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ABSTRACT  
 

 
Background: The problem of malnutrition and malnutrition among children under five is still 
a major nutritional problem in Indonesia, including in Bulukumba. One of the causes of 
nutrition problems is due to the still low awareness of family nutrition. This study aims to 
determine image conscious family nutrition (Kadarzi) and nutritional status of children in 
Bulukumba.  
 
Objective: This study aims to determine image conscious family nutrition and nutritional 
status of children in Bulukumba.  
 
Methods: The study was conducted with descriptive approach using a sample of families 
who have children as much as 1574 people from the target and PSG Kadarzi survey 
conducted by the South Sulawesi Provincial Health Office in Bulukumba District in November 
to December 2009.  
 
Results: The results showed the number of children under five who regularly weighed every 
month as much as 61.9% and an irregular weighed as much as 38.1%. Exclusively breastfed 
babies who received as much as 63.8% and that did not receive exclusive breastfeeding as 
much as 36.2%. The number of infants who are classified as good food consumption as 
much as 77.6% and classified as less as much as 22.4%. The number of families using 
iodized salt as much as 62.4% and using non-iodized salt as much as 37.6%. Toddlers who 
consume vitamin A capsules as much as 73.5% with good and poor as much as 26.5%. 
Children under five who suffered malnutrition as much as 14.7%.  
 
Conclusion: Coverage of all families are aware of nutrition indicators do not exist that meet 
the target, and the number of children under five suffer from malnutrition kujrang mahih quite 
high.  
 
 
Keywords: Awareness of family nutrition, nutritional status  
 

 
 
PENDAHULUAN 

 
Status gizi sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Secara 
fisik anak yang gizi kurang dan gizi buruk 
mengalami gangguan pertumbuhan, muda 
terkena penyakit infeksi. Gizi kurang atau buruk 
akan memiliki tingkat kecerdasan yang lebih 
rendah, sehingga tidak mampu bersaing. dan 

pada jangka panjang akan menjadi ancaman 
hilangnya generasi bangsa (Anggraini D, 2008). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) 2007, prevalensi gizi buruk dan gizi 
kurang pada balita yang dinilai menggunakan 
indeks berat badan umur (BB/U) di Indonesia 
sebesar 18,4%, provinsi Sulawesi Selatan 
sebesar 17,6% dan Kabupaten Bulukumba 
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sebesar 16.5%. Berdasarkan hasil pengukuran 
tinggi badan menurut umur (TB/U), diperoleh 
prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 
36,8%, Sulawesi Selatan sebesar 29,1%, dan 
Kabupaten Bulukumba sebesar 29,8%.  

Status gizi kurang dan gizi buruk 
disebabkan oleh berbagai factor yang saling 
terkait, diantaranya adalah factor perilaku 
keluarga dalam penyediaan makanan, pemberian 
ASI dan MP-ASI, dan upaya-upaya pelayanan 
gizi. Seiring dengan masalah gizi tersebut, maka 
untuk meningkatkan status anak balita 
pemerintah melalui Departemen Kesehatan  
telah menetapakan rencana strategis 
Departemen Kesehatan dengan empat strategi 
utama mempunyai 17 sasaran prioritas, satu 
diantaranya adalah seluruh keluarga menjadi 
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi). Kadarzi adalah 

suatu keluarga yang mampu mengenal, 
mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap 
anggotanya (Depkes, 2007).  

Perilaku sadar gizi sangat erat kaitannya 
dengan prinsip-prinsip pedoman gizi seimbang, 
diantaranya yaitu membiasakan konsumsi 
beraneka ragam makanan, memperhatikan dan 
mempertahankan berat badan ideal, melakukan 
upaya fortifikasi yaitu proses penambahan zat 
tertentu pada bahan makanan misalnya pada 
garam, sudah ditambahkan yodium dan lain-lain 
(Siswono, 2006). 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran 
pencapaian indicator kadarzi dan status balita di 
Kabupaten Bulukumba. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode survei 
deskriptif, dengan mengolah dan mengalanalisis 
data hasil survei Kadarzi dan PSG Sulawesi 
Selatan Tahun 2009. Berdasarkan data hasil 
survei tersebut kemudian dipilih secara purposive 
sampling sebanyak 1574 sampel keluarga di 
Kabupaten Bulukumba yang mempunyai anak 
balita umur 6-56 bulan dan memiliki data kadarzi 
dan data antropometri yang lengkap.  

