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ABSTRACT 

 
Background: The adequacy level of children under five nutrition in Pangkep still 
lacking. Nutrition Status Monitoring (PSG) and Family Nutrition Awareness (KADARZI) 
Nutrition Improvement Through Community Empowerment (NICE) Project in 2009 
based on weight for age index as much as 5.9% were less nutrition and 16.5% 
experiencing of malnutrition. 
 
Objectives: To determine the effect giving of taburia to change the nutritional status of 
malnutrition children ages 12-24 months in Pangkajene, Pangkep.  
 
Methods: This research is case control study, quasi experimental research design 
with non-randomized pre-post test control group design, conducted in the Jagong 
Village and Mappasaile Village, Pangkajene, Pangkep in August-November 2010.  
 
Results: The mean of energy intake of the intervention group before intervention was 
683.55 ± 97.47 kcal changed to 872.61 ± 123.57 kcal and mean protein intake was 
18.83 ± 2.60 grams changed to 31.86 ± 3.85 grams. The mean energy intake of the 
control group before the study was 713.89 ± 75.09 kcal changed to 723.68 ± 66.38 
kcal and mean protein intake was 19.61 ± 1.10 grams of research changed to 19.60 ± 
1.53. The mean initial body weight in the intervention group were 7.38 ± 0.55 kg 
changed to 7.72 ± 0.60 kg. Control group mean initial weight 7.57 ± 0.09 kg changed 
to 7.72 ± 0.11 kg. 
 
Conclusion: There is a difference in the initial nutritional status and nutritional status 
late after intervention (p = 0.031). In the control group there were no differences in 
early nutritional status and the past nutritional status after observation for 4 months    
(p = 0.080). 
 
Keywords : Taburia, changes of nutritional status, malnutrition children  

 
PENDAHULUAN 

Para ahli berpendapat bahwa 
status gizi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 
langsung dan tidak langsung. Faktor 
langsung yang berpengaruh adalah 
konsumsi makanan dan peny akit infeksi. 
Faktor tidak langsung berkaitan erat 
dengan ketersediaan pangan, daya beli 
keluarga, pengetahuan/pendidikan, sosial 
budaya dan pelayanan kesehatan 
(Supariasa, 2001).   

Tingkat kecukupan gizi anak balita 
di Kabupaten Pangkep masih kurang. Hasil 
Pemantauan Status Gizi (PSG) dan 
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Proyek 
Nutrition Improvement Through Community 
Empowerment (NICE) atau Proyek 
Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat tahun 2009 berdasarkan indeks 
BB/U sebanyak 5,9% mengalami gizi buruk 
dan 16,5% mengalami gizi kurang.  

Anak balita merupakan kelompok 
umur yang rawan gizi dan penyakit. Anak 
balita dengan kekurangan gizi dapat 
mengakibatkan terganggunya pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental dan 
spiritual. Kekurangan gizi pada balita akan 
mengakibatkan rendahnya kualitas sumber 
daya manusia (Setiawan, 2008). 

Kabupaten Pangkep merupakan 
salah satu kabupaten yang mendapatkan 
proyek NICE dengan fokus pada penguatan 
kelembagaan, penyelenggaraan pelayanan 
gizi terintegrasi, pemberdayaan gizi 
masyarakat, perluasan program fortifikasi 
dan komunikasi gizi. Salah satu fortifikasi 
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pangan yang diadakan oleh NICE adalah 
pemberian  taburia.  

Pemberian taburia  bertujuan untuk 
meningkatkan status gizi anak balita di 
Kabupaten Pangkep. Pemberian taburia 
dapat meningkatkan daya tahan tubuh 
anak, sehingga anak jarang sakit, sehat, 
aktif dan dapat meningkatkan nafsu makan 
anak yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi status gizi anak balita. 
Sasaran taburia adalah semua anak usia 6 
sampai 59 bulan (NICE Project, 2009). 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis 

Penelitian ini adalah case control, 
dengan desain Quasi eksperimen non 
randomized pre post test control group 
design. 
 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Dilaksanakan di Kelurahan Jagong 
dan Kelurahan Mappasaile, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada 
bulan Agustus – November 2010. 

