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ABSTRACT 
 

Nutritional outreach program is one of the nutritional improvement programs in 
Sulawesi Selatan, which aimed to accelerate the reduction of underweight rates among 
underfive children, through family and community development. Caring pattern is one of 
the important factors for increasing the nutritional and health status of the underfive 
children. Thus, it is important to evaluate the effect of nutritional outreach program on 
caring pattern, infectious disease rates and the anthropometric status.  

This study was a quasi experiment research with a pre and post test design. The 
subjects were 102 of the 118 underfive children in Mangarabombang Subdistrict , Takalar 
District, Sulawesi Selatan, who were targeted by nutritional outreach program. The 
outreach program was conducted for one month. The observed variables included 
mother’s nutritional knowledge and caring pattern scores, infectious disease rates 
(diarrhea and respiratory tract infections) and the anthropometric status. These variables 
were measured at baseline, 1 month, 2 months and 3 months after the program was 
started. Data were analyzed by comparing the variables at baseline and at three months 
after the intervention, using paired t-test, Wilcoxon’s sign rank and chi square tests.  

After the outreach program, the mother’s nutritional knowledge and the caring 
pattern scores were increased from 47,8% to 73,3% (p=0,001) and from 69,4% to 81,1% 
(p=0,001), respectively. The rates of the infectious diseases decreased from 72,5% to 
38,2% (p=0,001). The rates of underweight children decreased from 72,5% to 10,8% and 
PEM children were reduced from 27,5 to 8,8% (p=0,001).  

The nutritional outreach program improved mother’s nutritional knowledge and 
caring pattern as well as the anthropometric status of the underweight underfive children 
at three months after the program started.  
  
Key words : Nutritional outreach program, caring pattern, anthropometric status, 

underweight, underfive children 
 
PENDAHULUAN 

Masalah KEP (Kekurangan Energi dan 
Protein) di Sulawesi Selatan masih menjadi 
masalah gizi utama yang perlu mendapatkan 
perhatian yang lebih serius. Hasil Susenas 
tahun 2003 melaporkan tentang penderita gizi 
kurang tingkat nasional 19,19%, gizi buruk 
8,31%. Hasil Survei Gizi Mikro tingkat Sulawesi 
Selatan Tahun 2006 menunjukkan balita yang 
menderita gizi kurang 24,4% dan gizi buruk 
9,6% (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 
Selatan, 2006(a)) . Data dasar kegiatan TGP 
(Tenaga Gizi Pendamping) tahun 2006 
menemukan balita yang menderita gizi kurang 
sebanyak 18,8% dan gizi buruk 9,7% (Dinas 
Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2006(b)). 
Jumlah balita yang menderita KEP di 
Kecamatan Mangarabombang Takalar tahun 

2006 mencapai 33,7%, dengan gizi buruk 
12,5% dan gizi kurang 22,2%.  

Salah satu penyebab terjadinya KEP 
pada balita adalah rendahnya pengetahuan dan 
kurangnya keterampilan keluarga khususnya 
ibu tentang cara pengasuhan anak, meliputi 
praktik pemberian makan anak, upaya 
pemeliharaan kesehatan dan praktik 
pengobatan anak, dan praktik kebersihan diri 
anak. Oleh karena itu upaya perbaikan gizi 
masyarakat harus dilakukan melalui 
pemberdayaan keluarga khususnya ibu 
sehingga dapat meningkatkan kemandirian 
keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi dan 
mengatasi masalah gizi dan kesehatan anggota 
keluarganya.  Sirajuddin (2007) dalam hasil 
penelitiannya tentang penerapan model tungku 
dalam pendampingan gizi di Kabupaten Selayar 
Sulawesi Selatan tahun 2006 melaporkan 
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bahwa penerapan model tungku mampu 
meningkatkan status pertumbuhan kelompok 
intervensi sebesar 28,6%.  Program 
pendampingan keluarga tersebut juga mampu 
meningkatkan asupan zat gizi balita, sekaligus  
menggambarkan adanya perbaikan pola 
pengasuhan gizi.  

Sejak tahun 2005 Dinas Kesehatan 
Propinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan 
program pendampingan gizi. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk menekan angka gizi kurang 
dan gizi buruk, melalui upaya pemberdayaan 
keluarga dan masyarakat, khususnya keluarga 
yang memiliki anak balita penderita KEP.  

METODE 
Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh program  pendampingan 
gizi terhadap pola asuh, kejadian infeksi dan 
status gizi balita KEP  di Kecamatan 
Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan menggunakan 
rancangan penelitian non randomized pre and 
post test group design. Penelitian dilaksanakan 
terhadap 102  balita yang menderita KEP (gizi 
kurang dan gizi buruk).  

Pengumpulan data status gizi dilakukan 
dengan metode antropometri menggunakan 
indeks berat badan menurut umur (BB/U) 
selanjutnya dibandingkan dengan baku rujukan 
WHO-NCHS. Data pola asuh dikumpulkan 
dengan wawancara menggunakan kuesioner. 
Kejadian penyakit infeksi dengan menanyakan 
frekwensi menderita penyakit ISPA atau Diare 
yang diukur setiap dua minggu sekali selama 3 
bulan. Asupan energi dan protein dikumpulkan 
dengan metode Recall 24 jam selama dua hari 
tidak berturutan setiap bulan selama 3 bulan.  

Pengolahan data menggunakan 
program  komputer yaitu Nutrisurvey dan 
program Child Growth Standard WHO Antro 
2005. Nutrisurvey digunakan untuk mengolah 
data hasil recall sehingga dapat diketahui 
asupan energi dan protein setiap sampel. Child 
Growth Standard WHO Antro 2005 digunakan 
untuk mengolah data status gizi.   

Pada tahap awal, data dengan skala 
rasio diuji kenormalan distribusinya dengan 
menggunakan uji kolmogorov Smirnov, data 
kejadian penyakit infeksi ISPA dan Diare, 
perubahan status gizi diuji dengan 
menggunakan Chi Square Test. Data tingkat 
kucukupan energi (TKE) dan  tingkat 
kecukupan protein(TKP) diuji dengan 
menggunakan independent t test. Data 

pengetahuan gizi ibu, pola asuh, durasi 
penyakit, diuji dengan mengugunakan wilcoxon 
signed ranks test dengan tingkat kepercayaan 
95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebanyakan keluarga mempunyai 

anggota keluarga 5-6 orang (43,1%) dan jumlah 
anak balita pada setiap keluarga umumnya 
hanya terdiri dari 1 orang (54,9%). Keluarga 
sampel sebagian besar berumur tergolong 
produktif (umur 20-40 tahun), baik ayah 
maupun ibu. Secara umum, umur ibu lebih 
muda dari umur ayah.  

Tingkat pendidikan orang tua sampel 
penelitian ini paling banyak adalah tamat SD, 
baik untuk ayah (30,4%) maupun ibu (41,2%). 
Pekerjaan ayah kebanyakan petani/nelayan 
(33,3%), pedagang/wiraswasta (33,3%) dan 
buruh (33,3%),  sedangkan ibu umumnya 
bekerja sebagai ibu rumah tangga (95,1%).  

Balita yang menjadi sampel penelitian 
ini lebih banyak yang berjenis kelamin 
perempuan, Rerata umur sampel adalah 28 
bulan ± 13,39 bulan,  dan kebanyakan diantara 
mereka merupakan anak pertama,  hanya 64% 
yang mempunyai catatan berat badan lahir 
(BBL), dengan rerata BBL 2,7 ± 0,56 kg.  

Dilihat dari waktu pemberian ASI (Air 
Susu Ibu) sudah cukup baik, namun sebagian 
besar sampel pernah mendapatkan makanan 
prelaktal sebelum diberikan ASI pertama 
(Kolostrum). Artinya, sebagaian besar diantara 
balita sampel penelitian ini tidak mendapatkan 
ASI eksklusif, karena telah diberikan 
makanan/minuman sebelum diberikan 
kolostrum. Makanan dan minuman tersebut 
antara lain air putih, air teh/air gula, air tajin, 
madu, pisang, susu formula. 
Pengetahuan Gizi Ibu 

Skor pengetahuan gizi ibu sebelum 
intervensi pendampingan gizi masih sangat 
rendah yaitu 47,76 poin dari jawaban benar. 
Salah satu penyebabnya adalah masih 
rendahnya tingkat pendidikan ibu, Salah satu 
penyebabnya adalah sebagian besar ibu 
responden hanya tamat SD.  dimana sebagian 
besar ibu responden hanya tamat SD.  Tiga 
bulan Setelah dilakukan pendampingan gizi 
skor pengetahuan gizi ibu meningkat menjadi 
73,31 poin. Artinya terjadi peningkatan rerata 
pengetahuan gizi ibu sebanyak 29,94 % pada 
pengukuran bulan pertama, bulan kedua 27,15 
% dan bulan ketiga 28,55 % dibandingkan 
keadaan sebelum pendampingan.
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Tabel 8 
Rerata Peningkatan Pengetahuan Gizi 

Waktu pengukuran 
−
x  ±SD Peningkatan P 

Sebelum pendampingan  
1 bulan setelah pendampingan 

47,76 ± 16,07 
77,71 ± 16,44 

29,94 ± 17,34 0,000 

Sebelum pendampingan  
2 bulan setelah pendampingan 

47,76 ± 16,07 
74,91 ± 14,22 

27,15 ± 16,90 0,000 

Sebelum pendampingan  
3 bulan setelah pendampingan 

47,76 ± 16,07 
76,31 ± 13,08 

28,55 ± 20,19 0,000 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

menunjukkan  ada perubahan skor 
pengetahuan gizi ibu antara keadaan awal dan 
3 bulan setelah pendampingan gizi (p=0,001).  
Hasil ini membuktikan bahwa penyuluhan gizi 
yang dilaksanakan melalui program 
pendampingan gizi merupakan salah satu 
upaya pendekatan yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pengetahuan sehingga 
menghasilkan perubahan perilaku baik.  

Program pendampingan gizi 
dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan 

konsultasi gizi dan kesehatan melalui 
pendekatan individu maupun kelompok. 
Penyuluhan dan konsultasi gizi dilakukan 
secara rutin dan berkesinambungan selama 10 
kali kunjungan pada setiap sasaran baik 
perorangan maupun  kelompok. Menurut Huda 
(2000) penyuluhan akan mengubah kesadaran 
dan perilaku (pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan) manusia ke arah yang lebih baik  
dan dapat mencapai kehidupan yang lebih 
sejahtera. 
Pola Pengasuhan Anak

 
Tabel 10 

Peningkatan Pola Asuh 
 

Waktu pengukuran Mean ± SD Peningkatan p 
Sebelum pendampingan  
1 bulan setelah pendampingan 

 69,42 ± 13,45 
82,19 ± 9,65 

12,76 ± 16,54 0,000 

Sebelum pendampingan 
2 bulan setelah pendampingan 

69,42 ± 13,45 
78,26 ± 12,59 

8,84 ± 13,47 0,000 

Sebelum pendampingan 
3 bulan setelah pendampingan 

69,42 ± 13,45 
81,05 ± 11,70 

11,63 ± 14,77 0,000 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Pola pengasuhan anak pada penelitian 
ini merupakan komposit dari skor praktik 
pemberian makanan anak (PMA), praktik 
pengobatan anak (PPA) dan praktik kebersihan 
anak (PKA). Rerata skor pola asuh balita 
merupakan komposit dari PMA, PKA, dan PPA 
dimana ketiga unsur ini menyumbang nilai yang 
sama pada skor pola asuh. Rerata skor pola 
asuh sebelum dilakukan pendampingan gizi 
hanya mencapai 69,42 poin dan terjadi 
peningkatan skor pola asuh pada pengukuran 3 
bulan setelah pendampingan gizi sebesar 11,63 
poin, yaitu mengalami perubahan sebanyak 
16,75% dibandingkan keadaan sebelum 
dilakukan pendampingan gizi. Hasil uji 
Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan  ada 
peningkatan yang bermakna skor pola asuh 
antara keadaan sebelum kegiatan  
pendampingan gizi dengan keadaan 3 bulan 
setelah kegiatan pendampingan gizi (p=0,001). 

