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ABSTRACT 
 

Background : Nutritional status is the state of the body as a result of food consumption and 
use of nutrients. Differentiated status of malnutrition, is several malnutrition. Normal nutrition 
can change children's lives, enhance physical growth and mental development, and protect 
the health and quality of nutrition among children is a negative influence on mental 
development, physical development and productivity of work (Khomsan et al, 2004).  
 
Objective : The research objective was to measure weight, measure the height, determine 
the age and to assess the nutritional status of elementary school children in 40 villages 
Lumpangang Pajjukukang Biangkeke Sub District. Bantaeng. 
 
Method : This study is descriptive. Held at the Village Elementary School 40 Lumpangang 
Biangkeke, District Pajjukukang, Bantaeng District, South Sulawesi Province. The collection 
of secondary data and primary data was conducted in May - July of 2009. Samples are all 
children of fishermen families with a total sample consisted of 84 class I of 28 samples, 12 
samples of class II, 20 samples of class III, 14 samples of class IV and 10 samples of              
class V. 
 
Results : Based on measurement of nutritional status of fishing families in the district. 
Bantaeng especially at primary school of 40 Lumpangang have good nutritional status of 
56.0% and 3.6% poor nutritional status according to weight / U. nutritional status while 51.2% 
and 14.3% of normal nutritional status is very short on TB / U. 92.9% of normal nutritional 
status and nutritional status of 7.1% based on the weight / height. by the way WHO bersatus 
40.5% and 3.5% with good nutrition status of poor nutrition.  
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PENDAHULUAN 
 

Beragam masalah kekurangan zat gizi 
dijumpai di berbagai negara sedang 
berkembang, namun dari masalah tersebut ada 
4 masalah yang dianggap sangat penting, yaitu 
kurang energi protein (KEP), kurang vitamin A 
(KVA), kurang yodium (GAKY) dan kurang zat 
besi (anemia gizi besi) (Suhardjo. 1996). 

Status gizi rendah merupakan salah 
satu masalah yang dialami oleh murid sekolah 
dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di 
kawasan Indonesia timur (KTI) termasuk Sulsel 
khususnya yang berada di desa tertinggal. 

Keadaan tersebut menyebabkan 46,3% murid 
laki-laki dan 46,1% murid perempuan di Sulsel 
mengalami gangguan pertumbuhan (Tandilino  
dkk. 2006). 

 Anak sekolah merupakan sasaran 
strategi dalam perbaikan gizi masyarakat. 
Perihal ini menjadi penting karena pertama, 
anak sekolah merupakan generasi penerus 
tumpuan bangsa sehingga perlu dipersiapkan 
dengan baik kualitasnya. Kedua, anak sekolah 
sedang mengalami pertumbuhan secara fisik 
dan mental yang sangat diperlukan guna 
menunjang kehidupannya di masa datang. 
Ketiga, guna mendukung keadaan tersebut di 
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atas, anak sekolah memerlukan kondisi tubuh 
yang optimal dan bugar, sehingga memerlukan 
status gizi yang lebih baik. Keempat, anak 
sekolah dapat dijadikan perantara dalam 
penyuluhan gizi pada keluarga dan masyarakat 
sekitarnya (Depkes. 2001). 

Kesejahteraan nelayan pada umumnya 
sangat minim dan identik dengan kemiskinan, 
menurut data badan statistik (BPS) tahun 1998, 
penduduk miskin 49 juta jiwa dan 60% di 
antaranya adalah masyarakat yang hidup di 
kawasan pesisir pantai (Indrawadi, 2001). 

Nelayan merupakan salah satu 
masyarakat marginal yang sering sekali tersisih 
dari akomodasi kebijakan pemerintah. Problema 
yang dihadapi masyarakat nelayan sangatlah 
kompleks salah satunya menyangkut 
penghasilan mereka (Wahyono,  2003). 

Tidak dapat disangkal, bahwa 
penghasilan keluarga akan turut menentukan 
hidangan yang disajikan untuk keluarga sehari-
hari, baik kualitas maupun jumlah makan. 
Sungguhpun demikian, hendaklah 
dikesampingkan anggapan, bahwa makanan 
yang memenuhi persyaratan gizi hanya mungkin 
disajikan di lingkungan keluarga yang 
berpenghasilan cukup saja. Pemanfaatan 
sumber daya keluarga secara baik dan 
berdayaguna akan dapat membantu keluarga 
sehingga memungkinkan keluarga yang 
berpenghasilan terbatas mampu 
menghidangkan makanan yang cukup 
memenuhi syarat gizi bagi anggota keluarganya 
(Moehji. 2002). 

