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ABSTRACT 

 
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a syndrome with disease symptom 

oportunistic which is caused by lowering of immunity by HIV (Human Immunodeficiency 
Virus) infection.  

Patient of HIV generally have lowering of body weight accompanied with oportunistic 
infection so special approach is required to increase  nutrient status and health through 
nutrient counseling. The research aim to know the impact of nutrient counseling to feeding 
behaviour and nutrient status of HIV patients. 

The research method used quasi experiment with non-randomized pretest-postest 
design to 33 samples of HIV positive whose visited policlinic of Tropis at RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Nutrient status is measured by using body weight composition 
analyser 530 (BIA); upper arm diameter (UAD) using measure ribbon; body height (BH) using 
microtoice; and haemoglobin (Hb) with cyanmethemoglobin method using digital photometer 
5010. Feeding behavior include of knowledge, attitude, practice were taken by given 
questionnaire. Data analysis with wilcoxon and t-test with confidence value (α) is 0,05.  

The result shown that nutrient counseling can affect feeding behavior of HIV patients 
include of knowledge, attitude and practice; nutrient consume include protein and energy 
(1952 cal and 72,37 gr vs 2267 cal, 84,87 gr); and nutrient status (UAD and Hb) (24,89 cm 
and 13,35 gr/dl vs 25,44 cm and 13,41 gr/dl). These all  increased and showed significantly 
different (p=0,000) while nutrient status value used BIA 530 showed unsignificantly increase 
(p=0,069). 
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PENDAHULUAN 

Infeksi HIV akan mempengaruhi status 
nutrisi (makronutrien dan mikronutrien serta 
sistem imun orang dengan infeksi HIV/AIDS 
(ODHA)1. Masalah yang berkembang 
sehubungan dengan penyakit HIV/AIDS adalah 
angka kejadian dan kematian yang masih tinggi2. 
Data terakhir Sekertariat Pokja HIV/AIDS RS Dr 
Wahidin Sudirohusodo menunjukkan bahwa 
hingga Juni 2007 jumlah yang dirawat 402 orang 
dan meninggal 124 orang dari 1786 orang 
penderita HIV/AIDS. 

Status gizi ODHA sangat dipengaruhi 
oleh kebutuhan dan asupan zat gizi. Asupan zat 
gizi yang tidak memenuhi kebutuhan akibat 
infeksi HIV akan menyebabkan kekurangan gizi 
yang bersifat kronis. Untuk mengatasi hal 
tersebut penatalaksanaan gizi yang baik  untuk 

ODHA sangat berguna untuk  mempertahankan 
kesehatan dan status gizi serta meningkatkan 
kekebalan tubuh sehingga kualitas hidup akan 
akan lebih baik3.  

Pasien ODHA umumnya mengalami 
penurunan berat badan yang disertai dengan 
infeksi oportunistik4, sehingga dibutuhkan 
pendekatan khusus pada pasien ODHA untuk 
meningkatkan status gizi dan kesehatan melalui 
konseling gizi5,6. Penelitian ini bertujuan melihat 
dampak konseling gizi terhadap perilaku makan 
dan status gizi ODHA. 
 
BAHAN DAN METODE 
Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUP. Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar yang 
merupakan salah satu RS pusat rujukan dan 
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pendidikan kawasan timur Indonesia. Di rumah 
sakit ini telah terbentuk Tim Pokja HIV/AIDS 
dengan kegiatan klinik yang meliputi Voluntery 
counseling dan testing (VCT), Methadone 
Maintenance Therapy (MMT), Care Support and 
Treatment (CST) dan Prevention Mother to Child 
Transmission (PMTCT). 
 
Subyek Penelitian dan Desain Penelitian 

Subyek penelitian adalah pasien ODHA 
yang datang berobat jalan  di Poli Klinik Tropis 
RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar  dan 
terdaftar didalam komunitas kelompok 
dampingan ODHA MhaRC dan Gaya Celebes 
yang dikumpulkan sehingga memenuhi jumlah 
sampel. Sampel yang diambil  berdasarkan 
kriteria inklusi  : Umur diatas 17 tahun – 40 tahun, 
stadium (semua pasien ODHA yang berkunjung 
dan oleh dokter dinyatakan sebagai paisen rawat 
jalan), sadar, keadaan umum baik, intake per oral 
baik dan bersedia ikut dalam penelitian. 