Perbaikan praktek pengasuhan anak 
terutama pada akhir pendampingan gizi 

berkaitan erat dengan peningkatan 
pengetahuan ibu  yang memegang peranan 
yang dominan dalam pengasuhan anak. 
Artinya, pesan-pesan gizi dan kesehatan yang 
berkaitan dengan pengasuhan anak dapat 
dilaksanakan oleh ibu sebagai pengasuh anak. 
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 
Mulyati (2004) bahwa pendidikan gizi pada ibu 
dapat mengubah pengetahuan gizi dan sikap 
ibu, yang akhirnya dapat merubah perilaku 
makan kearah yang lebih baik dan dapat 
meningkatkan status gizi. 

Pengasuhan anak pada penelitian ini 
adalah aktivitas terhadap anak,  terkait  praktik 
pemberian makan pada anak (PMA), praktik 
kebersihan anak (PKA) dan  praktik 
pengobatan anak (PPA). Menurut Bahar 
(2002), pengasuhan anak membutuhkan 
pengetahuan untuk  melaksanakannya.  Dalam 
transfer pengetahuan pengasuhan anak,  ada 
subjek  yang diberi tanggungjawab menerima 
dan  menjalankannya,  serta  substansi  



Media Gizi Pangan, Vol. VIII, Edisi 2, Juli-Desember 2009 

 4

pengetahuan  yang   dipolakan. Tanggung 
jawab pengasuhan anak bagi keluarga suku 
Makassar lebih dominan diperankan oleh ibu. 
Artinya, jika pengetahuan gizi dan kesehatan 
ibu dapat ditingkatkan maka dapat memperbaiki 
dan meningkatkan praktek pengasuhan anak 
kearah yang lebih baik, baik dalam hal praktik 
pemberian makanan anak, praktik perawatan 
atau pengobatan anak, maupun praktik 
kebersihan anak.    

 
 

Angka Kejadian penyakit  
Jumlah balita KEP yang sakit sebelum 

program pendampingan gizi menunjukkan 
angka yang tinggi (72,5%). Setelah dilakukan 
program pendampingan gizi selama satu bulan, 
jumlah balita KEP yang menderita sakit 
menunjukkan penurunan dan pada pengukuran 
3 bulan setelah pendampingan gizi jumlah 
balita KEP yang sakit (38,2%). Sebaliknya 
terjadi peningkatan persentase balita KEP yang 
tidak sakit menjadi (68,1%) pada keadaan 3 
bulan setelah pendampingan. 

 

 
Gambar 5  

angka kejadian penyakit pada balita KEP 
 

Hasil uji Chi Square menunjukkan ada 
perbedaan perubahan angka kesakitan pada 
balita sebelum program pendampingan gizi 
dengan keadaan 3 bulan setelah program 
pendampingan gizi (p=0,001). Sebelum 
program pendampingan gizi kejadian ISPA 
mencapai 43,1% sedangkan angka kejadian 
diare hanya mencapai 20,6%. Setelah 
dilakukan program pendampingan gizi, 
penurunan angka penyakit diare lebih nyata 
dibandingkan dengan ISPA. Data menunjukkan 
3 bulan setelah pendampingan gizi kejadian 
ISPA menjadi 30,4% dan diare menjadi 6,9%.  

Hal ini berkaitan dengan meningkatnya 
praktik pengasuhan anak, khususnya praktik 
pemeliharaan kesehatan/kebersihan anak 
sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit 
terutama penyakit infeksi seperti diare dan 
ISPA pada balita. Adanya perbaikan dalam 
praktik pemberian makan anak juga ikut 
memberi konstribusi dalam penurunan angka 
kejadian penyakit pada balita pasca 
pendampingan. Praktik pemberian makan 
secara langsung akan mempengaruhi kuantitas 
dan kualitas makanan, pada gilirannya akan 
meningkatkan asupan energi, protein dan zat 
gizi lain pada balita, sehingga penyediaan zat-
zat gizi untuk pembentukan zat kekebalan pada 
anak.  

Program pendampingan ternyata tidak 
hanya mempengaruhi angka kejadian penyakit, 
tetapi dapat juga menurunkan durasi penyakit 
ISPA dan Diare. Rerata lama hari sakit anak 
sebelum pendampingan mencapai 3,09 hari, 
menurun menjadi 2,78 hari pada bulan ke-1, 
2,17 hari pada bulan ke-2 dan 2,10 hari pada 
bulan ke-3 setelah pendampingan gizi.   

Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test 
menunjukkan  ada perubahan durasi penyakit 
pada balita KEP sebelum program 
pendampingan gizi dengan keadaan pada 3 
Bulan setelah pendampingan gizi (p=0,008).  
Konsumsi Zat Gizi 

Rerata Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 
dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) sampel 
mengalami peningkatan antara sebelum dan 
sesudah pendampingan. Rerata TKE sebelum 
pendampingan hanya 73,4% dari AKG (Angka 
Kecukupan Gizi), dan menjadi 110,5% pada 3 
bulan setelah pendampingan gizi. Demikian 
juga dengan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) 
juga mengalami peningkatan setelah kegiatan 
pendampingan. Rerata TKP sampel sebelum 
pendampingan adalah 87,2%, kemudian 
meningkat menjadi 125,3% pada  3 bulan 
setelah pendampingan gizi. Hasil uji t dua 
sampel berhubungan menunjukkan ada 
perbedaan TKE maupun TKP balita KEP antara 
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sebelum dengan 3 bulan setelah 
pendampingan gizi (p=0,001)  

Program pendampingan gizi 
berpengaruh terhadap peningkatan 
pengetahuan dan pola pengasuhan anak, 
khususnya tentang praktek pemberian 
makanan anak. Penelitian Susilowati (1990) di 
Bogor dengan eksperimen  pada ibu anak balita 
gizi buruk  pengunjung  klinik gizi Puslitbang 
Bogor, dimana  ibu-ibu diberikan 
pendidikan/penyuluhan tentang cara 
pengasuhan makanan  anak KEP,  cara 
penanganan anak diare pada anak  usia  balita, 
dan pemberian makanan anak untuk usia 1-3 
tahun mengalami peningkatan asupan zat 
gizinya. Peningkatan TKE dan TKP balita  KEP 
sebelum dan 3 bulan setelah pendampingan 
diduga juga berkaitan semakin membaiknya 
keadaan kesehatan anak, khususnya akibat 
penyakit infeksi seperti ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Atas) dan diare.  
Status Gizi  

Peningkatan pengetahuan gizi ibu, 
praktek pengasuhan anak, TKE dan TKP, dan 
kejadian penyakit infeksi secara tidak langsung 
maupun  langsung berdampak pada perbaikan 

status gizi balita setelah dilakukan 
pendampingan gizi selama satu bulan. Diantara 
102 balita yang menderita KEP (gizi kurang dan 
gizi buruk) mengalami peningkatan status gizi 
(menjadi gizi baik) sebanyak 55,9% setelah 
dilakukan pendampingan gizi selama satu 
bulan. Jumlah balita yang menjadi gizi baik 
terus meningkat baik pada keadaan satu bulan 
pasca pendampingan (66,7%) maupun pada 
keadaan dua bulan pasca pendampingan 
(80,4%).  

Rerata nilai Z-Skor BBU balita sebelum 
pendampingan hanya -2,72 meningkat menjadi 
-2,25 pada bulan ke-1, -2,18 pada bulan ke-2 
dan -1,56 pada bulan ke-3 pasca 
pendampingan gizi. Artinya terjadi peningkatan 
rerata nilai Z-skor BBU sebanyak 0,47 pada 
bulan ke-1, 0,61 pada bulan ke-2 dan 1,17 
pada bulan ke-3, dibandingkan keadaan 
sebelum pendampingan. Hasil Uji Wilcoxon 
Signed Ranks Test menunjukkan bahwa ada  
peningkatan Z-Skor BBU secara bermakna 
antara sebelum pendampingan  dengan 
keadaan 3 bulan setelah pendampingan gizi 
(p=0,001).

  

 
 

Gambar 8 
Perubahan skor z BB/U selama tiga bulan pengamatan 

 
Perubahan status gizi balita pasca 

pendampingan sangat tergantung pada status 
gizi atau tingkat kekurangan energi dan protein 
(KEP) sebelum pendampingan. Balita yang 
mengalami KEP ringan (gizi kurang) lebih 
banyak yang berubah menjadi gizi baik 
dibandingkan dengan balita yang sebelumnya 
mengalami gizi buruk (KEP berat), baik pada 

Bulan ke-1,  bulan ke-2 pasca pendampingan 
maupun  bulan ke-3 pasca pendampingan. 
Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk 
memulihkan keadaan gizi buruk memerlukan 
waktu yang lebih lama dibandingkan waktu 
pemulihan gizi kurang. Proses pemulihan gizi 
buruk berlangsung secara bertahap, dimana 
pada Bulan ke-1 umumnya hanya meningkat 
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menjadi gizi kurang, selanjutnya menjadi gizi 
baik pada pengukuran bulan ke-2 dan bulan ke-
3.  

Perubahan status gizi balita KEP (gizi 
kurang dan gizi buruk) menjadi status gizi baik 
pasca pendampingan gizi sejalan dengan 
laporan pelaksanaan program pendampingan 
gizi di kabupaten Takalar tahun 2007 
menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang 
turun menjadi 15.6% dan gizi buruk menjadi 
4.7%. Pada tahun 2006 prevalensi gizi kurang 
dan gizi buruk  di Kecamatan Mangara 
Bombang Kabupaten Takalar adalah gizi 
kurang 21.7% dan gizi buruk 7.6%. Artinya, 
setelah pelaksanaan program pendampingan 
prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di wilayah 
tersebut berkurang sebanyak 6.1% dan gizi 
buruk menurun sebanyak 2.9%. Hal ini 
disebabkan karena program pendampingan 
Gizi dilaksanakan secara terpadu dengan 
program-program intervensi lainnya. 

KESIMPULAN  
Pengetahuan gizi ibu, Pola asuh balita 

KEP, Tingkat Kecukupan Energi (TKE) balita 
KEP, Tingkat Kecukupan Protein (TKP) balita 
KEP, Status gizi pada Balita KEP setelah 
kegiatan program pendampingan gizi 
mengalami peningkatan yang bermakna 
(p=0,001). Kejadian penyakit infeksi ISPA dan 
Diare pada Balita KEP setelah kegiatan 
program pendampingan gizi mengalami 
penurunan yang bermakna (p=0,001).  
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ABSTRACT 
 

This study aims to understand the value viskositas and power accept  soya milk 
cream cheese with the addition carragenan. This type of research is a research 
experiment with the design used was postest only control group design. To find out the 
value viskositas then made measurements viskositas using NDJ-1 Rotary Viscometer. 
While the power to get to know the community is done with statistical analysis Freadman 
test and Wilcoxon test. 

Results of this research show that the value viskositas obtained from comparison 
of the concentration of all the general value carragenan still not in accordance with the 
criteria that are expected. Milk soya cream cheese with the addition of 0.075% 
carragenan generally more accepted by the panel aspects of taste (70%), and aspects of 
the texture (66.7%). Meanwhile, cream cheese, soy milk with the addition of 0.010% 
carragenan better received by the panel aspects of color (76.7%). 

In the next study is expected to seek additional carragenan concentration values 
that can be viscositas 519.44 d.Pas, Analisis the nutrition value of cream cheese and soy 
milk to give the taste and color modification on the cream cheese, soy milk. 

 
Key words : Carragenan and soya milk cream cheese 

 
PENDAHULUAN 

Kacang kedelai merupakan sumber 
protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai 
biologi tertinggi dibandingkan bahan makanan 
nabati lainnya. Asam amino yang terkandung 
dalam proteinnya tidak selengkap protein 
hewani, namun penambahan bahan lainnya 
dapat menjaga keseimbangan asam amino 
tersebut (Sarbini, 2007). 

