan sebagai 
variabel utama dengan perkembangan 

psikomotorik anak usia satu sampai dengan 
dua tahun (p>0,05). Tidak adanya hubungan 
yang bermakna antara partisipasi ayah 
dalam pengasuhan dengan perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai dengan 
dua tahun sejalan pendapat Hidayat bahwa 
budaya masyarakat Indonesia 
menempatkan pengasuhan anak sebagai 
tanggung jawab ibu (perempuan), dimana 
69,5 persen dari responden penelitiannya 
mengatakan bahwa mendidik dan mengasuh 
anak di rumah adalah tanggung jawab ibu6. 
Ketidakbermaknaan antara partisipasi ayah 
dalam pengasuhan dengan perkembangan 
anak usia satu sampai dengan dua tahun 
tidak sejalan dengan penelitian yang telah 
dilakukan bahwa partisipasi ayah dalam 
pengasuhan sangat menentukan 
perkembangan psikomotorik anak14.  

B. Hubungan antara umur ayah dengan 
perkembangan psikomotorik anak usia 
satu sampai dengan dua tahun. 

Responden yang berumur muda 
mengatakan karena anaknya masih satu, 
masih lebih banyak waktu bermain bersama 
dengan anak, sedangkan responden yang 
berumur tua mengatakan bahwa, karena ia 
sudah tua sehingga waktu bermain bersama 
anak dan kepedulian terhadap anak sudah 
berkurang, selain itu karena kesibukan untuk 
mencari nafkah bagi keluarganya sehingga 
waktu untuk bersama anak sudah 
berkurang. Penelitian yang telah dilakukan 
mendukung pernyataan tersebut yang 
menyebutkan bahwa para ayah muda (usia 
20 sampai dengan 34 tahun), rata-rata 
menghabiskan waktu kurang lebih empat 
jam sehari bersama dengan anaknya untuk 
melakukan pengasuhan (bermain, memberi 
makan, mengganti popok dan mengajak 
jalan-jalan)15. Peneliti yang lain juga 
mempunyai pendapat serupa bahwa ayah 
yang berusia lebih muda, lebih banyak 
terlibat dalam menstimulasi perkembangan 
kognitif anaknya16. Hubungan antara umur 
ayah dengan perkembangan psikomotorik 
anak secara statistik tidak bermakna (p > 
0,05). Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang telah dilakukan bahwa 
secara statistik tidak menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara umur 
dengan hasil pra skrening perkembangan17. 
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C. Hubungan antara lama ayah bekerja 
perhari dengan perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai 
dengan dua tahun. 

Hasil analisis bivariabel maupun 
multivariabel memperlihatkan hubungan 
yang tidak bermakna secara statistik dari 
variabel lama ayah bekerja perhari dengan 
perkembangan psikomotorik anak (p > 0,05). 
Tidak adanya hubungan yang bermakna 
antara lama ayah bekerja perhari dengan 
perkembangan psikomotorik anak usia satu 
sampai dengan dua tahun, didukung oleh 
pendapat salah seorang responden tentang 
perkembangan anak tidak jauh berbeda 
antara responden yang paling lama jam 
kerjanya perhari dan responden yang paling 
kurang jam kerjanya perhari, mereka tidak 
dapat membedakan antara pertumbuhan 
dan perkembangan. Menyangkut masalah 
pengasuhan juga tidak berbeda, salah 
seorang responden mengatakan bahwa 
pengasuhan adalah tanggung jawab isteri, 
sedangkan lama kerja suami di luar rumah, 
menyebabkan jarang mengasuh anaknya, 
kecuali pada waktu malam hari saja. Hasil 
penelitian ini sejalan pula dengan penelitian 
Ketidak bermaknaan antara lama ayah 
bekerja perhari dengan perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai dengan 
dua tahun berbeda dengan penelitian 
Soetjiningsih bahwa ayah yang bekerja lebih 
dari 8 jam perhari masih menyempatkan 
waktu untuk melakukan stimulasi dan 
memberikan perawatan sehari-hari18 
Perbedaan ini terjadi kemungkinan 
disebabkan karena situasi demografi dan 
budaya setempat bahwa seorang laki-laki 
kerjanya di luar rumah untuk mencari nafkah 
bagi keluarganya sedangkan perempuan 
adalah untuk mengurus rumah tangga 
termasuk mengurus anak dan melakukan 
stimulasi untuk meningkatkan 
perkembangan. Jadi, lebih banyak 
disebabkan oleh persepsi yang berbeda 
antara suami dengan isteri dalam 
pengasuhan anak, sebagai akibat dari kultur 
setempat yang masih sangat dominan. 