Besar sampel 7 dikalkulasi berdasarkan 
rumus untuk penelitian analitik numerik 
berpasangan dan ditambah 10% untuk antisipasi 
kehilangan subyek, diperoleh 33 ODHA. 
Mengingat keterbatasan jumlah sampel, maka 
tehnik sampling yang dilakukan adalah purposive 
sampling yaitu  dengan cara memasukkan 
penderita ODHA yang memenuhi kriteria sampel 
sampai mencapai jumlah sampel yang 
ditentukan. Penderita ODHA diminta 
persetujuannya dengan menandatangani 
informed consent untuk kesediaan  menjadi 
responden. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
eksperimen semu (quasi experiment). Desain 
(rancangan) penelitian adalah non-randomized 
pretest-postest design. Dalam rancangan ini, 
pengelompokan anggota sampel dilakukan tidak 
secara random atau acak. Tes dilakukan sebelum 
dan sesudah intervensi. (Notoatmodjo, 
2002).ODHA Skrining perilaku makan dilakukan 
berupa pengisian kuesioner. Penilaian status gizi 
dengan menggunakan timbangan BIA 530, 
pengukuran LILA, serta pemeriksaan 
Hemoglobin. 

Metode yang digunakan yaitu wawancara 
untuk pengisian data subyek, kuesioner, food 
recall 24 hours, food frekuency. Konseling 
dilakukan komunikasi interpersonal dua arah 
antara konselor dan subyek selama 60 – 90 
menit. Tenaga konselor yang digunakan adalah 
koordinator konselor gizi ODHA dengan latar 
belakang pendidikan S2 Gizi. Alat bantu yang 

digunakan dalam intervensi berupa lefleat khusus 
ODHA, LCD dan food model. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan konseling behavioral 
berupa Assessment, Setting Goal, Implementasi 
dan Evaluation. 
 
Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setelah 
mendapat pertimbangan etika (Ethical Clerence) 
dari Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas 
Hasanuddin dan persetujuan (informed Consent) 
ODHA. Variabel yang diukur adalah perilaku 
makan (pengetahuan, sikap, praktek), asupan zat 
gizi (energi, protein) dan status gizi (IMT, LILA, 
Hemoglobin darah) ODHA. Metode yang dipakai 
dalam pengumpulan data melalui wawancara 
dengan menggunakan panduan kuesioner yang 
tersedia. Pengukuran status gizi dengan 
timbangan BIA 530 (Body composition Analyser), 
tinggi badan dengan alat microtoice, lingkar 
lengan atas (LILA) dengan alat pita ukur, 
hemoglobin darah dengan metode sian-
methemoglobin menggunakan alat digital 
photometer 5010. Data dikumpulkan sebelum 
dan sesudah konseling gizi. 

Analisis Data 
Analisis data menggunakan program 

SPSS for Windows dengan uji Wilcoxon untuk 
melihat perubahan perilaku makan (pengetahuan,  
sikap dan praktek). Uji Before-After (uji t paired) 
untuk melihat perbedaan asupan zat gizi (energi 
protein) dan status gizi (IMT, LILA, Hb). Tingkat 
kemaknaan adalah α = 0,05. 
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik sampel 

Tabel 1 memperlihatkan karakteristik 
sampel pada awal penelitian. Jenis kelamin 
sampel untuk laki-laki sebanyak 25 orang, 
perempuan 8 orang. Umur sampel 20 – 35 tahun 
sebanyak 28 orang, umur > 35 tahun 5 orang. 
Riwayat terkena infeksi HIV < 4 tahun sebanyak 
26 orang, 4 – 8 tahun sebanyak 5 orang, > 8 
tahun sebanyak 2 orang. Penyebab penularan 
akibat penggunaan jarum suntik sebanyak 17 
orang dan melalui hubungan seks sejenis 
sebanyak 16 orang. Hasil pemeriksaan CD4 
menunjukkan bahwa 88,46% sampel berada 
pada > 200/ml.  
Perubahan perilaku makan sampel 

Tabel 4 menunjukkan bahwa terjadi 
perubahan perilaku makan (pengetahuan, sikap 
dan praktek) ODHA setelah dilakukan konseling 
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gizi. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa 
terjadi peningkatan atau perubahan yang 
signifikan (p=0,000) pada variabel pengetahuan, 
sikap dan praktek ODHA sesudah dilakukan 
konseling gizi. 
 