Pelaksanaan Survei Kadarzi dan PSG 
Sulsel Tahun 2009 dilakukan oleh Tenaga Gizi 
Puskesmas (TGP) dengan cara pengukuran 
antropometri, wawancara dan tes yodium.  

Pengukuran antropometri digunakan untuk 
mengetahui status gizi balita, dengan 
menggunakan indeks berat badan menurut umur 
(BB/U) yang dinterpretasikan dengan standar 
WHO. Kuesioner, sebagai pedoman wawancara 
yang digunakan untuk memperoleh data atau 
informasi tentang pemberian ASI eksklusif pada 
bayi, konsumsi makanan beragam pada balita, 
konsumsi suplemen gizi pada balita. Tes yodium, 
untuk mengetahui kandungan yodiumnya garam 
yang digunakan keluarga. 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah 
secara elektronik dengan menggunakan 
komputer  program SPSS. 

 
 
HASIL PENELITIAN  

 
1. Kesadaran gizi keluarga 
 
Indikator Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dalam 
penelitian ini meliputi pemantauan berat badan  
balita, pemberian ASI Eksklusif, konsumsi 
makanan beraneka ragam, penggunaan garam 
beryodium, dan konsumsi kapsul vitamin A pada 
balita. Hasilnya disajikan pada tabel 1. 
Tabel 1 menunjukkan bahwa keluarga yang 
melakukan pemantauan berat badan balita 

secara teratur mencapai 61.9%. Jumlah balita 
yang mendapat ASI Eksklusif baru mencapai 
63.8%, balita mengkonsumsi makanan 
beraneka ragam mencapai 77.6%, dan balita 
yang pernah mendapat kapsul vitamin A baru 
mencapai 73.5%. Keluarga yang menggunakan 
garam beryodium baru mencapai 73.5%.
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Tabel 1 
Distribusi Berbagai Indikator Kadarzi 

Di Kabupaten Bulukumba, 2009 
 

Indikator kadarzi n % 

Pemantauan berat badan 
Baik 
Kurang 

 
974 
600 

 
61.9 
38.1 

Pemberian ASI Eksklusif 
Baik 
Kurang 

 
1004 
570 

 
63.8 
36.2 

Konsumsi makanan 
Baik 
Kurang 

 
1221 
353 

 
77.6 
22.4 

Penggunaan garam beryodium 
Baik 
Kurang 

 
1010 
564 

 
64.2 
35.8 

Konsumsi kapsul vitamin A 
Baik 
Kurang 

 
1157 
417 

 
73.5 
26.5 

Jumlah 1574 100 

 
Tabel 2 

Distribusi Pemantauan Berat Badan Balita menurut Kelompok Umur  
di Kabupaten Bukumba, 2009 

 

Kelompok umur 
Pemantauan berat badan 

Jumlah 
Baik Kurang 

n % n % n % 
6-11 

12-23 
24-35 
36-47 
48-60 

195 
333 
254 
129 
63 

60.0 
64.0 
64.1 
58.9 
55.3 

130 
187 
142 
90 
51 

40.0 
36.0 
35.9 
41.1 
44.7 

325 
520 
396 
219 
114 

20.6 
33.0 
25.2 
13.9 
7.2 

Jumlah 974 61.9 500 38.1 1574 100 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah anak 
yang ditimbang secara teratur mengalami 
penurunan seiring dengan peningkatan umur 
anak. Sebelum berusia 3 tahun, jumlah balita 

yang ditimbang secara teratur mencapai 60%, 
namun setelah 3 tahun jumlah menurun atau 
kurang dari 60%. 