Penelitian Loekito, dkk (2004) tentang 
pembuatan keju nabati dari susu kedelai tanpa 
menggunakan mikroorganisme dan waktu 
pengolahan yang cepat serta proses 
pengolahan yang tidak rumit, menghasilkan 
krim keju yang memiliki kelebihan seperti bebas 
kolesterol, tidak mengandung laktosa dan kadar 
proteinnya tinggi serta memiliki kandungan 
kalsium lebih tinggi.  

             Penambahan karagenan pada 
pembuatan krim keju nabati berfungsi untuk 
memberikan daya lekat dan membentuknya 
menjadi krim. Karagenan adalah getah rumput 
laut yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput 
laut merah dengan menggunakan air panas 
atau alkali pada temperatur tinggi (Bawa dkk, 
2007). 

 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui optimalisasi penambahan 

karagenan pada produksi krim keju susu 
kedelai. Secara khusus tujuan penelitian adalah 
mengetahui nilai viskositas dan daya terima 
krim keju susu kedelai dengan penambahan 
karagenan 0,00%, 0,010%, 0,025%, 0,050%, 
0,075%. 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Desain yang digunakan adalah 
Postest Only Control Group Design yang 
dilaksanakan di laboratorium Ilmu Teknologi 
Pangan (ITP) Jurusan Gizi Poltekkes 
Makassar. Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Juli 2009. Prosedur penelitian yaitu 1. 
pengambilan sampel :  Bahan baku yang 
digunakan adalah kedelai. Kedelai diolah 
menjadi susu kedelai. Selanjutnya susu kedelai 
diolah menjadi krim keju nabati dengan 
penambahan karagenan dan beberapa 
campuran bahan lain. Konsentrasi karagenan 
yang digunakan sebesar 0,00%,  0,010%, 
0,025%, 0,050%, dan 0,075%. 2. Proses 
Pembuatan Susu kedelai : Mula-mula kedelai 
dibersihkan dari kotoran dan yang rusak, 
selanjutnya kedelai direndam selama 8 jam 
kemudian direbus dan dicuci. Kedelai digiling 
dengan air panas (1 : 8), lalu diekstraksi 
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dengan cara disaring melalui kain kasa. Setelah 
diekstraksi ditambahlan gula pasir 5%, vanili 
0,1% dan garam 0,55% dan kemudian 
dipanaskan sampai mendidih. 3. Proses 
Pembuatan Krim Keju Nabati : Sari kedelai atau 
susu kedelai dicampur dengan koagulan 
(penggumpalan) CaCl2 dan CaSo4. Melalui 
pencampuran ini didapatkan bahan berupa 
padatan dan cairan dari sari kedelai. Bahan 
padatan disebut curd akan mengendap di 
bagian bawah sedangkan whey berupa cairan 
akan berada di atas. Selanjutnya dipisahkan 
bagian curd dan whey untuk diambil curdnya. 
Curd lalu ditambahkan putih telur, minyak 
kedelai, karagenan dan diaduk. Campuran ini 
diaduk dengan kecepatan 1000 rpm (rotasi per 
menit) sekaligus dipanaskan selama 25 menit 
(Gambar 1).  

Aspek mutu yang dinilai adalah mutu 
fisik (Viskositas) dan daya terima. Analisa 
viskositas krim keju menggunakan NDJ-1 
Rotary Viscometer. Uji organoleptik (daya 
terima) dilakukan oleh panelis agak terlatih 
yaitu mahasiswa D-III Gizi. Aspek daya terima  
yang dinilai yaitu tekstur, rasa dan warna.  

Proses pengolahan dan analisis data 
menggunakan komputer dengan program 
SPSS (Uji Friedman dan Uji Wilcoxon).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Nilai viskositas krim keju dengan 

penambahan karagenan 0,000%, 0,010%, 
0,025%, 0,050% dan 0,075%  berturut-turut 
adalah   468 d Pas, 484 d Pas, 496 d Pas, 508 
d Pas dan 536 d Pas. Ada kecenderungan 
semakin tinggi konsentrasi penambahan 
karagenan maka viskositas krim keju semakin 
kental. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
Adriani, 2007 yang menyatakan bahwa jika 
karagenan meningkat maka viskositasnya akan 
meningkat pula (Tabel 01). 

Daya terima panelis terhadap krim keju 
susu kedelai dengan penambahan karagenan 
0,000% dan 0,010% dari 30 panelis 
menyatakan kurang suka berturut-turut  21 
orang (70%) dan 24 orang (80%). Krim keju 
dengan penambahan karagenan 0,025%, 
0,050% dan 0,075% dari 30 panelis 
menyatakan lebih suka berturut-turut 18 orang 
(60%), 16 orang (53,3%) dan 21 orang (70%) 
(Grafik 01.).   

Hasil uji friedman menunjukkan bahwa 
dari aspek rasa p hitung 0,001 < p α (0,05) 
yang berarti terdapat perbedaan dari lima 
kelompok sampel terhadap daya terima (Tabel 
02.). Uji wilcoxon menunjukkan bahwa rasa 
pada krim keju susu kedelai berbeda dimana 
penambahan karagenan 0,075% lebih disukai 

dibandingkan dengan 0,050%, 0,025%, 0,010% 
dan 0,000% (Tabel 03.).  

Penambahan konsentrasi karagenan 
yang menghasilkan viskositas lebih tinggi 
banyak disukai oleh panelis. Viskositas yang 
tinggi menghasilkan rasa yang lebih enak 
disebabkan oleh  pengaruh penambahan 
karagenan terhadap viskositas.  

Warna merupakan komponen yang 
sangat penting dalam menentukan kualitas atau 
derajat penerimaan dari suatu bahan pangan. 
Warna yang menarik akan menentukan derajat 
penerimaan atau nilai suatu bahan pangan. 
Suatu bahan pangan tidak akan dimakan 
apabila mempunyai warna yang tidak sedap 
dipandang atau memberi kesan telah 
menyimpang dari warna yang seharusnya. 
Faktor warna merupakan faktor utama pada 
penentuan mutu suatu bahan pangan (Zuhra, 
2006). 

Warna merupakan aspek yang paling 
penting dalam mengujikan suatu produk 
makanan. Warna Makanan dapat diidentifikasi 
dengan indera penglihatan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa daya terima panelis 
terhadap krim keju susu kedelai dengan 
penambahan karagenan 0,050% dan 0,075% 
berdasarkan warna dari 30 panelis menyatakan 
kurang suka berturut-turut 20 orang (66,7%) 
dan 17 orang (56,7%). Sedangkan krim keju 
dengan penambahan karagenan 0,000%, 
0,010% dan 0,025%, dari 30 panelis 
menyatakan lebih suka berturut-turut 18 orang 
(60%), 23 orang (76,7%) dan 21 orang (70%) 
(Grafik 02).  

Hasil uji friedman menunjukkan bahwa 
dari aspek warna p hitung 0,000 < p α (0,05) 
artinya terdapat perbedaan dari lima kelompok 
sampel terhadap daya terima (Tabel 06.). Uji 
wilcoxon menunjukkan bahwa rasa pada krim 
keju susu kedelai berbeda dimana 
penambahan karagenan 0,010% lebih disukai 
dibandingkan dengan 0,075%, 0,050%, 
0,025%, dan 0,000% (Tabel 03).   

Warna krim keju susu kedelai adalah 
putih susu (putih tulang), hal ini disebabkan 
oleh warna alami dari susu kedelai. Perbedaan 
tingkat penerimaan panelis terhadap krim keju 
disebabkan adanya perbedaan tingkat 
kecerahan dari warna krim keju tersebut. 
Semakin tinggi konsentrasi karagenan maka 
semakin menurun tingkat kecerahan krim keju 
susu kedelai. Hal ini disebabkan oleh sifat 
karagenan sebagai bahan pengental.(Bawa 
dkk, 2008).  

Tekstur produk tergantung pada 
kekompakan partikel penyusunnya. Mutu 
tekstur ditentukan oleh kemudahan 
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terpecahnya partikel-partikel penyusunnya. 
Penilaian tekstur suatu bahan di mulut, mulai 
dapat dirasakan ketika bahan dipotong, 
dikunyah, dan ditelan (Anonymous, 2004).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
daya terima panelis terhadap krim keju susu 
kedelai dengan penambahan karagenan 
0,000%, 0,010%,0,025% dan 0,075% 
berdasarkan tekstur dari 30 panelis 
menyatakan suka berturut-turut 16 orang 
(53,3%),16 orang (53,3%), 17 orang (56,7%) 
dan 20 orang (66,7%). Sedangkan krim keju 
dengan penambahan karagenan 0,050% dari 
30 panelis menyatakan kurang suka 16 orang 
(53,3%) (Grafik 03).  

Penambahan karagenan akan 
mempengaruhi tekstur krim keju susu kedelai 
ditinjau dari sifat karagenan berfungsi sebagai 
bahan pengental, daya lekat, penstabil, 
pengemulsi dan pembentuk gel. Hal inilah yang 
menyebabkan karagenan banyak dimanfaatkan 
dalam pengolahan pangan, obat-obatan, tekstil, 
dan kosmetik (Bawa, dkk, 2008). 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Perlakuan terbaik pada penelitian ini 

dilihat dari daya terima berdasarkan rasa dan 
tekstur pada penambahan karagenan 0,075% 
dengan nilai viskositas 536 d. Pas. Krim keju 
susu kedelai dengan penambahan konsentrasi 
karagenan 0,050% mengahasilkan nilai 
viskositas 508 d. Pas merupakan penambahan 
yang paling mendekati nilai standar yaitu 
519,44 d.Pas. Daya terima krim keju dengan 
penambahan karagenan 0,050% berdasarkan 
tekstur kurang disukai (53,3%). Namun analisa 
statistik dengan uji Friedman menunjukkan 
bahwa tidak ada beda nyata dari kelima sampel 
terhadap daya terima berdasarkan tekstur. Hal 
ini disebabkan panelis tidak dapat 
membedakan  tekstur yang baik pada krim keju 
susu kedelai.  
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Lampiran  

Tabel 01.  
Distrubusi Hasil Uji Uji Mutu Krim Keju Susu 

Kedelai dengan Penambahan Karagenan 
Berdasarkan nilai viskositas 

Konsentrasi 
Karagenan (%) 

Nilai Viskositas  
(d Pas) 

0,000 478 
0,010 484 
0,025 496 
0,050 508 
0,075 536 

Sumber : Data Primer, 2009 
 

Tabel 02. 
Distribusi Analisis Statistik dengan Uji Friedman 

 Nilai p 
Rasa 0,001 

Warna 0,000 
Tekstur 0,657 

Sumber : Data Primer,2009                  
 

Tabel 03. 
Distribusi Hasil Uji Wilcoxon 

Konsentrasi karagenan         Nilai p 
 Warna rasa 

0,000% - 0,010%  0,039 0,637 
0,000% - 0,025% 0,248 0,353 
0,000% - 0,050% 0,115 0,034 
0,000% - 0,075% 0,251 0,008 
0,010% - 0,025% 0,132 0,142 
0,010% - 0,050% 0,000 0,015 
0,010% - 0,075% 0,004 0,002 
0,025% - 0,050% 0,001 0,151 
0,025% - 0,075% 0,018 0,022 
0,050% - 0,075% 0,564 0,052 

Sumber : Data Primer, 2009 
 

Grafik 01. Distribusi Hasil Uji Daya Terima Krim 
Keju Susu Kedelai dengan Penambahan  
                 Karagenan Berdasarkan Rasa  

 

 
 

Grafik 02. Distribusi Hasil Uji Daya Terima Krim 
Keju Susu Kedelai dengan Penambahan 
Karagenan Berdasarkan Warna 

 

    

Grafik 03. Distribusi Hasil Uji Daya Terima Krim 
Keju Susu Kedelai dengan Penambahan 
karagenan Berdasarkan tekstur
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ABSTRAK 
 

Salah satu bentuk PGRS adalah pemberian makanan pasien yang menjadi 
tanggung jawab instalasi gizi.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui daya terima makanan pasien anak, asupan 
zat gizi pasien anak selama masa perawatan, dan pengaruh asupan zat gizi terhadap 
lama hari rawat pasien anak umur 5-14 tahun di Rumah Sakit Salewangang Maros. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan 40 sampel 
pasien anak rawat inap di Rumah Sakit Salewangang Maros. Daya terima makanan 
diukur dengan menggunakan metode Skala Chomstock. Asupan zat gizi diukur dengan 
menggunakan metode Food Recall 24 jam dengan pengkajian nilai gizi menggunakan 
software menu A. 