Perubahan asupan zat gizi (energi, protein) 

Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata 
asupan energi dan protein sebelum dan sesudah 
perlakuan meningkat. Peningkatan asupan energi 
dan protein meningkat secara nyata (energi naik 
sebesar 315,09 kal dan protein sebesar 12,5 
gram) yang disertai dengan peningkatan asupan 
vitamin C, vit B12, iron dan zink.  
 
Perubahan status gizi 

Hasil uji statistic paired sampels test 
digunakan untuk melihat perbedaan pertambahan 
berat badan ODHA sebelum dan sesudah 
pemberian konseling gizi. Tabel 6 menunjukkan 
bahwa pertambahan berat badan ODHA berbeda 
secara signifikan (p=0,000). 

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat 
perubahan yang signifikan secara umum antara 
ukuran LILA awal dengan LILA akhir. Dugaan 
kuat pada penyebab yang seiring dengan 
penyebab naiknya IMT (LILA adalah bagian yang 
perubahannya serupa dengan IMT). 

Tabel 8 menunjukkan adanya 
peningkatan hemoglobin, tetapi perubahan yang 
cukup besar tidak diharapkan terjadi karena 
kadar Hb awal berada pada status gizi normal, 
kendati ada anggota sampel yang masih berada 
dalam wilayah nilai lebih rendah. Pada fase awal 
terdapat 4 sampel yang berada nilai Hb-nya 
kurang dari 10 dan pada pengukuran akhir (1 
bulan kemudian) dua di antara mereka memiliki 
perbaikan yang belum mencapai angka 10 dan 
satu yang melewati angka 10 dan terdapat 1 
orang sampel mengalami penurunan dari 8.6 
menjadi 7.0 mg%. 

Tabel 9 menunjukkan perubahan yang 
tidak signifikan secara umum dari IMT awal ke 
IMT akhir. Diduga kuat penyebabnya adalah 
berbagai hal, temasuk perubahan akibat 
intervensi. 
 
PEMBAHASAN 

Konseling gizi kepada ODHA sebagai 
intervensi yang dilakukan selama empat minggu 
didapatkan hasil berupa perubahan perilaku 
makan ODHA. Hal ini sesuai yang dikemukakan 
oleh Androgogi dalam Thaha7, bahwa reaksi 
perubahan perilaku yang disebabkan pemberian 

konseling pada orang dewasa akan bisa dinilai 
setelah satu bulan. Perubahan perilaku makan 
yang dimaksud adalah terjadinya 
peningkatan/perbaikan pengetahuan, sikap dan 
praktek ODHA dalam pemilihan bahan makanan 
dan mengatasi gejala infeksi serta pemenuhan 
asupan zat gizi yang dibutuhkan guna 
peningkatan status gizi. 

Ngatimin8 mengemukakan, dalam proses 
perubahan perilaku hendaknya disadari bahwa 
perubahan pengetahuan ke sikap dan seterusnya 
ke perbuatan, bukan merupakan garis lurus. 
Terdapat beberapa catatan bahwa perubahan 
pengetahuan ke sikap, sangat dipengaruhi oleh 
persepsi yang bersangkutan tentang masalah 
dan perubahan yang dimaksud. Begitu pula bila 
sikap telah berubah, maka keadaan itu 
merupakan predisposisi untuk perubahan 
perilaku. 