 
 

 Tabel 3 
Distribusi Pemberian ASI Eksklusif menurut Pendidikan Ibu 

di Kabupaten Bukumba, 2009 
 

Pendidikan ibu 
Pemberian ASI Eksklusif 

Jumlah 
Baik Kurang 

n % n % n % 
Tidak pernah sekolah 
Tidak tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SMU 
Tamat PT 

18 
83 
257 
262 
332 
52 

48.6 
58.0 
58.1 
61.6 
72.2 
77.6 

19 
60 
185 
163 
128 
15 

51.4 
42.0 
41.9 
38.4 
27.8 
22.4 

37 
143 
442 
425 
460 
67 

2.4 
9.1 
28.1 
27.0 
29.2 
4.3 

Jumlah 1004 63.8 570 36.2 1574 100 
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Dalam hal pemberian ASI Eksklusif, 

tampak pada tabel 3 bahwa cakupan 
pemberian ASI Eksklusif lebih tinggi seiring 
dengan peningkatan tingkat pendidikan ibu. 
Sedangkan cakupan konsumsi kapsul vitamin 
A pada balita meningkat seiring dengan 

peningkatan usia anak. Tabel 4 menunjukkan 
bahwa pada kelompok usia 6-11 bulan 
cakupannya kurang dari 50%, sedangkan 
pada usia 48-60 bulan cakupannya mencapai 
90%. 

 
Tabel 4 

Distribusi Konsumsi Kapsul Vitamin A pada Balita menurut Kelompok Umur 
di Kabupaten Bukumba, 2009 

 

Kelompok umur 
Konsumsi kapsul vitamin A 

Jumlah 
Baik Kurang 

n % n % n % 
6-11 

12-23 
24-35 
36-47 
48-60 

159 
359 
340 
194 
105 

48.9 
69.0 
85.9 
88.6 
92.1 

166 
161 
56 
25 
9 

51.1 
31.0 
14.1 
11.4 
7.9 

325 
520 
396 
219 
114 

20.6 
33.0 
25.2 
13.9 
7.2 

Jumlah 1157 73.5 417 26.5 1574 100 

 
1. Status gizi anak balita 

 
Tabel 5 

Distribusi Status Gizi Anak Balita berdasarkan umur dan kenis kelamin  
di Kabupaten Bukumba, 2010 

 

Karakteristik anak 
Status gizi 

Jumlah 
Gizi baik Gizi kurang 

n % n % n % 
Umur (bulan) 

6-11 
12-23 
24-35 
36-47 
48-60 

 
293 
458 
336 
183 
73 

 
90.2% 
88.1% 
84.8% 
83.6% 
64.0% 

 
32 
62 
60 
36 
41 

 
9.8% 

11.9% 
15.2% 
16.4% 
36.0% 

 
325 
520 
396 
219 
114 

 
20.6 
33.0 
25.2 
13.9 
7.2 

Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
657 
686 

 
83.5% 
87.2% 

 
130 
101 

 
16.5% 
12.8% 

 
787 
787 

 
50 
50 

Jumlah 1343 85.3 231 14.7 1574 100 

 
 
Tampak pada tabel 5 bahwa jumlah  anak balita 
yang mengalami  gizi kurang masih cukup tinggi 
(14.6%). Dilihat dari kelompok umur, proporsi  anak 
balita yang menderita gizi kurang setiap kelompok 
umur cenderung meningkat seiring dengan 

peningkatan umur anak.  Menurut jenis 
kelamin, terlihat bahwa proporsi penderita gizi 
kurang pada anak laki-laki (16.5%) sedikit lebih 
tinggi dari anak perempuan (12.8%). 
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PEMBAHASAN 

1. Pemantauan berat badan anak balita 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

proporsi keluarga yang melakukan pemantauan 
pertumbuhan balita secara teratur mencapai 
61.9%. Angka tersebut sedikit lebih rendah  dari 
angka pemantauan pertumbuhan balita tingkat 
Sulsel tahun 2009 yang mencapai 67.7% (Dinkes 
Sulsel, 2009). Menurut Depkes (2007), target 
cakupan penimbangan balita minimal adalah 
80%. Artinya, dilihat dari target penimbangan 
balita maka cakupan penimbangan balita di 
kabupaten Bulukumba masih dibawah  standar. 