 
Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh balita umur 
12-24 bulan yang ada di lokasi penelitian. 
Sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu kelompok pembanding 
(kontrol) dan kelompok intervensi (kasus) 
dengan kriteria 
a. Anak Gizi Kurang umur 12-24 bulan 

(nilai Z-Score dari indeks BB/U < -2 
SD baku WHO-ANTRO 2005). 

b. Bersedia ikut dalam penelitian. 
c. Bertempat tinggal di Kelurahan 

Pa’bundukang dan Kelurahan 
Pa’doang-doangang Kecamatan 
Pangkajene. 

d. Mengkonsumsi taburia (Kelompok 
Intervensi) 

Prosedur Pengambilan Sampel 
Penentuan sampel diawali dengan 

menentukan kelurahan yang dijadikan 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 
Kelompok intervensi yaitu Kelurahan 
Jagong dan Mappasaile. Sedangkan 
kelompok kontrol yaitu di Kelurahan 
Pabuddukang dan Kelurahan 
Padoangdoangang.   

Sebelum Penelitian, dilakukan 
pengukuran awal status gizi dan asupan zat 
gizi. Sampel yang memenuhi kriteria dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kontrol 
dan intervensi berdasarkan wilayah domisili 

balita. Sebelum penelitian kelompok 
intervensi dan kontrol diberikan obat cacing 
mebendazole. Sampel di wilayah intervensi 
akan mendapatkan taburia yang 
mengandung multivitamin dan multimineral 
selama 120 hari sedangkan balita di 
wilayah kontrol tidak mendapatkan taburia.  
 
Jenis-Jenis Cara Pengumpulan Data 
Jenis Data 
a. Data Primer 

Status gizi dan data asupan zat gizi. 
b. Data Sekunder 

Demografi Kelurahan Jagong dan 
Kelurahan Mappasaile Kecamatan 
Pangkajene. 

 
Cara Pengumpulan Data 

Sebelum penelitian ini terlebih 
dahulu dilakukan survei awal untuk 
mengetahui jumlah balita umur 12-24 
bulan. 
a. Data Primer 

1) Data tinggi badan didapatkan dengan 
mengukur sampel menggunakan 
mikrotoice yang mempunyai tingkat 
ketelitian 0,1 cm. Pengukuran tinggi 
badan dilakukan pada awal 
penelitian, bulan ke-1, bulan ke-2, 
bulan ke-3 dan bulan ke-4. 

2) Data berat badan didapatkan dengan 
menimbang sampel menggunakan 
dacin dengan ketelitian 0,1 kg. 
Penimbangan berat badan dilakukan 
pada awal penelitian, bulan ke-1, 
bulan ke-2, bulan ke-3 dan bulan ke-
4. 

3) Data asupan zat gizi diperoleh 
dengan metode recall 2 x 24 jam. 
Pengambilan data dilakukan setiap 
sebulan selama 4 bulan. 

4) Kepatuhan konsumsi taburia yaitu 
dikonsumsinya taburia atau tidak 
setiap hari oleh balita. Data ini 
diperoleh dari wawancara langsung 
kepada ibu/pengasuh balita. 

b. Data sekunder 
Data yang mengenai Demografi 
Kelurahan Jagong dan Mappasaile 
Tahun 2010. 

 
Instrumen Penelitian 
1. Formulir identitas responden (ibu anak), 

identitas sampel (anak), dan form 
pengukuran antropometri anak balita 

2. Formulir pernyataan bersedia menjadi 
responden bagi orang tua anak balita 
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3. Formulir recall konsumsi pangan 
4. Formulir pemantauan pemberian taburia 
5. Formulir pemantauan BB anak balita 
6. Alat ukur berat badan menggunakan 

dacin dengan tingkat ketelitian 0,1 kg 
dan tinggi badan menggunakan 
mikrotoice dengan tingkat ketelitian 0,1 
cm. 