D. Hubungan antara antara pendidikan ayah 
dengan perkembangan psikomotorik 
anak usia satu sampai dengan dua tahun. 

Hasil analisis bivariabel maupun 
multivariabel menunjukkan bahwa secara 

statistik tidak ada hubungan yang signifikan 
antara perkembangan psikomotorik anak 
dengan keempat jenjang pendidikan ayah (p 
> 0,05), hasil penelitian ini sejalan penelitian 
yang pernah dilakukan bahwa pendidikan 
secara statistik tidak mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan keterlibatan ayah 
dalam melakukan pengasuhan16, begitu pula 
temuan sebelumnya yang mengatakan 
bahwa tingkat pendidikan tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan hasil pra 
skrining perkembangan anak17. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
ada bahwa pendidikan tidak mempunyai 
hubungan dengan perkembangan balita19. 
Hasil wawancara mendalam dengan salah 
seorang responden yang berpendidikan 
tinggi dan yang berpendidikan rendah. 
Pendapat responden tentang perkembangan 
dan pengasuhan anak pada ayah yang 
berpendidikan rendah (SD) dan yang 
berpendidikan tinggi (perguruan tinggi) tidak 
terdapat perbedaan, juga tidak membedakan 
arti pertumbuhan dan perkembangan. 
Sedangkan menyangkut pengasuhan pada 
ayah yang berpendidikan tinggi dan ayah 
yang berpendidikan rendah juga 
mengatakan bahwa pengasuhan anak 
adalah tanggung jawab isteri. Tidak adanya 
hubungan yang signifikan antara pendidikan 
ayah dengan perkembangan psikomotorik 
anak usia satu dengan dua tahun berbeda 
dengan temuan yang ada bahwa pendidikan 
orang tua merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam tumbuh kembang anak, 
karena dengan pendidikan yang baik, maka 
orang tua dapat menerima segala informasi 
dari luar terutama tentang cara pengasuhan 
anak yang baik, bagaimana menjaga 
kesehatan anaknya dan sebagainya20.  

KESIMPULAN 
Hubungan antara partisipasi ayah, lama 

ayah bekerja, pendidikan ayah dalam 
pengasuhan dengan perkembangan 
psikomotorik anak usia satu sampai dengan dua 
secara statistik tidak signifikan. Umur ayah 
menunjukan hubungan statistik secara signifikan 
terhadap perkembangan psikomotorik anak satu 
sampai dua tahun. 
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SARAN 
1. Meskipun secara statistik tidak bermakna 

antara partisipasi ayah dalam penghasuhan 
dengan perkembangan anak, namun dalam 
upaya mengurangi risiko perkembangan 
balita tidak normal sebagai akibat kurangnya 
partisipasi ayah dalam merawat, mengasuh, 
mendidik dan memberikan stimulasi serta 
deteksi dini tumbuh kembang, maka 
diharapkan kepada ayah (suami) untuk 
proaktif dalam memberikan pengasuhan, 
apalagi saat ini banyak ibu-ibu yang 
berperan ganda membantu keluarga 
mencari nafkah. 

2. Bagi peneliti dan pemerhati tumbuh 
kembang anak, penelitian ini dapat 
dipergunakan untuk mengawali penelitian 
lain mengenai ayah (bapak) dengan 
perkembangan psikomotorik atau penelitian 
sejenis, misalnya dengan melibatkan 
anggota keluarga yang lain (selain ayah), 
peran lingkungan dan menambah subjek 
penelitian. 
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ABSTRAK 

 
Susu merupakan salah satu bahan alam yang mempunyai nilai gizi tinggi dan telah lama 
dimanfaatkan sebagai makanan manusia yang cukup penting. Susu bermanfaat untuk 
pertumbuhan, karena di dalamnya mengandung gizi seperti lemak, protein, laktosa, vitamin 
A, B1, B2, dan D (Nurhidayat, dkk,2006). 