Hasil penelitian diketahui daya terima makanan pasien anak terhadap makanan 
rumah sakit diperoleh bahwa lauk hewani, lauk nabati dan buah mempunyai daya terima 
paling tinggi sedangkan sayur mempunyai daya terima paling rendah. Tingkat asupan 
energi, protein, lemak, karbohidrat pada pasien anak masih kurang. Tingkat asupan 
energi sebanyak 21 orang (58.3%) dengan lama rawat > 5 hari, asupan protein sebanyak 
17 orang (65.4%) dengan lama rawat > 5 hari, asupan lemak sebanyak 21 orang (55.3%) 
dengan lama rawat > 5 hari, asupan karbohidrat sebanyak 19 orang (52.8%) dengan 
lama rawat   > 5 hari. Semakin lama hari rawat, asupan zat gizi pasien semakin kurang. 

Disarankan sebaiknya untuk mencukupi asupan zat gizi pasien tenaga kesehatan 
lebih optimal dalam memantau dan mengawasi total konsumsi pasien anak agar tidak 
terjadi penurunan asupan zat gizi. 

 
Kata kunci : Daya Terima Makanan, Asupan Zat Gizi, Lama Hari  Rawat, Pasien Anak 

 
PENDAHULUAN 

Status gizi dipengaruhi oleh banyak 
faktor yang saling terkait. Salah satu  penyebab 
anak kekurangan gizi disebabkan anak sering 
sakit.  Pada anak yang sedang  sakit asupan 
zat gizi sangat perlu diperhatikan karena 
asupan gizi yang adekuat akan membantu 
memudahkan terjadinya proses penyembuhan 
(Nency, 2008). 

Gizi kurang sering dihubungkan 
dengan keadaan sehat atau sakit seorang 
anak. Keadaan sakit atau  Infeksi pada anak 
akan berhubungan dengan gangguan gizi 
melalui beberapa cara misalnya nafsu makan 
menjadi rendah, kehilangan sumber zat gizi 
karena diare, muntah akan mempengaruhi 
metabolisme makanan. 

Penyakit infeksi, baik akut maupun 
kronis merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi tumbuh kembang.  Anak yang 
menderita suatu penyakit akut maupun kronis 

harus segera mendapat perawatan khusus 
untuk mencegah gangguan tumbuh kembang 
anak.  Dengan kata lain, intervensi dini 
merupakan upaya penting untuk 
mengoptimalkan tumbuh kembang anak 
(Pujdiadi, 2003). 

Saat anak dirawat di rumah sakit, 
timbul permasalahan baru yaitu risiko terjadinya 
hospital malGizi (malGizi di rumah sakit).  
Terjadinya malGizi saat dirawat di rumah sakit 
menyebabkan proses penyembuhan yang 
lambat dan lama rawat inap lebih panjang 
sehingga berdampak pada faktor ekonomi 
(Winarti, 2007). 

Di rumah sakit pelayanan gizi 
merupakan pelayanan yang bersifat spesialistik 
dengan fungsi dan peranan yang sangat 
penting. Peranan pelayanan gizi demikian 
penting sehingga dalam pelaksanaannya perlu 
selalu ditingkatkan.  Hal ini diperlukan untuk 
pencegahan gizi kurang yang ditemukan.  
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Menurut Weisner bahwa dari 48 % status gizi 
kurang waktu pasien masuk, setelah dirawat 
dua minggu meningkat menjadi 69% (Depkes, 
1999). 

Pelayanan gizi bagi orang sakit 
mempunyai keistimewaan tersendiri disamping 
menyediakan makanan yang sesuai untuk 
orang sakit, membantu penyembuhan juga 
harus sesuai selera, cita rasa dan kebutuhan 
pasien. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Salewangang Maros tahun 2008 merawat 
pasien anak sebanyak 1.418. Rata-rata lama 
perawatan minimal 3 hari dan maksimal 14 hari 
(RSUD Salewangang, 2008) . 

Dengan batasan dan pertimbangan 
latar belakang tersebut diatas, maka penulis  
tertarik untuk meneliti daya terima pasien anak 
terhadap makanan rumah sakit dan asupan zat 
gizi pasien anak saat dirawat di rumah sakit. 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan menggunakan rancangan 
crossectional study. Waktu penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2009.Tempat 
penelitian adalah RSUD Salewangang Maros.  
Sampel ialah semua pasien anak yang 
menjalani rawat inap di RSUD Salewangang 
Maros, pasien menggunakan konsumsi oral 
dimana sampel yang diambil adalah pasien 
anak umur 5 – 14 tahun. Data asupan zat gizi 
diperoleh melalui wawancara langsung dengan 
orang tua/keluarga responden dengan metode 
recall 24 jam.  Data tentang daya terima pasien 
terhadap makanan diperoleh dengan observasi 
langsung terhadap sisa makanan pasien 
menggunakan metode comstock. 

HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Sampel 

Pada penelitian ini diperoleh sampel 
sebanyak 40 anak dengan usia 5 -9 tahun  
sebanyak 29 anak dan 10-14 tahun 11 anak. 
Hari rawat anak bervariasi. Pada penelitian ini 
peneliti mengkategorikan jika > 5 hari disebut 
kurang dan < 5 hari disebut  baik. Definisi ini 
diambil dari rata-rata masa rawat anak di rumah 
sakit Salewangeng Maros. Hasil penelitian 
menunjukkan data lama hari rawat pasien anak 
adalah  terdapat 21 orang (52.5%) dengan 
lama hari rawat kurang dan 19 orang (47.5%) 
dengan lama hari rawat baik. 

Penelitian ini tidak membatasi jenis 
penyakit anak dan diperoleh data seperti pada 
tabel 01. (pada lampiran). Tabel 01  
menunjukkan data jenis penyakit pasien anak, 
terdapat 7 orang (17,5%) dengan diagnosa 

diare, 8 orang (20%) dengan diagnosa demam 
typoid, 3 orang (7,5%) dengan masing-masing 
diagnosa DBD, pneunomia dan demam 4 orang 
(10%) dengan diagnosa kejang demam, 2 
orang (5%) dengan masing-masing diagnosa 
muntah, sakit perut, batuk dan dehidrasi, 1 
orang (2,5%) dengan masing-masing diagnosa 
suspect hepatitis, keracunan, sesak, diare 
disertai muntah.  
Jenis konsumsi Makanan 

Pemberian berbagai jenis konsistensi 
makanan pada anak sakit biasanya 
berdasarkan jenis penyakit dan daya terima 
pasien, untuk metode  comstok semakin 
homogen suatu makanan semakit baik tingkat 
akurasi penilaian. Pada penelitian ini terdapa 
jenis konsumsi makanan pasien anak di mana 
terdapat 14 orang (35%) dengan konsumsi 
makanan biasa dan 26 orang (65%) dengan 
konsumsi makanan lunak. 
Daya Terima Makanan/Sisa Makanan Pada 
Pasien Anak 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
dengan menggunakan metode visual skala 
comstock selama 3 (tiga) hari berturut-turut 
selama pasien dirawat, maka dapat diperoleh 
hasil sisa makanan pada pasien anak berupa 
makanan pokok.   Pasien yang menghabiskan 
makanan pokok pada pagi hari sebanyak 10 
orang (25%), siang hari sebanyak 9 orang 
(22.5%) dan malam hari sebanyak 11 orang 
(27.5%). Pasien yang tidak mengkonsumsi 
makanan pokok pada malam hari sebanyak  1 
orang (2.5%). 

Data mengenai sisa makanan  pasien 
berupa lauk hewani. Pasien yang 
menghabiskan lauk hewani pada pagi hari 
sebanyak 11 orang (27.5%), siang hari 
sebanyak 6 orang (15%) dan malam hari 
sebanyak 2 orang (5%).Pasien yang tidak 
mengkonsumsi lauk hewani pada siang dan 
malam hari sebanyak  1 orang (2.5%). 

Data mengenai sisa makanan  pasien 
berupa lauk nabati. Pasien yang menghabiskan 
lauk nabati pada siang hari sebanyak 15 orang 
(37.5%) dan malam hari sebanyak 8 orang 
(20%). Pasien yang tidak mengkonsumsi lauk 
hewani pada siang dan malam hari sebanyak 
10 orang (25%). 

Data mengenai sisa makanan pasien 
berupa sayur pada hari pertama.  Pasien yang 
menghabiskan sayur pada pagi siang hari 
sebanyak 9 orang (22.5%) dan malam hari 
sebanyak 7 orang (17.5%). Pasien yang tidak 
mengkonsumsi sayur pada siang hari sebanyak 
9 orang (22.5%) dan malam hari sebanyak  5 
orang (12.5%).  
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Data mengenai sisa makanan  pasien 
berupa buah pada hari pertama.  Pasien yang 
menghabiskan buah pada siang hari sebanyak 
3 orang (7.5%) dan malam hari sebanyak 4 
orang (10%). Pasien yang tidak mengkonsumsi 
buah pada siang hari sebanyak 6 orang (15%) 
dan malam hari sebanyak 7 orang (17.5%). 
Tingkat Asupan Zat Gizi Pada Pasien Anak 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data 
dengan menggunakan metode recall konsumsi 
24 jam  3 (tiga) hari berturut-turut selama 
pasien di rawat, maka dapat diperoleh hasil 
rata-rata tingkat asupan zat gizi yang 
dihubungkan dengan lama hari rawat dapat 
dilihat mulai tabel 02 sampai tabel 05 (pada 
lampiran)  

Tabel 02 menunjukkan data mengenai 
pengaruh asupan energi terhadap lama hari 
rawat pada pasien anak, terdapat sebanyak 21 
orang (58.3%) yang asupan energinya kurang 
dengan lama hari rawat > 5 hari dan 15 orang 
(41.7%) yang lama hari rawatnya ≤ 5 hari dan 
sebaliknya 4 orang (100%) yang asupan 
energinya baik dengan lama hari rawat ≤ 5 hari.  

Tabel 03 menunjukkan data mengenai 
pengaruh asupan protein terhadap lama hari 
rawat pada pasien anak, terdapat sebanyak 17 
orang (65.4%) yang asupan proteinyanya 
kurang dengan lama hari rawat > 5 hari dan 9 
orang (34,6%) yang lama hari rawatnya ≤ 5 hari 
dan sebaliknya 4 orang (28.6%) yang asupan 
proteinnya baik dengan lama hari rawat    ≤ 5 
hari dan 10 orang (71,4%) dengan lama hari 
rawat ≤ 5 hari. 

Tabel 04 menunjukkan data mengenai 
pengaruh asupan lemak terhadap lama hari 
rawat pada pasien anak, terdapat sebanyak 21 
orang (55.3%) yang asupan lemaknya kurang 
dengan lama hari rawat > 5 hari dan 17 orang 
(41.7%) yang lama hari rawatnya ≤ 5 hari dan 
sebaliknya 2 orang (100%) yang asupan 
lemaknya baik dengan lama hari rawat ≤ 5 hari. 

Tabel 05 di atas menunjukkan data 
mengenai pengaruh asupan karbohidrat 
terhadap lama hari rawat pada pasien anak, 
terdapat sebanyak 19 orang (52.8%) yang 
asupan karbohidratnya kurang dengan lama 
hari rawat > 5 hari dan 17 orang l (47.2%) yang 
lama hari rawatnya ≤ 5 hari dan sebaliknya 2 
orang (50%) yang asupan karbohidratnya baik 
dengan lama hari rawat ≤ 5 hari dan 2 orang 
(50%) dengan lama hari rawat  ≤ 5 hari.  