7. Ukuran Rumah Tangga (URT) setempat 
8. Alat timbang makanan 

 
Pengolahan dan Analisis Data 
Pengolahan Data  

Selama penelitian di lapangan 
diteliti kelengkapannya sehingga apabila 
data yang belum lengkap bias segera 
dilengkapi, data yang telah terkumpul 
kemudian diolah dengan menggunakan 
program komputer. 
a. Data status gizi anak balita 

Pengolahan data status gizi anak 
diambil nilai skor-z dari indeks BB/U, 
TB/U, BB/U dengan baku standar WHO-
ANTRO 2005 awal dan akhir penelitian 

b. Data tingkat kecukupan energi dan 
protein. Hasil recall konsumsi energi dan 
protein dikonversikan ke dalam gram 
bahan makanan dan diolah dengan 
menggunakan komputer dan Daftar 
Komposisi Bahan Makanan (DKBM) 
Tahun 2005. Jumlah konsumsi energi 
dan protein dibandingkan dengan angka 
kecukupan energi dan protein (AKG) 
kemudian dinyatakan dalam persentasi. 

 
Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan program komputer. Uji Mc 
Nemar digunakan untuk melihat perubahan 
status gizi sebelum pemberian taburia dan 
setelah pemberian Taburia selama 120 hari 
dan Uji t digunakan untuk melihat 
perubahan asupan berat badan, asupan 
energi, protein setelah intervensi. 
 
HASIL PENELITIAN 

 
Tabel 1 

Jumlah Pemberian Taburia Selama 120 
Hari 

Pemberian Taburia n % 

≥ 108 sachet 
< 108  sachet 

29 
11 

62,5 
27,5 

Total 40 100 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa jumlah pemberian 
taburia ≥ 180 sachet adalah sebanyak 
(62,5%) dan jumlah anak balita yang droup 
out sebanyak (27,5 %). 

 
Tabel 2 

Alasan Anak Balita Droup Out 
Alasan Droup Out n % 

Rasanya tidak enak 
Bosan 
Tidak mau jika disajikan 
dingin 
Menganggap taburia sebagai 
obat 

4 
2 
3 
2 

36,6 
18,8 
27,3 
18,8 

Total 11 100 
 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa alasan anak balita 
droup out disebabkan karena rasanya tidak 
enak (36,6%), bosan (18,8), tidak mau 
disajikan dingin (27,3%) dan menganggap 
taburia sebagai obat (18,8%). 

 
Karakteristik Sampel 
a. Jenis Kelamin  
 

Tabel 3 
Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin  
Jenis 

Kelamin 
Intervensi Kontrol 

P 
n % n % 

Laki-Laki 
Perempuan 

12 
17 

41,4 
58,6 

10 
19 

34,48 
65,52 

0,453 

Total 29 100,0 29 100,0  

 
Berdasarkan hasil pengumpulan 

data diketahui bahwa jenis kelamin anak 
balita kelompok intervensi dan kontrol 
tidak ada perbedaan bermakna (p=0,453) 

 
b. Umur 

 
Tabel 4 

Distribusi Sampel Berdasarkan Umur 
Umur 

(bulan) 
Intervensi Kontrol 

P 
n % N % 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3 
2 
1 
1 
5 
2 
6 
5 
4 

10,34 
6,89 
3,40 
3,40 

17,24 
6,89 

20,68 
17,24 
13,92 

- 
1 
4 
5 
4 
3 
5 
4 
3 

- 
3,40 

13,92 
17,24 
13,92 
10,34 
17,24 
13,92 
10,34 

0,654 

Total 29 100 29 100  
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Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa umur anak balita 
pada kelompok intervensi dan kontrol tidak 
ada perbedaan yang bermakna (p=0,654). 