 Desa Biangkeke merupakan salah satu 
desa yang terletak di sebelah timur desa Nipa-
Nipa, sebelah selatan laut Flores, sebelah barat 
desa Lumpangang dan sebelah utara desa 
Tombolo. Desa Biangkeke memiliki prasarana 
pendidikan yakni TK sebanyak 1 buah dan SD 
sebanyak 1 buah. Desa Biangkeke terletak di 
sebelah selatan laut Flores, rata-rata mata 
pencaharian penduduknya adalah buruh 
sebanyak 1.116 orang dan petani/nelayan 
sebanyak 806 orang (urutan kedua dalam mata 
pencaharian utama) (Profil Desa Biangkeke, 
2008). 

 Pada aspek kesehatan, nelayan relatif 
lebih beresiko untuk munculnya masalah 
kesehatan, seperti kekurangan gizi, diare dan 
infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), yang 
disebabkan karena persoalan lingkungan seperti 
sanitasi, air bersih, indoor pollution, serta sarana 
pelayanan kesehatan yang minimal, seperti 
puskesmas, ataupun pustu, yang juga tidak 
digunakan secara optimal (Pangemanan, dkk. 
2002). 

Dari  data status gizi anak sekolah per 
Puskesmas di Bantaeng tahun 2006, bahwa 
terdapat 1.568 jumlah sampel dengan keadaan 
status gizi lebih (0,83%), status gizi baik 
(73,22%) dan status gizi kurang (25,95%) 
(Dinkes, 2006). 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran status gizi  anak sekolah 
di SD No. 40 Lumpangan, keluarga nelayan 
desa Biangkeke,  Kecamatan Pajjukukang,  
Kabupaten Bantaeng. 

METODE  PENELITIAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif. Dilaksanakan di SD Negeri 40 
Lumpangang Desa Biangkeke, Kecamatan 
Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi 
Sulawesi Selatan. Pengumpulan data sekunder 
dan data primer dilakukan pada bulan Mei – JuLi 
tahun 2009. Sampel penelitian adalah semua 

anak keluarga nelayan di SD Negeri 40 
Lumpangang desa Biangkeke, Kecamatan 
Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng dengan 
jumlah 84 sampel terdiri dari 28 sampel kelas I, 
12 sampel kelas II, 20 sampel kelas III, 14 
sampel kelas IV dan 10 sampel kelas V. 

HASIL PENELITIAN 
 

Karakteristik Sampel 
 

Pada tabel 1 diketahui tentqang karakteristik 
sampel yaitu, sebagian besar sampel berumur 6-
10 tahun yaitu sebanyak 78 sampel (92,8%), 
sebagian besar berat badan sampel yaitu 16-20 

kg sebanyak 38 sampel (45,3%), sebagian besar 
tinggi badan sampel yaitu 121-130 cm sebanyak 
43 orang (51,2%).  
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Tabel 1. 
Karakteristik Anak Sekolah Sampel Penelitian  
di Desa Biangkeke Kecamatan Pajjukukang 

Kabupaten Bantaeng 
 

Variabel n % 

Umur (tahun): 
6-10 
11-15 

 
78 
6 

 
92,8 
7,2 

Tinggi badan (Cm) 
100-110 
111-120 
121-130 
131-1140 

 
11 
21 
43 
9 

 
13,0 
25 

51,2 
10,8 

Berat badan (kg) 
10-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 

 
4 
38 
29 
11 
2 

 
4,8 
45,3 
34,6 
13,0 
2,3 

Jenis kelamin: 
Laki-laki 
Perempuan 

43 
41 

51,2 
48,8 

Kelas: 
1 
2 
3 
4 
5 

 
28 
12 
20 
14 
10 

 
33,3 
14,3 
23,8 
16,7 
11,9 

Total 84 100 
 

Tabel 1 juga menunjukka bahwa 
sebagian besar sampel berjenis kelamin laki-laki 
yaitu sebanyak 43 sampel (51,2 %), dan 
sebagian besar jumlah sampel berdasarkan 
kelas yaitu kelas 1 sebanyak 28 sampel (33,3%). 
           