PEMBAHASAN 
Daya Terima Makanan Pasien Anak  

Faktor penting dari penyajian makanan 
adalah  kepuasan konsumen. Salah satu cara 
untuk mengetahui kepuasan konsumen dapat 

dilihat  melalui sisa makanan yang disajikan 
(Suklan, 1993). 

Daya terima makanan pasien adalah 
banyaknya jumlah bahan makanan yang dapat 
dihabiskan oleh pasien dari porsi yang disajikan 
untuk pasien tersebut. Daya terima makanan 
seseorang tentu berbeda. Kualitas makanan 
yang diberikan bagi orang sakit mempunyai arti 
tersendiri. Warna makanan, cara penyajian, 
bahkan tempat yang digunakan untuk 
menyajikan makanan harus dipilih sedemikian 
rupa sehingga menimbulkan rasa menarik dan 
rasa senang. Di samping itu, faktor psikologis 
dan kebiasaan yang secara tidak langsung 
mempengaruhi daya terima pasien harus 
memperoleh perhatian khusus (Moehji,1997). 

Cara yang dipakai dalam menilai 
konsumsi/daya terima makanan rumah sakit 
pada pasien anak di RSUD Salewangang 
Maros adalah metode taksiran visual skala 
Comstock 6 poin. Berdasarkan penelitian 
Comstock Susyani dkk tahun 2005, metode ini 
akurat untuk menilai daya terima makanan di 
rumah sakit. 

Hasil panelitian menunjukkan bahwa 
Lauk hewani dan nabati khususnya tempe 
memiliki tingkat daya terima tinggi karena lauk 
hewani dan nabati memiliki rasa yang cukup 
gurih.  Buah-buahan juga memiliki daya terima 
tinggi karena buah-buahan selain rasanya yang 
manis juga memiliki warna yang cukup menarik 
perhatian pasien anak untuk dikonsumsi. 

Sayur memiliki tingkat daya terima 
paling rendah karena rasa, bentuk dan 
warnanya tidak terlalu disukai oleh pasien anak. 
Kebiasaan sehari-hari pasien yang tidak terlalu 
menyukai konsumsi sayuran juga merupakan 
faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat 
daya terima makanan tersebut.  Hal ini 
dikarenakan orang tua atau keluarga pasien 
kurang memperkenalkan dan memberikan 
pasien sayur untuk dikonsumsi sehari-hari 
sejak pasien kecil. 

Makanan yang tidak dihabiskan pasien 
dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang 
berasal dari dalam (faktor intrinsik) dan faktor 
yang berasal dari luar (faktor ekstrinsik). Faktor 
intrinsik meliputi jenis penyakit, selera makan, 
kebiasaan makan, dan pola makan. Sedangkan 
faktor ekstrinsik meliputi cita rasa makanan dan 
penampilan makanan (Sholihatin, Handayani, 
2006).  
Asupan Zat GiziTerhadap Lama Hari Rawat 

Makanan bagi pasien di rumah sakit 
berfungsi untuk mempertahankan daya tahan 
tubuh, membantu mempercepat penyembuhan, 
dan memperpendek hari perawatan. Pemberian 
makan pada anak sebaiknya memenuhi 
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kecukupan energi dan semua zat gizi yang 
sesuai dengan umur (Bahri, 2008).  

Hasil analisa zat gizi, asupan energi 
pasien anak di rumah sakit Salewangang 
sebanyak 21 orang (58,3%) mempunyai 
asupan  energi kurang dengan lama hari rawat 
> 5 hari, asupan protein pasien anak di rumah 
sakit Salewangang sebanyak 17 orang (65.4%) 
mempunyai asupan  protein kurang dengan 
lama hari rawat > 5 hari,   asupan lemak  
pasien anak di rumah sakit Salewangang 
sebanyak 21 orang (55.3%) mempunyai 
asupan  lemak kurang dengan lama hari rawat 
> 5 hari, dan asupan karbohidrat pasien anak di 
rumah sakit Salewangang sebanyak 19 orang 
(52.8%) mempunyai asupan  karbohidrat  
kurang dengan lama hari rawat > 5 hari. Hal ini 
disebabkan karena rata-rata pasien kurang 
mengkonsumsi makanan sumber zat gizi 
makro; kurangnya nafsu makan karena tidak 
berselera, menu tidak memikat, dan lingkungan 
sekitar; dan efek penyakit seperti gangguan 
pencernaan dan metabolisme. 

Penelitian ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Daldiyono dan Thaha yang 
mengutip dari beberapa penelitian bahwa faktor 
penyebab berkurangnya cadangan zat gizi di 
dalam tubuh biasanya karena penyakit dan 
defisiensi zat gizi serta tidak cukupnya asupan 
makanan, hal ini akan berdampak pada 
komplikasi sehingga akan memperpanjang 
lama rawat pasien. 

Asupan zat gizi pasien selama 
menjalani rawat inap akan mempengaruhi 
status gizi pasien.  Penelitian Dwi 
mengemukakan bahwa pasien yang mengalami 
penurunan status gizi dari baik menjadi sedang, 
baik menjadi buruk, dan sedang menjadi buruk 
berisiko mengalami lama rawat inap yang lebih 
panjang dari pada pasien yang berstatus gizi 
tetap atau baik. 

 
 
 
 

KESIMPULAN 
1. Lauk hewani, lauk nabati dan buah-buahan 

adalah makanan yang mempunyai daya 
terima paling tinggi. 

2. Sayur mempunyai daya terima paling 
rendah. 

3. Asupan zat gizi pada pasien anak di RSUD 
Salewangang Maros menunujukkan    rata-
rata pasien anak memiliki tingkat asupan 
zat gizi yang kurang baik energi, protein, 
lemak dan karbohidrat. 

4. Rata-rata pasien anak memiliki asupan 
energi, protein, lemak dan karbohidrat yang 
kurang. 

5. Semakin lama hari rawat asupan zat gizi 
pasien anak semakin kurang. 
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Lampiran : 
 

Tabel 01 
Distribusi Jenis Penyakit Pasien Anak Rawat Inap  

di RSUD Salewangang Maros Juli 2009 
 

Jenis Penyakit n % 
Diare 

Demam Typoid 
DBD 

Suspect Hepatitis 
Kejang, Demam 

Pneumonia 
keracunan 

Demam 
Muntah- muntah 

Sakit Perut 
Batuk 
Sesak 

Diare, Muntah 
Dehidrasi 

7 
8 
3 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

17,5 
20 
7,5 
2,5 
10 
7,5 
2,5 
7,5 
5 
5 
5 

2,5 
2,5 
5 

Total 40 100 

Sumber : Data Primer  
 

Tabel  02 
Disribusi Asupan Energi terhadap Lama Hari Rawat Pasien Anak Rawat Inap  

di RSUD Salewangang Maros Juli 2009 
 

Lama Hari Rawat 

Asupan Energi 
Total 

Baik Kurang 
n % n % n % 

Kurang 
Baik  

- 
4 

- 
100 

21 
15 

58.3 
41.7 

21 
19 

52.5 
475 

Total 4 100 36 100 40 100 
 Sumber : Data Primer  

. 
 

Tabel  03 
Disribusi Asupan Protein terhadap Lama Hari Rawat Pasien Anak Rawat Inap  

di RSUD Salewangang Maros Juli 2009 
 
 

Lama Hari Rawat 

Asupan Protein 
Total 

Baik Kurang 
n % n % n % 

Kurang 
Baik 

4 
10 

28.6 
71.4 

17 
9 

65.4 
34.6 

21 
19 

52.5 
47.5 

Total 14 100 26 100 40 100 
 Sumber : Data Primer  
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Tabel  04 
Disribusi Asupan Lemak terhadap Lama Hari Rawat Pasien Anak Rawat Inap  

di RSUD Salewangang Maros Juli 2009 
 

Lama Hari Rawat 

Asupan Lemak 
Total 

Baik Kurang 
n % n % n % 

Kurang 
Baik  

- 
2 

- 
100 

21 
17 

55.3 
41.7 

21 
19 

52.5 
47.5 

Total 2 100 38 100 40 100 
 Sumber : Data Primer  

 
Tabel  05 

Disribusi Asupan Karbohidrat terhadap Lama Hari Rawat Pasien Anak Rawat Inap  
di RSUD Salewangang Maros Juli 2009 

 

Lama Hari Rawat 

Asupan Karbohidrat 
Total 

Baik Kurang 
n % n % n % 

Kurang 
Baik  

2 
2 

50 
50 

19 
17 

52.8 
47.2 

21 
19 

52.5 
47.5 

Total 4 100 36 100 40 100 
 Sumber : Data Primer  
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STUDI  EVALUASI  ASUPAN GIZI  DAN KADAR KOLESTEROL 
PADA  PASIEN  PENYAKIT JANTUNG DI RSUD  

POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT 
 

  
Yunidah 1 Sirajuddin 2, Asmarudin Pakhri 2,  
1Instalasi Gizi, RSUD Polman, Sulawesi Barat 

2Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 
 
 

ABSTRAK 
 

Diet penyakit jantung yang memenuhi syarat yang baik dicirikan dengan energi 
cukup, protein 0.8 gr/Kg BB, lemak 25-30% energi total, kolesterol < 200 mg, garam 
rendah (2-3 gram) makanan mudah dicerna tidak mengandung gas, serat cukup untuk 
menghindari konstipasi (25 gram/hari)  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi asupan gizi dan kadar kolesterol 
penderita  penyakit jantung di RSU Polman Sulawesi Barat. 

Disain penelitian adalah penelitian survei dengan menggunakan pendekatan 
”cross sectional” dengan jumlah sampel 21 pasien penyakit jantung. 

Hasil penelitian ini adalah asupan gizi  pada umumnya kurang dari kebutuhan, 
rerata asupan energi 73.71± 28.12,  karbohidrat 82.23±12.07, lemak total 67.19±3.31,. 
lemak tidak jenuh 83.63±10.24 dan, natrium 84.03±16.07.  Penerimaan pasien terhadap 
diet yang diberikan di RSU Polman Sulawesi Barat masih rendah dimana 57.14%  kurang 
menerima diet yang disajikan dirumah sakit. 

Kadar Kolesterol total penderita penyakit jantung di RSU Polmas Sulawesi Barat 
termasuk kategori tidak normal (tinggi) sebanyak 90.48% dengan rerata 224,57±13.69 
mg/dl 

Disarankan kepada pihak RSUD Polman  melakukan perbaikan pada variasi 
menu yang sesuai dengan selera pasien dan aktifitas konsultasi gizi dirungan perawatan 
perlu ditingkatkan.  

 
Kata Kunci : Asupan Gizi, Penerimaan Diet, Kolesterol 

 
PENDAHULUAN 

Survei Kesehatan Rumah Tangga 
(SKRT) Departemen Kesehatan RI tahun 1995, 
penyakit sistem sirkulasi/kardiovaskuler 24,5% 
lebih tinggi dari penyakit infeksi 22,5% 
dibanding SKRT 1980, 1986, 1992, proporsi 
penyakit sistem sirkulasi ini meningkat cukup 
pesat, bahkan sampai pada tahun 2006 ini 
penyakit pembuluh darah ini tetap menduduki 
urutan pertama sebagai penyebab kematian di 
Indonesia. Terhadap penyakit ini WHO 
meramalkan akan menjadi penyebab kematian 
utama dikawasan Asia pada tahun 2010 nanti 
(YJI, 2006) 

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

meningkatkan Penyakit Jantung Koroner (PJK) 
hingga 16 kali (Sargowo, 2002) 

Pasien Penyakit Jantung yang dirawat 
di rumah sakit idealnya harus diberi terapi diit 
yang memenuhi standar sesuai dengan kondisi 
penyakit jantung agar dapat menunjang proses 
penyembuhan dan meringankan beban kerja 
jantung. Penatalaksanaan diit penyakit jantung 
tidak hanya bertujuan untuk mempercepat 
proses penyembuhan pasien tetapi 
memberikan kondisi ideal untuk tidak 
memberatkan kerja jantung khususnya selama 
perawatan di rumah sakit (Hartono, 2006).  