Menurut Endang Basuki9, penyediaan 
bahan edukasi merupakan pendukung yang amat 
kuat dalam memberikan konseling gizi, karena 
akan dengan cepat meningkatkan pengetahuan, 
merangsang klien untuk bertanya, dan 
menghemat waktu konseling. Dalam penelitian 
ini, konselor melakukan konseling gizi dengan 
menggunakan alat bantu berupa LCD, leaflet, 
food model dan  true story ODHA. Selain itu juga 
memberikan rasa empathi kepada ODHA. 
Dengan demikian, selama proses konseling gizi 
berlangsung terjadi pengindraan terhadap materi 
konseling gizi yang diberikan konselor sehingga 
pengetahuan ODHA dapat meningkat. 
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon bahwa pada 
variabel pengetahuan, sikap dan praktek ODHA 
sesudah diberikan konseling gizi terjadi 
peningkatan atau perubahan yang signifikan 
(p=0,000) yang perubahan peningkatannya 
mencapai nilai skor rata-rata 14,25 

Menurut Rogers10, apabila penerimaan 
perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses 
seperti ini yaitu didasari oleh pengetahuan, 
kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku 
tersebut akan bersifat langgeng. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
asupan energi antara sebelum intervensi dan 
sesudah intervensi berbeda secara bermakna 
berdasarkan uji statistik  paired sampels test 
dimana p < 0,05. Tingkat asupan energi sesudah 
intervensi rata-rata mengalami kenaikan. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa rata-rata 
asupan energi sebelum intervensi adalah 1952 
kkal dan sesudah intervensi adalah sebesar 
2267,09 kkal yang berarti ada peningkatan 
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sebesar 315,09 kkal. Peningkatan asupan energi 
ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan asupan 
energi ODHA yang dilakukan oleh Salma (2007) 
sebesar 811,9 kkal. Pemilihan bahan makanan 
makro dan mikronutrien berkualitas amat 
berperan dalam upaya membantu memperbaiki 
status gizi11, 13, 17, sehingga kualitas hidup ODHA 
akan lebih baik. 

Konseling gizi, juga dapat memberikan 
pengaruh terhadap pemilihan makanan sumber 
protein tinggi yang murah dan aman bagi 
kesehatan tubuh serta dapat memenuhi sejumlah 
asupan protein ODHA. Asupan makanan yang 
cukup sebagai pengaruh positif dari konseling gizi 
dapat mencegah malnutrisi dan wasting, 
mengembalikan dan mempertahankan berat 
badan ideal; meningkatkan kemampuan tubuh 
melawan berbagai infeksi oportunistik sepsis; 
meningkatkan efek obat-obatan; memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas hidup12, 13, 18. Hasil uji 
statistik  paired sampels test, menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan secara bermakna 
dengan nilai p < 0,05 asupan protein antara 
sebelum dan sesudah konseling gizi. Konsumsi 
protein rata-rata ODHA sebelum diberikan 
konseling gizi sebesar 72,37 gram dan setelah 
diberikan konseling gizi meningkat menjadi 84,87 
gram atau terjadi peningkatan asupan protein 
ODHA sebesar 12,50 gram. Peningkatan asupan 
protein ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, 
yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
asupan protein pada ODHA yang bermakna, 
pada penelitian Salma sebesar 13,26 gram14.  

Berdasarkan analisis dengan 
menggunakan uji statistik paired sampels test 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan LILA 
secara bermakna sebesar 0,55 cm (p=0,000). 
LILA merupakan indikator yang digunakan untuk 
menilai simpanan protein otot yang biasanya 
rendah pada pasien malnutrisi. Peningkatan nilai 
LILA menggambarkan telah terjadi peningkatan 
simpanan protein endogen yang berhubungan 
dengan peningkatan asupan protein sebagai 
sumber asam amino. 

Pemberian konseling gizi selama 4 
minggu juga dapat meningkatkan kadar Hb 
ODHA secara bermakna rata-rata sebesar  0,06 
gr/dl. Namun berdasarkan distribusi kadar Hb 
kendati ada anggota sampel yang masih berada 
dalam wilayah nilai lebih rendah. Pada fase awal 
terdapat 4 sampel yang berada nilai Hbnya 
kurang dari 10 g/dl dan pada pengukuran akhir (4 
minggu kemudian) dua diantara mereka memiliki 

perbaikan yang belum mencapai angka 10 g/dl 
dan satu yang melewati angka 10 g/dl. Seorang 
dari sampel malah mengalami penurunan dari 8,6 
g/dl menjadi 7,0 g/dl, disebabkan sampel 
mengalami diare dan kurangnya  asupan 
makanan dibanding dengan kebutuhannya. Hal 
ini sesuai yang dikemukakan oleh Almatsier dan  
Drain P.K et al15, bahwa penurunan kadar Hb 
sering terjadi pada ODHA, yang lebih disebabkan 
oleh induksi sitokin (menekankan produksi sel 
darah merah sum-sum tulang), inflamasi kronis, 
infeksi oportunistik, menurunnya asupan nutrisi 
yang mengandung zat besi, gangguan absorbsi 
dan pengaruh ARV.  