 
Tingkat Kecukupan Gizi  
 

Tabel 5 
Perubahan Asupan Energi dan Protein 

Sebelum dan Setelah Intervensi 
Menurut Kelompok Intervensi dan Kontrol 

Zat Gizi Intervensi Kontrol 
P 

Kontrol 
Interv
ensi 

Energi Awal 
Energi Akhir 
Rata-rata ∆ 

 
Prot. Awal 
Prot. akhir 
Rata-rata ∆ 

683,55±97,47 
872,61±123,5 
189,06±26,1 

 
18,83±2,60 
31,86±3,85 
2,98±1,25 

713,89±75,09 
723,68 ±66,38 

9,79±-8,71 
 

19,61±1,10 
19,60±1,53 
-0,01±0,43 

0,94 
 
 
 

0,415 

0,000 
 
 
 

0,002 

 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
diketahui bahwa rerata asupan energi 
kelompok intervensi sebelum intervensi 
adalah 683,55 ± 97,47 kkal berubah 
menjadi 872,61 ± 123,57 kkal dan rerata 
asupan protein adalah 18,83 ± 2,60 gram 
berubah menjadi 31,86 ± 3,85 gram artinya 
ada peningkatan asupan energi dan protein 
sebelum intervensi dan setelah intervensi. 
Hasil uji t menunjukkan ada beda yang 
bermakna antara asupan energi (p=0,000) 
dan protein (p=0,002) sebelum dan setelah 
penelitian. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
diketahui bahwa rerata asupan energi 
kelompok kontrol sebelum penelitian adalah 
713,89 ± 75,09 kkal berubah menjadi 
723,68 ± 66,38 kkal dan rerata asupan 
protein sebelum penelitian adalah 19,61 ± 
1,10 gram berubah menjadi 19,60 ± 1,53 
gram artinya tidak ada peningkatan asupan 
energi dan protein setelah penelitian. Hasil 
uji t menunjukkan tidak ada beda yang 
bermakna antara asupan energi (p=0,94) 
dan protein (p=0,415) sebelum dan setelah 
penelitian. 
 
Kenaikan Berat Badan 

 
Tabel 6 

Perubahan Berat Badan Awal dan Akhir 
Menurut Kelompok Intervensi 

Berat 
badan 

Intervensi Kontrol 
P 

Interve
nsi 

Kontro
l 

BB Awal 
BB Akhir 
Rata-rata 
∆ 

7,38 ± 0,55 
7,72 ± 0,60 
0,76 ± 0,05 

7,57 ± 0,09 
7,72 ± 0,11kg 
0,07 ± 0,02 

0,310 0,000 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa rerata berat badan 
awal pada kelompok intervensi adalah 7,38 
± 0,55 kg berubah menjadi 7,72 ± 0,60 kg 
artinya ada peningkatan berat badan 
setelah pemberian taburia. Hasil uji t 
menunjukkan ada beda yang bermakna 
antara berat badan sebelum dan setelah 
penelitian (p= 0,000). 

Pada Kelompok Kontrol rerata 
berat badan awal adalah 7,57 ± 0,09 kg 
berubah menjadi 7,72 ± 0,11 kg. Hasil uji t 
menunjukkan tidak ada beda yang 
bermakna antara berat badan sebelum dan 
setelah penelitian (p= 0,310) selama 120 
hari. 
 
Status Gizi 

 
Tabel 7 

Perbedaan rata-rata Status Gizi (BB/U) 
pada Kelompok Intervensi Selama  4 Bulan 

Intervensi 

Kelompok 
Status Gizi 

P Baik Kurang 
n % n % 

Intervensi 
Kontrol 

7 
3 

20,7 
10,3 

22 
26 

79,3 
89,7 

0,031 
0,080 

 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa terdapat perbedaan 
status gizi awal dan status gizi akhir setelah 
intervensi (p=0,031) pada kelompok 
intervensi. Sebaliknya pada kelompok 
kontrol tidak terdapat perbedaan status gizi 
awal dan status gizi akhir setelah 
pengamatan selama 4 bulan (p=0,080). 

 
PEMBAHASAN 
Asupan Makanan 

Hasil penelitian ini juga telah 
membuktikan bahwa dengan pemberian 
taburia, dapat meningkatkan asupan gizi. 
Total asupan energi dan protein pada 
kelompok intervensi lebih tinggi dari pada 
kelompok kontrol.  