Masih rendahnya cakupan Pemantauan 
berat badan anak balita di Kabupaten 
Bulukumba ini diduga ada kaitannya dengan 
tingkat pendidikan orang tua terutama 
pendidikan ibu yang masih rendah. Pada tingkat 
pendidikan yang rendah, maka pengetahuan 
mereka akan manfaat menimbang anak juga 
rendah sehingga kesadaran keluarga untuk 
menimbang anaknya di posyandu atau unit 
pelayanan kesehatan relatih rendah. Hal 
tersebut telah dibuktikan pada hasil analisis data 
Kadarzi Sulsel yang menyimpulkan  bahwa 
semakin tinggi tingkat pendidikan KK maupun 
ibu semakin teratur dalam menimbang berat 
badan atau memantau pertumbuhan balita 
(Dinkes Sulsel, 2009). 

Hasil penelitian ini menunjukkan pula 
bahwa keteraturan keluarga dalam menimbang 
anaknya setiap bulan berkaitan dengan umur 
anaknya. Mulai umur tiga tahun terjadi 
penurunan jumlah anak balita yang ditimbang 
secara teratur. Pada umur satu sampai dua 
tahun angka cakupan pemantauan balita 
cendrung tinggi, karena pada saat itu anak-anak 
akan diberikan layanan imunisasi sehingga ibu-
ibu lebih tertarik menimbang anaknya. Ketika 
anak sudah mencapai usia tiga tahun, anak 
balita sudah tidak mendapatkan lagi pelayanan 
imunisasi di posyandu, sehingga kesadaran 
untuk menimbang setiap bulan pun menurun. 

2.Pemberian ASI Eksklusif 
Kesadaran ibu dalam memberikan ASI 

Eksklusif di Kabupaten Bulukumba sudah 
cukup baik. Hal ini terlihat dari cakupan 
pemberian ASI Eksklusif yang sudah mencapai 
63.8%. Cakupan pemberian ASI Eksklusif di 
Kabupaten Bulukumba tersebut jauh di atas 

angka pemberian ASI Eksklusif tingkat 
Sulawesi Selatan yang baru mencapai 48.4% 
(Dinkes Sulsel, 2009). Menurut Depkes (2007), 
target  pemberian ASI Eksklusis minimal 
adalah 80%. Artinya, dilihat dari target Depkes 
tersebut maka cakupan pemberian ASI 
Eksklusif di kabupaten ini masih sangat rendah. 

Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten 
Bulukumba dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 
ibu. Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah anak 
balita yang mendapat ASI Eksklusif cenderung 
lebih tinggi pada tingkat pendidikan ibu yang 
tinggi. Hasil ini juga sejalan dengan hasil yang 
diperoleh pada survey Kadarzi tingkat Sulawesi 
Selatan yang menyimpulkan bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan ibu semakin tinggi pula 
cakupan ASI Eksklusif (Dinkes Sulsel, 2009). 

1. Konsumsi makanan beraneka ragam 
Jumlah anak balita yang mengkonsumsi 

makanan yang beraneka ragam di Kabupaten 
Bulukumba sudah mencapai 77.6%. Menurut 
Depkes (2007), target keluarga yang konsumsi 
makanan beraneka ragam adalah 80%. Artinya, 
cakupan  balita yang mengkonsumsi makanan 
beraneka ragam di kabupaten Bulukumba 
sudah mendekati angka yang ditarget oleh 
pemerintah.  

Tingginya jumlah anak balita yang 
mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam di 
Kabupaten Bulukumba dapat disebabkan karena 
dikabupaten ini merupakan termasuk daerah 
penghasil ikan sebagai sumber lauk hewani, juga 
penghasil sayuran dan buah-buahan. 