Status gizi 
 

Tabel 2 menunjukkan data tentang 
status gizi sampel berdasarkan indeks TB/U,  
jumlah sampel dengan status gizi normal yaitu 
43 sampel (51,2%), dan 12 sampel (14,3%) 

berstatus gizi sangat pendek. Sedangkan 
menurut indeks BB/TB diperoleh status gizi 
normal 78 sampel (92,9%) dan 6 sampel (7,1%) 
status gizi kurus. 

 
Tabel 2 

Sebaran Sampel Berdasar Status Gizi (TB/U 
dan BB/TB) Anak Sekolah di Desa Biangkeke 
Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng 

 
Status gizi n % 

TB/U: 
Normal 
Pendek 
Sangat pendek 

 
43 
29 
12 

 
51,2 
34,5 
14,3 

BB/TB: 
Normal 
Kurus 

 
78 
6 

 
92,9 
7,1 

Total 84 100 
  
           
Status gizi menurut cara  WHO 

 
Tabel 3 

Sebaran Sampel Berdasar Status Gizi 
Menurut Cara WHO Anak Sekolah di Desa 

Biangkeke, Kecamatan Pajjukukang 
Kabupaten Bantaeng 

 
Status gizi n % 

Baik pernah kurang 
Buruk kurang 
Baik 
Lebih pernah kurang 
Buruk 

30 
3 

34 
14 
3 

35,8 
3,5 

40,5 
16,7 
3,5 

Total 84 100 

  
Pada tabel 3 di atas menunjukkan data 

tentang status gizi sampel menurut cara WHO 
yang ternyata terdapat jumlah sampel dengan 
status gizi baik yaitu 34 sampel (40,5%) dan 3 
sampel (3,5%) status gizi buruk. 

 
 
PEMBAHASAN
 
Status Gizi 
          Status gizi merupakan kondisi kesehatan 
yang ditentukan oleh penggunaan zat gizi dalam 
tubuh dan asupan makanan yang dikonsumsi. 
          Penilaian status gizi dapat diukur dengan 
2 cara yaitu penilaian secara langsung dan tidak 
langsung. Penilaian secara langsung yaitu 

melalui pengukuran antropometri, klinis, 
biokomia dan biofisik. Sedangkan penilaian 
secara tidak langsung yaitu melalui survei 
konsumsi, statistik vital dan faktor ekologi. 
          Ukuran-ukuran tubuh (antropometri) 
merupakan refleksi dari pengaruh faktor genetik 
dan lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang 
berkaitan langsung dengan gizi, antara lain 
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konsumsi makanan dan penyakit infeksi, sedang 
yang tidak berhubungan langsung, antara lain 
kegiatan fisik, pola perkembangan tubuh 
menurut umur dan jenis kelamin. Gangguan gizi 
yang kronis pada masa anak-anak akan tampak 
akibatnya terhadap pertumbuhan pada usia-usia 
selanjutnya, apabila tidak ada upaya 
penanggulangannya (Suhardjo, 1990).  
          Penelitian ini melakukan penilaian status 
gizi anak berdasarkan hasil pengukuran 
antropometri indeks TB/U dan BB/TB yang 
dibandingkan dengan Z-Score pada baku WHO-
NCHS. Indicator BB/U dan BB/TB untuk 
mengetahui keadaan status gizi pada saat ini 
dan indikator TB/U untuk mengetahui keadaan 
status gizi masa lampau. 
 
Status gizi berdasarkan TB/U 
 
           Perubahan ukuran fisik penduduk 
merupakan salah satu indicator keberhasilan 
upaya peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Salah satu cara untuk mengetahui 
perkembangan pertumbuhan fisik penduduk 
adalah melalui pengukuran tinggi badan anak 
baru masuk sekolah (TBABS) (www.gizi.net).  
          Ukuran ini merupakan ukuran 
antropometri kedua yang penting. Perlu 
diketahui bahwa nilai tinggi badan meningkat 
terus, walaupun laju-tumbuh berubah dari pesat 
pada masa bayi muda kemudian melambat dan 
menjadi pesat lagi pada masa remaja (Santoso 
dkk, 2004) 
          Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
Status gizi indeks TB/U diketahui untuk anak 
sekolah keluarga nelayan dari 84 sampel 
terdapat 43 sampel (51,2%) berstatus gizi baik 
dan 12 sampel (14,3%) berstatus gizi sangat 
pendek. 
          Gizi sangat menentukan karakter 
pertumbuhan. Begitu pentingnya makanan bagi 
anak sehingga orang tua harus senantiasa 
memperhatikan dan menyediakan makanan 
bergizi. Pertumbuhan fisik sering digunakan 
sebagai indikator status gizi anak. Kekurangan 
protein akan menghambat pertumbuhan tinggi 
badan sehingga akan menjadikan anak pendek 
(Irianto, 2007). 
 