Peningkatan asupan gizi ini tidak 
dapat dilepaskan dari peranan taburia 
terhadap pemenuhan asupan gizi total 
pada balita. Hasil penelitian ini 
membuktikan bahwa ada pengaruh 
pemberian taburia terhadap peningkatan 
asupan energi p =0,000 dan peningkatan 
protein p = 0,002. 

 Taburia mengandung 12 macam 
vitamin yaitu vitamin A, B1, B2, B3, B6, 
B12, D, E, C, K, asam folat, asam 
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pantotenat  dan 4 macam mineral yaitu 
yodium, seng, selenium, zat besi. Vitamin A 
berpengaruh terhadap sintesis protein dan 
pertumbuhan sel. Vitamin B1, B2, B3, B6, 
B12 yang terdapat dalam taburia dapat 
dimanfaatkan dalam metabolisme lemak, 
protein, karbohidrat dan sangat penting 
dalam memasok energi untuk 
meningkatkan nafsu makan sehingga 
meningkatkan asupan makan. Vitamin dan 
mineral yang terkandung dalam taburia 
dapat meningkatkan daya tahan tubuh 
anak, sehingga anak jarang sakit, sehat 
dan aktif.  

Balita yang memiliki asupan yang 
kurang menunjukkan bahwa makanan yang 
dikonsumsinya tiap hari tidak mencukupi 
kebutuhan energinya. Hal ini dibuktikan 
bahwa setelah pemberian taburia selama 4 
bulan intervensi terdapat perubahan 
asupan energi dan protein yaitu rerata 
asupan energi kelompok intervensi 
sebelum intervensi adalah 683,55 ± 97,47 
berubah menjadi 872,61 ± 123,57 dan 
rerata asupan protein adalah 18,8 ± 2,60 
berubah menjadi 31,86 ± 3,85.  

Peningkatan asupan energi dan 
protein dapat juga dipengaruhi oleh cara 
pemberian taburia pada makanan. Taburia 
tidak dapat dicampurkan  pada makanan 
yang basah dan panas. Taburia 
mengandung zat besi yang dilapisi dengan 
lemak, maka tidak dapat dicampur dengan 
makanan yang berair seperi susu, teh, air 
atau sayuran berkuah seperti sup sayur 
karena akan menggumpal dan tidak larut. 
Makanan yang telah bercampur dengan 
taburia harus dimakan dalam waktu 30 
menit, sebab vitamin dan mineral yang 
terkandung dalam taburia dapat 
menyebabkan makanan berubah warna. 
Oleh sebab itu orang tua harus mengikuti 
aturan pemberian taburia sehingga vitamin 
dan mineral yang terkandung dalam taburia 
dapat bermanfaat bagi balita sehingga 
secara tidak langsung dapat meningkatkan 
nafsu makannya. Nafsu makan yang 
meningkat dapat meningkatkan asupan 
makanan. 

 
Perubahan Berat Badan 

Perubahan berat badan adalah satu 
indikator pertumbuhan anak. Pertambahan 
berat badan berhubungan langsung dengan 
pertambahan jumlah sel dalam tubuh 
sehingga anak yang berat badannya 
bertambah seiring dengan pertambahan 
umurnya disebut sebagai anak sehat. 

Pertambahan berat badan inilah yang 
kemudian dikaji dalam penelitian ini melalui 
pemberiian taburia terhadap status gizi 
kurang dilokasi penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan baik 
pada kelompok intervensi maupun 
kelompok kontrol terdapat kenaikan atau 
perubahan berat badan. Diketahui bahwa 
rerata berat badan awal kelompok 
intervensi adalah 7,38 ± 0,55 kg berubah 
menjadi 7,72 ± 0,60 kg pada bulan ke 4 
pemberian taburia, sedangkan pada 
kelompok kontrol rerata berat badan awal 
7,57 ± 0,09 kg berubah menjadi 7,64 ± 0,10 
kg. 