2. Penggunaan garam beryodium 
Proporsi rumah tangga yang mempunyai 

garam cukup iodium (> 30 ppm KIO3) Kabupaten 
Bulukumba baru mencapai 64.2%. Angka 
tersebut masih lebih rendah dari cakupan garam 
beryodium tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang 
sudah mencapai 75,0% (Dinkes Sulsel, 2009), 
namun sudah lebih tinggi dari cakupan garam 
yodium tingkat nasional yang hanya mencapai 
62,3% (Rikesda, 2007). Pencapaian ini masih 
jauh dari target nasional 2010 ³garam beriodium 
untuk semua” yaitu minimal 90% rumah-tangga 
menggunakan garam cukup iodium. 

Masih rendahnya cakupan garam 
beryodium di Kabupaten Bulukumba diduga di 
sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu masih 
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beredar bebasnya garam rakyat, keadaan ekonomi 
masyarakat, tingkat pendidikan dan belum adanya 
kebijakan pemerintah yang mengatur distribusi 
garam. Garam rakyat mempunyai harga yang lebih 
murah, sehingga rumah tangga pada level 
pendidikan dan keadaan ekonomi yang pas-pasan 
lebih memilih garam rakyat. Disisi lain ketersediaan 
garam beryodium hanya terbatas di daerah-daerah 
tertentu, sementara garam rakyat dijual dari rumah 
ke rumah dan selalu tersedia di kios-kios di seluruh 
pelosok desa. Tidak semua kios-kios desa menjual 
garam beryodium. 

5. Konsumsi Kapsul vitamin A 
Salah satu cara untuk mencegah adalah 

dengan memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi 
secara gratis pada setiap balita. Saat ini program 
pemberian kapsul vitamin A dilakukan 6 bulan 
sekali yaitu setiap bulan Pebruari dan Agustus di 
setiap posyandu dan unit pelayanan kesehatan 
seperti puskesmas dan rumah sakit.  

Dalam penelitian ini, seorang dikatakan 
mengkonsumsi kapsul vitamin A dengan baik 
apabila mendapat/mengkonsumsi kapsul vitamin 
A sebanyak 2 kali dalam satu tahun terakhir, 
sesuai dengan umur anak. Berdasarkan kriteria 
tersebut terlihat pada tabel 19 bahwa cakupan 
kapsul vitamin A di Kabupaten Bulukumba baru 
mencapai 73.3%. Jumlah tersebut sedikit lebih 
tinggi jika dibanding cakupan Sulsel maupun 
cakupan tingkat nasional. Cakupan distribusi 
kapsul vitamin A untuk anak umur 6 - 59 bulan 
sebesar 72,5%  dan cakupan nasional sebesar 
71,5% sesuai hasil Rikesda 2007. Namun, jika 
dibandingkan dengan target nasional cakupan 
kapsul vitamin di kabupaten Bulukumba ini masih 
jauh dari target nasional, yaitu 90%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 
perbedaan cakupan distribusi kapsul vitamin A 
menurut umur anak.  Cakupan pemberian kapsul 
vitamin A menurut kelompok umur cukup 
bervariasi, nampak cakupan tertinggi pada 

kelompok umur 48-60 bulan. Sedangkan menurut 
jenis kelamin, tidak nampak perbedaan cakupan 
antara anak perempuan dan anak laki-laki. 
 
6.Status gizi anak balita 

Secara umum proporsi gizi kurang 
(termasuk gizi buruk) di Kabupaten Bulukumba 
adalah 14.7%. Proporsi gizi kurang dan gizi buruk 
tersebut telah mengalami penurunan 
dibandingkan hasil RIKESDA untuk Kabupaten 
Bulukumba tahun 2007 yang mencapai 16.5%. 
Angka tersebut berada di dibawah angka gizi 
buruk dan gizi kurang nasional yaitu 18.4% 
(RIKESDA, 2007), maupun angka gizi kurang dan 
gizi buruk tingkat Sulawesi Selatan tahun 2009 
yang mencapai 20.5%.  