Telah dilakukan penelitian tentang Analisis Kontaminan logam Timbal (Pb) dalam Susu 
Bubuk Kemasan Kaleng secara Spektrofotometri Serapan Atom,”  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontaminan  susu bubuk dalam 
kemasan kaleng yang bermerek A, B, dan C terhadap logam Pb dan menentukan seberapa 
besar kadar Pb yang ada dalam susu bubuk kemasan kaleng.  

Penelitian ini meliputi dekstruksi kering pada suhu 5000C, kemudian dilarutkan dalam asam 
nitrat pekat. Setelah itu dianalisis secara kuantitatif menggunakan Spektrofotometri Serapan 
Atom pada panjang gelombang 283,3 nm. Dari hasil penelitian ini, ketiga sampel A, B, dan C 
bentuk utuh tidak terdapat adanya kontaminan Pb. Sedangkan pada bentuk penyok, sampel 
B dan C terdapat adanya kontaminan Pb dengan kadar masing-masing 0,124 µg/g dan 0,225 
µg/g, sebaliknya pada sampel A bentuk kaleng penyok tidak terdapat adanya kontaminan Pb. 

 
PENDAHULUAN 

Susu yang beredar di masyarakat 
terdiri dari berbagai macam bentuk dan 
kemasan. Bagi sebagian besar orang, kemasan 
makanan hanya sekadar bungkus makanan dan 
cenderung dianggap sebagai pelindung 
makanan ataupun minuman (http://www.mail-
archive.com/e-ketawa). 

Makanan atau minuman seperti susu 
biasanya dikemas dalam wadah kaleng. Hal ini 
bertujuan agar makanan atau minuman tetap 
berada dalam keadaan baik, sehat, enak, dan 
mempunyai nilai gizi yang stabil untuk jangka 
waktu yang lama serta dapat dikonsumsi dimana 
saja  (Deddy,1995). 

Makanan atau minuman yang dikemas 
dalam kaleng terutama yang bersifat asam, 
dapat terkontaminasi logam Pb. Hasil penelitian 
The National Food Processors Assosiation 
mengungkapkan, adanya partikel Pb merupakan 
salah satu sumber kontaminasi dalam produk 
makanan atau minuman yang di kalengkan 
(http://dharwiyanti.blogdrive.com/archive/43.html). 

Logam berat seperti Pb biasanya 
ditemukan sebagai kontaminan di dalam susu. 

Pb yang dilepaskan pada wadah atau kaleng 
yang dalam keadaan penyok karena terjadi  
korosi logam pada kaleng, akibat proses 
elektrokimia antara isi dan wadahnya. Karena 
proses ini lapisan dalam dari kaleng akan rusak, 
akibatnya sambungan antara tutup dan wadah 
kaleng akan menjadi berkarat. Di samping itu 
juga kadar logam dalam susu semakin 
bertambah, pada susu yang hampir kadaluarsa 
karena lamanya waktu penyimpanan  (Miller, 
1995). 

Di dalam tubuh, timbal masuk melalui 
saluran pencernaan atau pernapasan menuju 
sistem peredaran darah dan menyebar ke 
berbagai jaringan lain seperti ginjal, hati, otak 
dan saraf. Kadar timbal yang tinggi dalam tubuh 
dapat menyebabkan gangguan pada ginjal, 
gangguan reproduksi, gangguan fungsi paru-
paru, kanker bahkan dapat menimbulkan 
kematian  (http://www.republika.com.id). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di 
atas, maka akan dilakukan penelitian analisis 
kontaminan Pb dalam susu bubuk yang 
kalengnya utuh atau baik dan yang penyok 
dengan menggunakan metode Spektrofotometri 
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Serapan Atom (SSA). Tujuan penelitian untuk 
mengetahui apakah susuk bubuk dalam 
kemasan kaleng bermerek terdapat  kontaminan 
Pb.dan berapa besar kontaminan Pb yang 
terkandung susu bubuk kemasan kaleng 
bermerek tersebut. 