Keberhasilan konseling gizi yang 
mempunyai dampak pengaruh yang bermakna 
terhadap perubahan peningkatan  perilaku makan 
(pengetahuan, sikap dan praktek) perubahan 
peningkatan asupan makanan (energi dan 
protein) juga terhadap peningkatan status gizi 
dari  hasil pengukuran berat badan, LILA dan 
pemeriksaan kadar Hb darah, namun pada 
penilaian status gizi berdasarkan hasil 
penimbangan bodi composition analizer (BIA 
530) peningkatannya tidak terlalu besar (0,24 
kg/m2 ).  Hal ini disebabkan karena IMT yang 
merupakan pengukuran bobot berat badan yang 
memiliki hubungan linear dengan tinggi badan, 
dimana penambahan bobot berat badan dalam 
waktu empat  minggu  belum memberikan 
dampak yang besar. 

Latipun16  memandang bahwa banyak 
faktor yang mempengaruhi hasil konseling dan 
perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
penyusunan desain penelitian dalam hal ini 
konseling gizi pada ODHA. Jika diklasifikasikan 
terdapat lima faktor yang berpengaruh terhadap 
proses dan hasil konseling gizi ODHA. Pertama, 
faktor-faktor yang dihubungkan dengan penyakit 
ODHA, gangguan atau masalah gizi yang ada 
dan terapi gizi sebelumnya. Kedua, faktor-faktor 
yang dihubungkan dengan karakteristik klien, 
diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan, 
inteligensi, status sosial ekonomi, dan faktor 
budaya. Ketiga, faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kepribadian klien, diantaranya motivasi, 
harapan terhadap proses konseling, kekuatan 
egonya. Keempat, faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kehidupan terakhir, 
diantaranya hubungan keluarga, hubungan 
sosial, dan kehidupan sosialnya. Kelima, faktor-
faktor yang berhubungan dengan proses dan 
konselor, diantaranya kemampuan konselor, 
hubungan konselor-klien, penerapan macam 
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terapinya. Sedangkan berdasarkan hasil uji dari 
Rogers dan Bose10 tentang pengkategorian 
adopter berdasarkan keinovatifan membagi 
menjadi 5 kategori adopter yaitu ;1) Inovator 
meliputi 2,5% individu yang pertama kali 
mengadopsi suatu inovasi, 2) Pelopor meliputi 
13,5%, 3) Pengikut dini meliputi 34%, 4) Pengikut 
akhir meliputi 34%, 5) Golongan kolot meliputi 
16%. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Konseling gizi kepada ODHA yang 
dilaksanakan selama 4 minggu di RSUP Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar mampu 
merubah perilaku makan dan status gizi selama 
terinfeksi HIV/AIDS sehingga lebih menjamin 
kualitas hidup ODHA. Oleh karena itu kegiatan ini 
perlu tetap dilakukan dan dikembangkan untuk 
setiap institusi Rumah sakit dan LSM kelompok 
dampingan ODHA. 
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Tabel 1. Karakteristik Sampel pada Awal Penelitian ( n= 33 ) 
 
Karakteristik Jumlah (n) Persen (%) 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 
 
Umur 
< 20 thn 
20 – 35 thn 
> 35 thn 
 
Pendidikan 
 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SMU 
Diploma 
Sarjana 
 
Pekerjaan 
Tidak bekerja 
Mahasiswa 
Swasta 
Wiraswasta 
 
Pendapatan Keluarga/Bln 
< Rp. 1 juta 
Rp. 1 Juta – 1,5 Juta 
> Rp. 1,5 Juta 
 
Riwayat terkena infeksi HIV 
< 4 thn 
4 - 8 thn 
> 8 thn 
 
Karakteristik Penyebab Penularan 
 
Suntikan 
Hubungan sex sejenis 
 
 

 
25 
8 
 
 
0 

28 
5 
 
 
 