Status Gizi Berdasar BB/TB 
 
          Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, Status gizi indeks BB/TB diketahui 
bahwa untuk anak sekolah keluarga nelayan dari 

84 sampel terdapat 78 sampel (92,9%) berstatus 
gizi normal dan 6 sampel berstatus gizi kurus.  

Untuk hasil penelitian tentang indeks 
penilaian status gizi menurut cara WHO untuk 
anak sekolah di desa biangkeke menunjukkan 
bahwa sebagian besar keadaan status gizinya 
sudah baik akan tetapi masih ada yang 
menderita gizi kurang dan buruk. anak sekolah 
yang menderita gizi kurang dan gizi buruk hal ini 
disebabkan tidak sesuainya zat gizi yang 
diperoleh dari makanan dengan kebutuhan 
tubuh serta adanya berbagai penyakit infeksi 
dalam tubuh pada anak seperti campak, diare 
yang hebat yang biasa mendorong anak menjadi 
KKP dan mengganggu proses penyerapan 
sehingga makanan yang dikonsumsi tidak 
semua diserap dalam tubuh. Anak yang 
menderita gizi kurang dan gizi buruk akan 
terlihat malas beraktifitas, dan daya tahan tubuh 
yang tidak optimal menyebabkan anak tersebut 
mudah terserang penyakit dan memerlukan 
waktu yang cukup lama dalam proses 
penyembuhan.  

Menurut Kamariah (2007), keadaan 
status gizi balita didesa Jampue pada keluarga 
nelayan yang gakin menunjukkan status gizi 
yang masih rendah atau kurang yaitu 21 orang 
(60%). Sedangkan untuk di desa Biangkeke 
keadaan status gizinya sebagian besar sudah 
baik. Hal ini disebabkan karena di desa 
Biangkeke rata-rata pendapatan orang tua 
(variabel yang tidak diteliti) sudah cukup baik 
dengan adanya sumber mata pencaharian selain 
dari nelayan yaitu pembuatan rumput laut yang 
berperan sebagai pemicu terwujudnya status gizi 
yang baik. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan para nelayan didaerah tersebut rata-rata 
pendapatannya antara Rp 50.000 – Rp 80.000 
perhari. Ini belum diakumulasi dengan hasil 
pendapatan lain. 
          Program UKS (Usaha Kesehatan 
Sekolah) adalah sangat tepat untuk membina, 
mempertahankan dan meningkatkan gizi yang 
lebih baik  serta kesehatan kelompok ini. 
Disamping anak sekolah adalah kelompok yang 
sudah terorganisasi sehingga mudah untuk 
dijangkau oleh program, juga karena kelompok 
ini merupakan kelompok yang mudah menerima 
upaya pendidikan. Ahli pendidikan berpendapat 
bahwa kelompok umur untuk anak sekolah ini 
sangat sensitif untuk menerima pendidikan, 
termasuk pendidikan gizi (www.geocities.com). 

Apabila keadaan kesehatan yang baik 
dan keseimbangan antara konsumsi dan 
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kebutuhan terjamin maka pertumbuhan berat 
badan berkembang mengikuti pertambahan 
umur. Begitu juga dengan tinggi badan tumbuh 
seiring dengan pertambahan umur dan 

perkembangan berat badan searah dengan 
pertumbuhan tinggi badan. 

 

 
KESIMPULAN 

 
1. Berdasarkan indeks TB/U terdapat status 

gizi normal 51,2%, dan sangat pendek 
14,3%; 

2. Berdasarkan indeks BB/TB, sampel 
berstatus gizi normal 92,9% dan kurus 7,1%;     

3. Berdasarkan klasifikasi cara WHO, sampel 
berstatus gizi baik 40,5% dan buruk 3,5%; 
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