Hingga saat ini belum pernah diketahui 
gambaran asupan gizi pasien secara umum 
dan secara khusus pada pasein PJK di RSU 
Polman Sulawesi Barat. Evaluasi tentang 
pemberian diet pada penderita penyakit 
jantung. Pemberian diet di RSU Polman 
Sulawesi Barat mengacu pada pemberian diet 
penyakit jantung yang diterbitkan oleh 
Persatuan Dietesien Indonesia dan Instalasi 
Gizi Rumah Sakit Umum Cipto 
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Mangungkusumo Jakarta tahun 2004.  Tujuan  
penelitian ini adalah Mengevaluasi asupan gizi 
(energi, karbohidrat, lemak total, lemak tidak 
jenuh, dan natrium), penerimaan diet dan kadar 
kolesterol penderita penyakit jantung di RSU 
Polman Sulawesi Barat 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian survei 

dengan menggunakan pendekatan ”cross 
sectional”. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pasien RSU Polman yang mengalami 
penyakit jantung sedangkan sampel adalah 
pasien penyakit jantung yang rawat inap 
periode Januairi-Februari 2009. Lama 
penelitian adalah  1 bulan. Jumlah sampel 
sebanyak 21 orang. Data asupan gizi makro 
dianalisis menggunakan program Wfood2. 
Kecukupan gizi pasien dihitung dengan 
menggunakan rumus Harris Benedict.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Evaluasi Asupan Gizi Pasien Penyakit 
Jantung 

Asupan gizi pada sampel di RSUD 
Polman khususnya karbohidrat, lemak total, 
lemak jenuh dan natrium umumnya masih 
rendah. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi 
Instalasi Gizi RSUD Polman untuk melakukan 
kreasi dalam menyusun menu makanan agar 
asupan gizi pasien meningkat (Tabel 1) 

Hasil eveluasi ini yang membuktikan 
bahwa asupan gizi masih rendah, maka salah 
satu komponen penting dalam pelayanan gizi 
belum optimal dicapai. Hal ini telah dijelaskan 
oleh Almatsier (2004) bahwa salah satu 
komponen penting dalam pelayanan gizi di 
rumah sakit adalah monitoring dan evaluasi 
penerapan diit bagi pasien. Implementasi 
pelayanan gizi dimonitor, dan dievaluasi. Salah 
satu bentuk eveluasi adalah penilaian terhadap 
asupan gizi makanan sampel  untuk 
menetapkan ketepatan pemberian diit bagi 
sampel.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada tiga zat gizi yang memiliki asupan tertinggi 
yakni  lemak tidak jenuh dengan rerata 
persentase asupan 83.63±10.24, persentase 
asupan karbohidrat 82.31±12.07 gram dan 
asupan natrium 84.03±16.17 mg/hari. 
Berdasarkan persentase asupan zat gizi 
(energi, karbohidrat, lemak total, lemak tidak 
jenuh dan natrium maka kemudian dilakukan 
pengkategorian data asupan dengan ambang 
batas asupan normal 90-110% sebagai batas 
asupan normal (Tabel 2) 

Jika digunakan ambatang batas 90-
110% kebutuhan maka, diketahui bahwa 

semua zat gizi (energi, karbohidrat, lemak total, 
lemak  tidak jenuh dan natrium pada umumnya 
kurang. Asupan energi dan lemak total 
semuanya kurang (100%) sedangkan asupan 
karbohidrat hanya ditemukan 9.52% yang 
cukup sedangkan asupan lemak tidak jenuh 
ditemukan kategori cukup 14.29%. Asupan zat 
gizi yang lebih baik adalah natrium sebanyak 
52.38%. 

Hasil penelitian ini dan beberapa 
penelitian lainnya, membuktikan bahwa perlu 
dilakukan evaluasi terhadap batas penerimaan 
pasien terhadap asupan gizi sulit untuk dicapai 
jika digunakan 90-110% kebutuhan.  

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 
rerata persentase asupan energi hanya 
73.1±28.12%, bahkan ditemukan pasien yang 
memiliki persentase asupan energi hanya 
8.95%. Asupan energi tertinggi hanya 89.1%.   

Khusus untuk asupan karbohidrat juga 
sama dengan asupan energi tergolong rendah. 
Meskipun pada beberapa penelitian disebutkan 
bahwa karbohidrat berhubungan dengan 
hiperlipidemia, namun pada sampel yang sudah 
sakit, asupan karbohidrat dikendalikan sesuai 
dengan kebutuhan yaitu 65% dari total 
kebutuhan energi. 

Asupan karbohidrat pada penyakit 
jantung dalam beberapa referensi belum diatur 
dengan jelas. Penjelasan terhadap asupan 
karbohidrat pada penyakit jantung hanya 
ditemukan dalam bentuk yang sangat 
sederhana dari berbagai sumber yang banyak 
dirujuk oleh ahli gizi dan dokter di rumah sakit. 
Almatsier (2004) tidak menjelaskan secara rinci 
jumlah asupan karbohidrat. Penjelasan dalam 
syarat diit yang ditetapkan hanya 
mencantumkan bahwa asupan energi cukup 
dan serat cukup untuk menghindari konstipasi. 
Hartono (2006) menjelaskan bahwa fokus 
utama preskripsi diit pada penyakit jantung 
adalah pengaturan keseimbangan cairan dan 
elektrolit.  

Asupan natrium juga tidak maksimal, 
meskipun diketahui natrium memiliki peran 
dalam mengatur ritme kerja jantung bersama 
dengan reaksi potensial yang ditimbulkannya 
dalam kontraksi otot jantung bersama dengan 
kalsium. Hasil penelitian ini hanya menilai 
persentase asupan natrium terhadap 
kebutuhan natrium sebanyak 3  
mg/hari.(Almatsier, 2004, Moesijanti, 2004, 
Proboprastowo & Dwiriani, 2004).  

Asupan lemak total dalam penelitian ini 
juga hanya mampu mencapai rerata 
67.19±3.31 kebutuhan lemak tubuh demikian 
juga asupan lemak tidak jenuh hanya 83.63%. 
Jadi dengan demikian secara keseluruhan 
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asupan lemak juga rendah. Lemak tidak jenuh 
terdiri dari lemak tidak jenuh tunggal dan lemak 
tidak jenuh ganda. Lemak tidak jenuh dapat 
menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida 
darah. Terdapat banyak dalam kedelai miyak 
zaitun dan minyak ikan.  

Arie (2007) kemudian menambahkan 
bahwa penyakit jantung adalah sebuah 
penyakit yang banyak berhubungan dengan 
gaya hidup dan konsumsi lemak baik 
khususnya lemak jenuh yang tinggi. Hal ini 
diawali oleh proses ateroskelesosis sehingga 
fungsi jantung menjadi terganggu.  
Evaluasi Penerimaan Pasien Terhadap Diet 
Penyakit Jantung 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa pada umumnya tingkat 
penerimaan sampel terhadap diet penyakit 
jantung sebanyak 57.14% sedangkan sisanya 
tidak menerima diet yang diberikan sebanyak 
42.85%. Penerimaan sampel terhadap diet juga 
menjadi aspek yang penting diperhatikan 
mengingat jumlah asupan gizi ditentukan oleh 
kuantitas dan kualitas asupan diet. Penerimaan 
sampel terhadap dietnya diukur menurut  
banyaknya makanan yang dihabiskan oleh 
pasien (Tabel 3) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian Febrianti (2007) di RS Dr Sadjito 
Yogyakarta. Penelitian tentang daya terima 
makanan pasien membuktikan bahwa pasien 
yang tidak menerima makanan rumah sakit 
masih cukup tinggi yaitu 42.3% pada kelompok 
makanan nabati, 34.6% pada kelompok 
makanan hewani. Pada hampir semua jenis 
diet yang dilakukan di rumah sakit penerimaan 
pasien menjadi salah satu masalah dalam 
memaksimalkan asuhan pelayanan diet.  

Yuliati dkk (2008) melakukan penelitian 
tentang pelasanaan asuhan gizi dengan 
pendekatan terapi medis giizi terhadap asupan 
gizi pasien. Hasilnya membuktikan bahwa 
pelayanan gizi yang sifatnya konvensional akan 
memiliki asupan gizi yang rendah. 
Penyebabnya adalah rendahnya penerimaan 
pasien terhadap makanan yang disediakan di 
rumah sakit dan tidak adanya penjelasan yang 
tuntas kepada pasien dan  keluarganya 
terhadap aspek diet yang diberikan.  

Salah satu cara untuk mengatasi ini 
adalah dengan mengintensifkan peran ahli gizi 
ruangan yang selalu setiap saat melakukan 
komunikasi dengan pasien dalam rangka 
penerapan dietnya. Penyebab rendahnya 
penerimaan pasien dalam penelitian ini tidak 
diteliti lebih jauh, meskipun demikian dapat 
dikemukakan bahwa penerimaan yang rendah 
disebabkan oleh bentuk dan jenis menu yang 

tidak sesuai dengan selera pasien atau karena 
menurunnya nafsu makan pada hampir semua 
pasien. 

Meskipun demikian sebagai salah satu 
aspek penunjang dalam terapi medis, maka  
perbaikan terhadap kualitas menu perlu terus di 
lakukan oleh pengelola RSUD Polman, agar 
penerimaan pasien sedikit dapat ditingkatkan 
dan memperbaiki status kesehatan secara 
keseluruhan.  

Pentingnya dukungan diet terhadap 
proses penyembuhan pada semua pasien, 
menjadi dasar yang kuat untuk memperbaiki 
penerimaan pasien terhadap makanan yang 
disajikan. Hal ini disebabkan karena 
penerimaan makanan akan menentukan jumlah 
dan jenis makanan yang dikonsumsi pasien 
(Hartono, 2006) 
Kadar Kolesterol Pasien Penyakit Jantung 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
diketahui bahwa 90.48% pasien penyakit 
jantung memiliki kadar kholesterol yang tinggi. 
Ambang batas normal kadar kolesterol adalah 
200 mg/dl sedangkan hasil penelitian ini rerata 
kadar kholesterol adalah 224.57±13.69 mg/dl. 
(Tabel 4) 

Kolesterol merupakan senyawa lemak 
kompleks yang dihasilkan oleh tubuh untuk 
bermacam – macam fungsi, antara lain 
membuat hormon seks, adrenalin, membentuk 
dinding sel dan lain – lain. Karena fungsi 
kolesterol yang demikian penting, tubuh 
membuatnya sendiri di dalam hati. Kolesterol 
dalam zat makanan yang dikonsumsi 
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 resiko utama penyakit 
jantung koroner (Hartono, 2006, Soeharto, 
2004). 

Angka-angka total kolesterol yang 
dianjurkan oleh NCEP (National Cholesterol 
Education Program) adalah  Normal (mg/dl atau 
kurang), Borderline high ( 200-239 mg/dl) dan  
Tinggi (> 240 mg/dl). Jika dibandingkan dengan 
ambang batas di atas maka jelas pasien 
penyakit jantung di RSUD Polman, memiliki 
kadar kolesterol yang tinggi. Hal ini terkait 
dengan penyakitnya dimana salah satu 
penyebab penyakit jantung adalah  naiknya 
kadar kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang 
tinggi akan menyebabkan naiknya kekentalan 
darah khususnya kholesterol total. Jika 
kekentalan darah meningkat akibat 
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meningkatnya kadar kolesterol maka juga akan 
terjadi penyumbatan pembuluh darah yang 
berakibat terjadinya penyakit jantung (Supari, 
2001). 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Asupan gizi  pada umumnya kurang dari 

kebutuhan, dimana retata asupan energi 
73.71± 28.12,  karbohidrat 82.23±12.07, 
lemak total 67.19±3.31,. lemak tidak jenuh 
83.63±10.24 dan, natrium 84.03±16.07 

2. Penerimaan pasien terhadap diet yang 
diberikan di RSU Polman Sulawesi Barat 
masih rendah dimana 57.14%  kurang 
menerima diet yang disajikan dirumah sakit. 