Range atau besarnya kenaikan berat 
badan pada kelompok intervensi lebih baik 
dibandingkan kelompok kontrol. 
Peningkatan berat badan dapat disebabkan 
karena peningkatan asupan energi dan 
protein pada kelompok Intervensi yaitu 
rerata asupan energi kelompok intervensi 
sebelum pemberian taburia adalah 683,55 
± 97,47 berubah menjadi 872,61 ± 123,57 
dan rerata asupan protein adalah 18,8 ± 
2,60 berubah menjadi 31,86 ± 3,85. 

 
Status Gizi 

Hasil penelitian mengenai status gizi 
balita umur 12-24 bulan pada kelompok 
intervensi menunjukkan bahwa pada 
umumnya  mempunyai status gzi kurang 
yaitu sebanyak 23 balita (79,3%) dan 6 
balita (20,7%) mempunyai status gizi baik. 
Hal tersebut menunjukkan ada perubahan 
status gizi. 

Status gizi baik menunjukkan bahwa 
tubuh mereka telah memperoleh zat-zat gizi 
yang digunakan secara efisien sehingga 
memenuhi kondisi kesehatan yang optimal 
(Almatsier, 2003). Peningkatan status gizi 
tidak luput dari peran serta pemberian 
intervensi selama 120 hari. Bubuk taburia 
diberikan secara teratur setiap pagi hari 
pada makanan yang kering. Orang tua 
sangat berperan dalam mengontrol 
pemberian bubuk taburia pada makanan 
agar makanan yang diberikan dapat 
dihabiskan karena taburia mengandung 
vitamin dan mineral yang dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh, nafsu 
makan meningkat sehingga asupan 
makanan dapat tercukupi yang akhirnya 
dapat mempengaruhi status gizi balita.  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka 
penderita gizi kurang harus segera 
ditangani agar tidak berlanjut menjadi gizi 
buruk. Permasalahan yang ditemukan di 
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lapangan adalah mahalnya biaya intervensi 
namun dengan adanya program NICE yaitu 
dengan pemberian taburia dapat membantu 
meningkatkan status gizi balita meskipun 
hasilnya belum maksimal. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh peran serta orang tua 
balita dalam mengontrol pemberian taburia 
sehingga kandungan gizi yang terdapat 
dalam taburia dapat bermanfaat di dalam 
tubuh. 

 
Pengaruh Taburia terhadap Status Gizi 

Sasaran pemberian taburia adalah 
semua anak usia 12 sampai 24 bulan yang 
menderita gizi kurang dari keluarga miskin.  
Satu bungkus taburia diberikan kepada 
anak balita setiap satu kali sehari. Tiap 
anak mendapat minimal 120 bungkus 
selama 4 bulan (setiap bulan mendapat 30 
bungkus).  

Berdasarkan hasil uji statistic Mc 
Nemar menunjukkan bahwa setelah 
pemberian taburia selama 120 hari terdapat 
pengaruh pemberian taburia terhadap 
perubahan status gizi anak gizi kurang 
umur 12-24 bulan (p=0,031). Perubahan 
status gizi ini disebabkan oleh adanya 
peningkatan asupan gizi (energi, protein) 
yang  lebih baik dari kelompok kontrol. 
Peningkatan ini dapat disebabkan oleh 
pemberian intervensi yang dilakukan 
selama 120 hari. Akibat peningkatan  
asupan dalam pemberian intervensi dari 
berbagai versi telah banyak diteliti dan 
hasilnya sama konsistennya yakni terjadi 
kenaikan berat badan sebagai efek dari 
intervensi yang diberikan. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Lind T at.all (2004) 
meneliti bahwa efek interaksi pemberian 
Zink dengan Fe terhadap pertumbuhan 
yaitu : perubahan berat badan dipengaruhi 

oleh interaksi pemberian Zink dengan Fe 
dengan tingkat signifikan p=0,004. 

 
KESIMPULAN 
 
1. Terdapat perbedaan status gizi awal dan 

status gizi akhir setelah intervensi 
(p=0,031). 

2. Pada kelompok kontrol tidak terdapat 
perbedaan status gizi awal dan status 
akhir setelah pengamatan selama 4 
bulan (p=0,080).                                                                       
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