Manfaat penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan  informasi kepada 
masyarakat mengetahui tentang bisa 
terdapatnya kontaminan Pb dalam susu 
kemasan kaleng dan bahaya yang   dapat 
ditimbulkan bila makanan ataupun minuman 
yang dikonsumsi mengandung kontaminan Pb. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 
Observasi laboratorium yang dilakukan di Balai 
Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada 
bulan  Juni 2007. Hasil pengukuran serapan 
larutan baku dengan panjang gelombang 
tertentu dibuat grafik antara serapan dan 
konsentrasi untuk masing-masing logam, 

dimana nilai-nilai absorban pada sumbu Y dan 
nilai-nilai konsentrasi pada sumbu X, kemudian 
ditarik masing-masing titik tersebut sehingga 
diperoleh persamaan garis lurus :   Y = a + bX 
Dimana  :     a = Intersep 
 b = Slope kemiringan 
nilai a dan b dapat dihitung  dengan 
menggunakan persamaan : 

a  =  
n

XbY )(∑−∑
 

b  =  
{ }

{ }22 )()(

))(()(

XXn

YXXYn

∑−∑

∑∑−∑
 

Jika nilai a dan b telah diperoleh, maka 
antara serapan dan konsentrasi uji kolerasinya 
dengan menggunakan persamaan koefisien 
sebagai berikut : 

r =   
{ }2222 )()(.)()(

..

YYnXXn

YXXYn

∑−∑∑−∑
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2 : 
Hasil Pengukuran Kontaminan Pb pada susu bubuk dalam kemasan kaleng secara  Spektrofotometri  

Serapan Atom (SSA). 

Kode sampel Berat sampel 
(g) 

Serapan 
(A) 

Konsentrasi 
(µg/g) Rata-rata 

A              (X) 
 

                (Y) 
 
B               (X) 
 

         (Y)                                     
 
C               (X) 
 
 
 
                 (Y)      

10,01 
10,02 
10,03 

 
10,02 
10,03 
10,02 

 
10,03 
10,02 
10,02 

 
10,03 
10,02 
10,03 

 
10,02 
10,01 
10,01 

 
10,05 
10,04 
10,03 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

 
0,0000 
0,0000 
0,0000 

 
0,0000 
0,0000 
0,0000 

 
0,0001 
0,0004 
0,0002 

 
0,0000 
0.0000 
0,0000 

 
0,0002 
0,0006 
0,0005 

0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
 

0,05 
0,2158 
0,1079 

 
0 
0 
0 
 

0,1028 
0,311 
0,262 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
0 
 
 

0.124 
 
 
 

 
0 

 
 
 

0,225 

Keterangan  : 
A, B, C   =  Merek sampel 
X  =  Utuh 
Y  =  Penyok   
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Berdasarkan data di atas terihat bahwa 
sampel A (X,Y), B (X), dan C (X) tidak terdapat 
kontaminan Pb, sedangkan pada sampel B (Y) 
terdapat kontaminan Pb dengan kadar sebesar 
0,124 µg/g dan C (Y) sebesar 0,225 µg/g. 

Ketiga sampel A, B, dan C bentuk utuh 
tidak terdapat adanya kontaminan Pb. 
Sedangkan pada bentuk penyok, sampel B dan 
C terdapat adanya kontaminan Pb dengan kadar 
masing-masing sebesar 0,124 µg/g dan 0,225 
µg/g, sebaliknya pada sampel A bentuk kaleng 
penyok tidak terdapat adanya kontaminan Pb. 

 Adanya Pb pada kaleng penyok dapat 
disebabkan karena adanya korosi logam pada 
kaleng, akibat proses elektrokimia antara isi dan 
wadahnya. Karena proses ini lapisan dalam dari 
kaleng akan rusak, akibatnya sambungan antara 
tutup dan wadah kaleng akan menjadi berkarat. 
Namun dari hasil penelitian, kandungan 
kontaminan Pb tidak melewati batas yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan (< 0,3 µg/g). 

KESIMPULAN 
1. Sampel susu bubuk yang mengandung 

kontaminan Pb adalah sampel B dan C pada 
bentuk kaleng penyok, dengan kadar 0,124 
µg/g, dan  0,225 µg/g. Namun nilai ini tidak 
melampui nilai ambang batas yang telah 
ditentukan oleh Direktur Jendral 
Pengawasan Obat dan Makanan. 

2. Susu Bubuk A (kaleng utuh dan penyok) dan 
B, C (bentuk kaleng utuh) tidak terdapat 
adanya kontaminan timbal. 

SARAN 
Sebaiknya menghindari mengonsumsi 

produk susu bubuk kemasan kaleng yang rusak 
(penyok) 
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