Dilihat berdasarkan kelompok umur 
tampak bahwa semakin meningkat umur anak 
balita semakin tinggi proporsi anak balita yang 
menderita gizi kurang. Hal ini disebabkan karena 
kurang terpenuhinya asupan zat gizi anak 
terutama asupan energi dan protein. Pada anak-
anak, kebutuhan zat gizi anak balita akan 
semakin meningkat seiring peningkatan umur, 
oleh karena itu asupan zat gizi anak juga harus 
ditingkatkan sesuai kebutuhannya. Kebanyakkan 
orang tua kurang memperhatikan kebutuhan gizi 
anak dalam menyediakan makanan. 

Dilihat dari jenis kelamin, terlihat bahwa 
tidak ada perbedaan proporsi status gizi antara 
anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal 
disebabkan karena pada usia anak balita tidak 
ada perbedaan kebutuhan zat gizi antara anak 
laki-laki dengan anak perempuan. Keadaan ini 
juga menunjukkan tidak adanya perbedaan 
perhatian orang tua terhadap anak laki-laki 
dengan anak perempuan. Pola pengasuhan 
antara anak laki-laki dengan anak perempuan 
sama saja.  
 

KESIMPULAN 

1. Jumlah keluarga yang teratur melakukan 
pemantauan berat badan anak balita di 
Kabupaten Bulukumba masih rendah. 

2. Cakupan pemberian ASI eksklusif pada anak 
balita di Kabupaten Bulukumba masih 
rendah. 

3. Jumlah keluarga yang memberikan makanan 
yang beragam pada nak balita di Kabupaten 
Bulukumba sudah mencapai 77.6%. 

4. Cakupan penggunaan garam beryodium 
dalam keluarga anak balita di Kabupaten 
Bulukumba masih rendah (64.2%). 

5. Cakupan kapsul vitamin pada balita di 
Kabupaten Bulukumba baru mencapai 
73.5%. 

6. Proporsi anak balita yang mengalami gizi 
kurang di Kabupaten Bulukumba mencapai 
14.6%. 



Media Gizi Pangan, Vol. IX, Edisi 1, Januari – Juni 2010                                                   Kadarzi dan Status gizi balita                                                 

 75

  

DAFTAR PUSTAKA 

Anggraini, Dyah S. 2008. Hubungan Makanan 
Bergizi dengan Status Gizi Balita. 
(Online). www.lusa.web.id. Diakses 
tanggal 04 Januari 2010.  

Arif, Nurhaeni. 2009. ASI dan Tumbuh Kembang 
Bayi. PT Buku Kita. 

Bustan. 2006. Pengantar epidemiologi. Jakarta: 
PT Rineka Cipta 

Depkes RI. Kebijakan Departemen Kesehatan 
Tentang Peningkatan Pemberian Air 
Susu Ibu (ASI) Pekerja Wanita. 

Depkes RI. 2007. Pedoman Operasional 
Keluarga Sadar Gizi Di Desa Siaga. 
Jakarta: Direktorat Bina Gizi 
Masyarakat. 

Depkes RI. Pedoman Strategi KIE Keluarga 
Sadar Gizi. Direktorat Bina Gizi 
masyarakat. 

Dinkes Sulsel. 2007. Profil Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006. 

Dinkes Sulsel. 2006. Profil Dinas Kesehatan 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005. 

Depkes. 2008. Laporan Riset Kesehatan Dasar 
Tahun 2007. Badan Penelitian Dan 
Pengembangan Kesehatan, 
Departemen Kesehatan, RI 2008. 

Prasetyono. 2009. Buku Pintar ASI Eksklusif. 
Jogjakarta: Diva Press. 

Suparmanto, Astuti, Sri. 2007. Pedoman Strategi 
KIE Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). 
Jakarta, Direktorat Bina Gizi Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