7 
7 

15 
1 
3 
 
 
9 
2 

16 
6 
 
 
5 

22 
6 
 
 

26 
5 
2 
 
 
 
 

17 
16 

 
75,76 
24,24 

 
 
0 

84,85 
15,15 

 
 
 

21,21 
21,21 
45,45 
3,03 
9,10 

 
 

27,27 
6,06 

48,48 
18,19 

 
 

15,15 
66,67 
18,18 

 
 

78,79 
15,15 
6,06 

 
 
 
 

51,5 
48,5 

Sumber : Data primer 2008 
 
Tabel 2. Karakteristik Sampel pada  Awal Penelitian  

Klasifikasi Jumlah (ml) (n=26) % 
CD4 =750 – 1000 
CD4 > 500 
CD4 = 200 – 500 
CD4 < 200 

0 
6 

17 
3 

0 
23,08 
65,38 
11,54 

Sumber : Data primer 2008 
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Tabel 3. Karakteristik  Sampel   
 

Zat gizi 
Asupan RDA % 

Pre Post Pre Post 
 
Energi (kkal) 
Protein (gr) 
Vitamin C (mg) 
Vit. B12  (µg) 
Iron  (µg) 
Zink   (µg) 
Tot Fol Acid (µg) 

 
1952 
72.37 
44.81 
4.68 
7.36 
7.38 

171.17 

 
2267.09 

84.87 
53.45 
4.67 
9.25 
9.27 

191.66 

 
69.71 
131.58 
44.81 
156.0 
73.6 
73.8 
42.79 

 

 
80.97 
154.3 
53.45 
155.6 
92.5 
92.7 
47.9 

 
Sumber : Data primer 2008 
 
Tabel 4. Hasil uji perilaku makan (pengetahuan, sikap dan praktek) antara sebelum dan sesudah 
konseling gizi 
 

No
  Variabel 

Kelompok (n=33) 
p 

Sebelum Sesudah 

1 Pengetahuan 69,39 83,64 0,000 
2 Sikap 54,54 84,54 0,000 
3 Praktek 71,21 82,42 0,000 
Sumber : Data primer 2008 
 
 
Tabel 5. Rata-rata asupan zat gizi (energi dan protein) ODHA sebelum dan sesudah     konseling gizi 
 

Asupan Makanan Mean p 

Energi (kkal) 
 a. sebelum perlakuan 
 b. sesudah perlakuan   
 
Protein (gr)    
sebelum perlakuan 
sesudah perlakuan 

 
1952,00 
2267,09 

 
 

72,37 
84,87 

 
0,003 

 
 
 

0,011 
 

Sumber: Data primer 2008 
 
Tabel 6. Hasil uji perbedaan berat badan (BB) ODHA sebelum dan sesudah    konseling gizi 
 

Berat Badan (BB) 
 

Mean (kg) p 

 
      a. Sebelum perlakuan 
      b. Sesudah perlakuan 
 

 
53,52 
53,89 

 
0,000 

Sumber : Data primer 2008 
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Tabel 7. Rata-rata hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) ODHA sebelum dan    sesudah 
penelitian. 
 
 

Lingkar Lengan Atas (LILA) 
 

 
Mean (cm) 

 
P 

 
        a. sebelum perlakuan 
        b. sesudah perlakuan 
 

 
24,89 
25,44 

 
0.000 

 
 

Sumber : Data primer 2008 
 
Tabel 8.  Rata-rata hasil pengukuran Hemoglobin (Hb) ODHA sebelum dan   sesudah penelitian 
 
 

Hemoglobin (Hb) 
 

 
Mean (g/dl) 

 
P 

 
        a. sebelum perlakuan 
        b. sesudah perlakuan 
 

 
13,35 
13,41 

 
0.000 

 
 

Sumber : Data primer 2008 
 
Tabel 9. Rata-rata perubahan indeks massa tubuh (IMT) sebelum dan sesudah   konseling gizi 
 
 
Indeks Massa Tubuh 
 

 
Mean kg/m2 

 
P 

 
        a.  sebelum perlakuan 
 
        b.  sesudah perlakuan 
 
 

 
20.66 

 
20.82 

 
0.069 

 
 

Sumber : Data primer 2008 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