3. Kadar Kolesterol total penderita penyakit 
jantung di RSU Polmas Sulawesi Barat 
termasuk ketori tidak normal (tinggi) 
sebanya 90.48% dengan rerata 
224,57±13.69 mg/dl 

Saran 
Masih rendahnya asupan gizi pada 

pasien penyakit jantung, maka sangat perlu 
dilakukan perbaikan pada variasi menu yang 
sesuai dengan selera pasien dan aktifitas 
konsultasi gizi dirungan perawatan perlu 
ditingkatkan.  
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Lampiran 
 

Tabel 1 
Kategori Asupan Gizi (Karbohidrat, Lemak Total, Lemak Tidak Jenuh dan Natrium) Pasien 

Penyakit Jantung di RSUD Polman, 2008 
 

 
Zat Gizi 

Kurang Cukup Total 

n % n % n % 

Energi 21 100.00 0.0 0.0 21 100 

Karbohidrat 19 90.48 2 9.52 21 100 

Lemak Total 21 100.00 0.0 0.0 21 100 

Lemak Tidak Jenuh 18 85.71 3 14.29 21 100 

Natrium 10 47.62 11 52.38 21 100 

 Sumber : Data Primer, 2008 
 

Tabel 2 
Persentase Asupan Gizi (Karbohidrat, Lemak Total, Lemak Tidak Jenuh dan Natrium) Pasien 

Penyakit Jantung di RSUD Polman, 2008 
 
Evaluasi Asupan Gizi Mean Std. Deviation 

Persentase Energi 73.71 28.12 

Persentase Karbohidrat 82.31 12.07 

Persentase Lemak Total 67.19 3.31 

Persentase Lemak Tidak Jenuh 83.63 10.24 

Persentase Natrium 84.03 16.17  

   Sumber: Data Primer, 2008 
 

Tabel 3 
Tingkat Penerimaan Pasien Terhadap Diet Penyakit Jantung RSUD Polman, 2009 

 
Penerimaan Pasien n % 

Baik 9 42.86 

Kurang 12 57.14 

Total 21 100.00 

   Sumber: Data  Primer, 2008 
 

Tabel 4 
Kategori Kolesterol Pasien Terhadap Diet Penyakit Jantung  di RSUD Polman, 2008 

  
Kategori Kadar Kolesterol n % 

Tidak Normal 19 90.48 

Normal 2 9.52 

Total 21 100 

  Sumber: Data Primer, 2008 
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DI KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG 
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ABSTRAK 

Dangke merupakan salah satu produk agroindustri peternakan yang memiliki nilai 
gizi tinggi yang terbuat dari susu kerbau/sapi. Dangke merupakan makanan khas 
Sulawesi Selatan khususnya Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Produk olahan 
susu ini disukai oleh masyarakat setempat karena penduduknya tidak terbiasa 
mengkonsumsi susu segar secara langsung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya terima kue indo beppa dan kue 
kase dengan subtitusi dangke pada anak balita gizi kurang, Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif, menggunakan 34 (Tiga puluh empat) sampel anak balita gizi kurang. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa kue indo beppa diterima oleh anak gizi kurang 
(100%) demikian juga kue kase (88,23%). 

Disarankan untuk mengembangkan kue Indo Beppa dan kue Kase  menjadi 
makanan formula pada anak balita. 

 
Kata kunci : Daya terima, kue indo beppa, kue kase, anak balita gizi Kurang 

 
PENDAHULUAN 

Faktor yang menyebabkan timbulnya 
kekurangan gizi pada anak balita diantaranya 
adalah penyebab langsung yaitu makanan anak 
dan penyakit infeksi. Penyebab tidak 
langsungnya ialah ketahanan pangan keluarga, 
pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan 
dan kesehatan lingkungan (Anonim, 2000). 

Berdasarkan data puskesmas 
Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tahun 
2008, balita gizi kurang di Kabupaten Enrekang 
sebanyak 438 anak dari 18.614 anak dan balita 
gizi kurang di Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang sendiri sebanyak 34 anak dari 2.390 
anak. 

Masa balita merupakan masa 
pertumbuhan dan perkembangan yang 
membutuhkan zat-zat gizi yang cukup. Salah 
satu zat gizi penting yang dibutuhkan yaitu 
protein, karena protein mempunyai fungsi khas 
yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, 
yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan 
jaringan tubuh.  

Salah satu bahan pangan yang tinggi 
kandungan protein adalah susu, disamping itu 
susu  merupakan bahan pangan yang mudah 
rusak karena merupakan medium yang sangat 
baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Salah 
satu usaha untuk memperpanjang masa 
simpan susu adalah diolah dalam bentuk 
dangke. Dangke adalah makanan tradisional 

masyarakat Baraka Kabupaten Enrekang yang 
umumnya  disukai oleh berbagai kalangan baik 
orang dewasa maupun anak-anak termasuk 
balita. Selama ini dangke hanya dikonsumsi 
sebagai lauk saja, oleh karena itu peneliti 
tertarik  untuk mengolah dangke dalam bentuk 
kue. Tujuan Penelitian adalah Mengetahuai 
daya terima kue indo beppa dan kue kase 
dengan subtitusi dangke pada anak balita gizi 
kurang di Kecamatan Baraka Kabupaten 
Enrekang. 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, untuk melihat daya terima produk kue 
dengan subtitusi dangke pada anak balita gizi 
kurang dengan cara pemantauan atau 
observasi langsung. Desain yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah post test only design 
(the one shot case study) yaitu satu kali 
perlakuan dan dilanjutkan dengan satu kali 
observasi. Penelitian ini  dilakukan dalam 2 
tahap. 
Tahap I : Pembuatan kue dengan subtitusi  
dangke 
1. Pembuatan kue indo beppa dengan 

subtitusi dangke 
2. Pembuatan kue kase dengan subtitusi 

dangke 
 



Media Gizi Pangan, Vol. VIII, Edisi 2, Juli-Desember 2009 

 23

Tahap II : Daya terima kue dengan subtitusi 
dangke 
Daya terima dilakukan oleh 34 panelis tidak 
terlatih yaitu anak balita gizi kurang dengan 
cara :  
1. Mengunjungi panelis tidak terlatih yaitu 

anak balita gizi kurang  di rumah masing–
masing. 

2. Menyediakan kue indo beppa. 
3. Memberikan air minum. 
4. Menyediakan kue kase. 
5. Memberikan air minum. 
6. Memantau kue yang di makan dengan 

menggunakan formulir daya terima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahwa kue Indo Beppa dan kue kase pada 
umumnya diterima oleh anak balita seperti 
pada Tabel 03 dan Tabel 04. Penerimaan kue 
Indo Beppa 100% habis dikonsumsi anak balita 
tersebut, sebagai alasan dari segi rasa yang 
enak dan teksturnya lembek sehingga banyak 
disukai anak balita. Sebaliknya kue kase hanya 
88,76% anak balita yang mengkonsumsi tidak 
habis kue tersebut, alasannya karena 
teksturnya keras dan kurang menarik. 

Alasan penerimaan kue Indo Beppa 
dan kue kase yang disubtitusi dengan dangke 
karena lokasi penelitian adalah penghasil 
dangke, selain itu kue Indo Beppa dan kue 
kase merupakan kue tradisional desa Balla’ 
Kecamatan Baraka kabupaten Enrekang yang 
sering dikonsumsi oleh masyarakat setempat. 
Pengembangan pemberian makanan tambahan 
(PMT) yang sesuai dengan kebiasaan makan 
anak penting karena berhubungan dengan 
kesukaan anak, seperti yang dikemukakan oleh 
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. 

Kue Indo Beppa dan kue Kase bisa 
dijadikan sebagai MP-ASI karena nilai gizinya 
cukup baik seperti tabel 04 dan 05. Menurut 
Departemen Kesehatan RI seperti yang dikutip 
oleh Judiono (2003) bahwa prasyarat 
pemberian makanan tambahan pada anak usia 
pra sekolah adalah nilai gizi harus berkisar 200 
– 300 kalori dan protein 5 – 8 gram, PMT 

berupa makanan selingan atau makanan 
lengkap (porsi) kecil, mempergunakan bahan 
makanan setempat dan diperkaya protein 
nabati/hewani, mempergunakan resep daerah 
atau dimodifikasi, serta dipersiapkan, dimasak, 
dan dikemas dengan baik, aman memenuhi 
syarat kebersihan serta kesehatan. 

KESIMPULAN  
1. Produk kue Indo Beppa dengan subtitusi 

dangke memiliki tekstur lembek, warna 
menarik dan rasanya manis sehingga 
disukai anak balita.  

2. Produk kue kase dengan subtitusi dangke 
teksturnya keras warnanya kurang menarik.  

3. Daya terima produk kue Indo Beppa 
dengan subtitusi dangke pada anak balita 
gizi kurang 100% disukai anak balita.  

4. Daya terima produk kue kase dengan 
subtitusi dangke pada anak balita gizi 
kurang hanya 88,23%. 
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Lampiran 
 

Tabel 01 
Daya Terima Kue Indo beppa dengan Subtitusi Dangke pada Anak Balita Gizi Kurang  

di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
 

Daya Terima n % 

Habis 34 100 
Tidak Habis 0 0 

Jumlah 34 100 

Sumber : Data Primer, 2009 
 
 
 

Tabel 02 
Daya Terima Kue Kase dengan Subtitusi Dangke pada Anak Balita Gizi Kurang di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang 
 

Daya Terima N % 

Habis 30 88,23 
Tidak Habis 4 11,76 

Jumlah 34 100 

 Sumber : Data Primer, 2009 
 
 
 

Tabel 03 
Daya Terima Kue Kase dengan Subtitusi Dangke pada Anak Balita Gizi Kurang  

di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang 
 

Daya Terima n % 

Habis 30 88,23 
Tidak Habis 4 11,76 

Jumlah 34 100 

 Sumber : Data Primer, 2009 
 
 

Tabel 04 
Nilai Gizi Energi dan Protein Kue Indo Beppa dan kue Kase 

 (per porsi) 
 

Nilai Gizi Energi (kkal) Protein (gr) 

Kue Indo Beppa  168,665 5,72 
Kue Kase 154,84 4,36 

Sumber : Data Primer, 2009 
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ABSTRAK 

Pengaturan diet merupakan salah satu upaya mengurangi resiko menderita 
Diabetes Mellitus (DM).  Diet yang digunakan sebagai bagian dari penatalaksanaan DM 
dikontrol berdasarkan kandungan energi, karbohidrat, protein, lemak dan serat. Asupan 
serat dianjurkan 25 gram perhari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat di 
dalam sayur dan buah. Penetapan diet ditentukan oleh keadaan pasien, jenis DM dan 
program pengobatan secara keseluruhan  Penelitian ini bertujuan mengetahui asupan 
serat terhadap GDS penderita DM tipe-2 rawat jalan di poli endokrin RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar tahun 2009.  

Penelitian merupakan penelitian observasional, menggunakan 30 sampel 
penderita DM tipe-2 yang dipilih secara purposive di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Asupan serat dihitung menggunakan menu A dan kadar GDS 
diperoleh melalui buku rekam medik pasien. 

Rata-rata asupan serat pada penderita DM tipe-2  kurang dari 25 g/hari, yaitu 
sebanyak 21orang (70.00%). Data hasil laboratorium nilai GDS meningkat rata-rata ≥ 200 
mg/dl, yaitu sebanyak 18 orang (60.00%) dari 30 pasien.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 
asupan serat terhadap kadar GDS penderita DM tipe-2 rawat jalan di Poli Endokrin 
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Dari hasil penelitian peneliti menyarankan agar dapat meningkatkan pemberian 
serat dalam diit yang diberikan pada pasien khususnya pasien penyakit diabetes mellitus 
dan kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan sampel yang 
lebih banyak. 

Kata kunci      :  Asupan Serat – Kadar Gula Darah Sewaktu Penderita Diabetes Mellitus 
 
PENDAHULUAN 
 Pengaturan diet merupakan salah satu 
upaya mengurangi resiko menderita Diabetes 
melitus (DM).  Diet yang digunakan sebagai 
bagian dari penatalaksanaan DM dikontrol 
berdasarkan kandungan energi, karbohidrat, 
protein, lemak dan serat. Asupan serat 
dianjurkan 25 gram perhari dengan 
mengutamakan serat larut air yang terdapat di 
dalam sayur dan buah (Karyadi, 2002). Serat 
yang ada dalam makanan menyebabkan kadar 
gula darah tidak mengalami kenaikan setinggi 
atau secepat seperti yang diperkirakan karena 
serat akan memperlambat penyerapan gula 
dengan cara membentuk gel dan menghalangi 
penyerapan tersebut. Penyerapan gula yang 
lambat dari makanan akan membentuk 
kesempatan bagi insulin yang jumlahnya 

terbatas itu untuk menghadapi gula dengan 
jumlah yang lebih sedikit di dalam darah pada 
suatu saat (Hartono, 1995). 
 Laporan statistik dari Internasional 
Diabetes Federation (IDF) menyebutkan, 
bahwa saat ini sudah ada sekitar 230 juta 
penderita diabetes. Angka ini terus bertambah 
hingga 3 persen atau sekitar 7 juta orang setiap 
tahunnya. Jumlah penderita diabetes 
diperkirakan akan mencapai 350 juta pada 
tahun 2025 dan setengah dari angka tersebut 
berada di Asia, terutama India, Cina, Pakistan, 
dan Indonesia. 
 Angka penderita diabetes yang 
didapatkan di Asia Tenggara adalah singapura 
10,4 persen (1992), Thailand 11,9 persen 
(1995), Malaysia 8 persen lebih (1997), dan 
Indonesia 5,7 persen (1992). Kalau pada tahun 
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1995 berada dinomor tujuh sebagai negara 
dengan jumlah diabetes terbanyak di dunia. 
Pada tahun 2025 diperkirakan Indonesia akan 
naik ke nomor lima terbanyak (Tandra, 2008). 
 Menurut survey yang dilakukan 
oleh World Health Organization (WHO), 
Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar 
dalam jumlah penderita DM dengan prevalensi 
8,6% dari total penduduk, sedangkan urutan 
diatasnya India, China dan Amerika Serikat. 
Hasil penelitian epidemiologi, peningkatan 
prevalensi DM yang terjadi di Makassar  
meningkat dari 1,5 % pada 1981 menjadi 2,9% 
tahun 1998 dan 12,5 pada tahun 2005 (Pusat 
Data dan Informasi PERSI, 2007). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, DM 
menduduki peringkat penyakit paling tinggi 
yang ditangani rumah sakit tersebut untuk 
pelayanan rawat jalan pada tahun 2008. Sekitar 
5.587 orang ditemukan mengidap penyakit  
yang dirawat di RSUP Wahidin Sudirohusodo 
pada tahun 2008. Pasien penderita DM yang 
menjalani rawat inap berada diperingkat 
delapan dengan jumlah kasus 155 (Rahmah, 
2008). 

METODE 
         Penelitian ini merupakan penelitian 
observasional dengan desain Crossectional 
study. Penelitian dilakukan di Poli Endokrin 
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
penderita Diabetes Mellitus (DM) Tipe-2 di 
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
tahun 2009. Sedangkan sampel adalah 
penderita Diabetes Mellitus (DM) Tipe-2 rawat 
jalan di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. Sampel ditentukan 
dengan menggunakan metode purposive 
sampling dengan kriteria Penyakit DM 
merupakan penyakit utama, usia 25-55 tahun, 
tidak mengalami gangguan pencernaan, 
berdomisili di kota Makassar dan bersedia 
menjadi responden. Pengumpulan data asupan 
serat diperoleh dengan menggunakan formulir 
food recall 24 jam selama 2 hari.Sedangkan 
data kadar gula darah sewaktu (GDS) yang 
diperoleh melalui buku rekam medik pasien.  

Pengolahan data dilakukan dengan 
berbagai tahapan meliputi : Editing, Coding dan 
Entry. Data dianalisis dengan menggunakan uji 
statistik che-square, menggunakan program 
SPSS berdasarkan probabilitas dengan 
pengambilan keputusan jika probabilitas > 0,05 
maka Ho diterima. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tingkat Asupan Serat 

Pada umumnya sampel di  Poli 
Endokrin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar Tahun 2009, mengonsumsi serat 
dalam jumlah yang kurang ( < 25 g/hari) 
sebanyak 70 %, sedangkan sampel yang 
mengonsumsi serat baik (≥ 25 g/hari) sebanyak 
30 % (lihat tabel 1). Hal ini disebabkan oleh 
serat dari bahan makanan yang dikonsumsi 
pasien masih kurang sehingga asupan serat 
pada setiap pasien masih di bawah kebutuhan 
normal yang dianjurkan, dapat dilihat pada 
frekuensi makan sayur dan buah per hari, 
pasien yang mengkonsumsi sayur dan buah 
<2x per hari mempunyai asupan serat kurang 
sedangkan pasien dengan konsumsi sayur dan 
buah ≥2-3x per hari mempunyai asupan serat 
baik. Kurangnya konsumsi serat ini karena 
pasien yang datang untuk konsultasi tidak 
menerapkan terapi diet yang telah dijelaskan, 
tentang makanan apa yang boleh dan tidak 
boleh dikonsumsi, terutama pasien DM 

 Menurut Almatsier (2004), menyatakan 
bahwa asupan serat yang dianjurkan 25 g/hari 
dengan mengutamakan serat larut air yang 
terdapat di dalam sayur dan buah. Salah satu 
fungsi serat tersebut yaitu memperlambat 
kemunculan glukosa (gula darah), sehingga 
insulin yang dibutuhkan untuk merubah glukosa 
tersebut menjadi energi lebih sedikit (Piliang, 
2002).  Hasil penelitian yang dilakukan di Poli 
Endokrin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar, rata-rata asupan serat pada sampel  
kurang dari 25 g/hari.  
Kadar Gula Darah Sewaktu 

Hasil pengumpulan data yang dilakukan 
di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar.  Menunjukkan bahwa 
sebanyak 9 orang (30.00%) dengan kadar GDS 
baik, 3 orang (10.00%) dengan kadar GDS 
sedang, dan 18 orang (60.00%) dengan kadar 
GDS buruk (lihat tabel 2).  Data hasil 
laboratorium tersebut nilai GDS meningkat rata-
rata ≥ 200 mg/dl.  Hal ini disebabkan karena 
faktor ketidaksesuaian ketetapan diit dengan 
pola makan pada setiap pasien tersebut.  

Menurut Tandra (2008), hasil 
pemeriksaan glukosa darah sangat bervariasi, 
tergantung metabolisme makanan menjadi 
glukosa oleh tubuh, serta bagaimana tubuh 
mengolah glukosa. Makanan dapat menaikkan 
glukosa darah, akan tetapi ada beberapa faktor 
lain yang dapat mempengaruhi meningkatnya 
glukosa darah yaitu kurangnya aktivitas atau 
olahraga, obat-obatan yang dapat menaikkkan 
glukosa darah, dan penyakit seperti flu, infeksi 
virus, dan infeksi bakteri merupakan stress fisik 
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yang dapat mengeluarkan hormon tertentu 
serta trauma atau penyakit berat seperti stroke 
atau serangan jantung yang dapat 
meningkatkan glukosa darah.   
Hubungan asupan serat terhadap kadar gula 
darah sewaktu 

Studi mutakhir membuktikan bahwa 
konsumsi makanan tinggi serat, khususnya 
serat larut, dapat memperbaiki kontrol terhadap 
gula dalam darah penderita DM tipe-2. 

Mekanisme konsumsi makanan tinggi 
serat dapat memperbaiki pengendalian gula 
darah, belum jelas. Namun, hal tersebut diduga 
disebabkan oleh serat larut jenis gum dan 
pektin yang dapat memperlambat pengosongan 
lambung, dan bahkan memperlambat atau 
menurunkan penyerapan gula darah.  

Studi Chandalia dkk,  menunjukkan pula 
bahwa asupan (intake) serat larut yang tinggi 
dicapai dengan mengonsumsi makanan alami 
yang mengandung serat. Diet tinggi serat dan 
sedikit efek sampingnya dapat diterima dengan 
baik oleh para penderita. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan konsumsi seratnya, para 
penderita diabetes dianjurkan untuk 
mengkonsumsi makanan alami yang 
mengandung  serat dibandingkan dengan 
preparat atau suplemen serat. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan di Poli Endokrin 
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo bahwa ada 
hubungan antara asupan serat terhadap kadar 
GDS penderita DM tipe-2. Makanan-makanan 
mengandung serat yang digunakan untuk diet 
tinggi serat dalam penelitian Chandalia dan 
kawan-kawan adalah buah berupa sajian 
koktail, jeruk segar, nanas segar, pepaya 
segar, buah persik (peach) segar, buah ceri, 
tomat segar, jagung, zucchini, kacang hijau, roti 
whole-wheat, dan havermout (oatmeal dan oat 
bran). Buah terutama jeruk dan nanas, kacang 
hijau, dan havermout merupakan sumber serat 
larut yang andal (Pusat Litbang Gizi dan 
Makanan Depkes RI, 2008). 

Berdasarkan hasil pengumpulan data 
pada tabel 08 menunjukkan, bahwa sebanyak 6 
orang (20.00%) mempunyai asupan serat baik 
dengan kadar GDS baik, dan sebanyak 3 orang 
(10.00%) mempunyai asupan serat kurang 
dengan kadar GDS baik, terdapat 1 orang 
(3.33%) mempunyai asupan serat baik dengan 
kadar GDS sedang, dan sebanyak 2 orang 
(6.67%) mempunyai asupan serat kurang 
dangan kadar GDS sedang. Sebaliknya 
sebanyak 2  orang (6.67%) mempunyai asupan 
serat baik dan kadar GDS  buruk, sebanyak 16 
orang (53.33%) mempunyai asupan serat 
kurang dengan kadar GDS Buruk. 

Uji statistik  dengan  menggunakan  uji 
chi-square  menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna antara asupan serat 
dangan kadar GDS pada penderita  DM tipe-2, 
dengan nilai ρ = 0,012 (lihat tabel 3). 

KESIMPULAN 
Rata-rata asupan serat sampel kurang dari 25 
g/hari, yaitu sebanyak 21 orang (70.00%) dari 
30 pasien, hal ini disebabkan oleh serat dari 
bahan makanan yang dikonsumsi pasien masih 
kurang sehingga asupan serat pada setiap 
pasien masih di bawah kebutuhan normal yang 
dianjurkan.Terdapat hubungan antara asupan 
serat terhadap kadar gula darah sewaktu 
sampel di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar (ρ = 0,012)  
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Lampiran : 
Tabel 01 

Distribusi Sampel Menurut Asupan Serat Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 Rawat Jalan Di Poli 
Endokrin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2009 

 
Asupan Serat n % 

Baik (≥25 g/hari) 
Kurang (<25 g/hari) 

9 
21 

30.00 
70.00 

Total 30 100 
                Sumber : Data Primer  

 
 
 
 

Tabel 02 
Distribusi Sampel Menurut Kadar Gula darah Sewaktu (GDS) Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 

Rawat Jalan Di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2009 
 

Gula Darah Sewaktu n % 
Baik (110-159 mg/dl) 
Sedang (160-199 mg/dl) 
Buruk (≥ 200) 

9 
3 
18 

30.00 
10.00 
60.00 

Total 30 100 
               Sumber : Data Sekunder  

 
 
 
 

Tabel 3 
Distribusi Asupan Serat terhadap Kadar Gula Darah Sewaktu Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 

Rawat Jalan Di Poli Endokrin RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2009 
 

Gula Darah Sewaktu    Baik Sedang Buruk Total 
   ρ 

Asupan Serat n % n % n % n % 
Baik 
Kurang 

6 
3 

20.00 
10.00 

1 
2 

3.33 
6.67 

2 
16 

6.67 
53.33 

9 
21 

30 
70 0,012 

Total 9 30.00 3 10.00 18 60.00 30 100  

Sumber : Data Primer  
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ABSTRAK 
 

Masa remaja merupakan masa yang sangat menentukan kualitas sumber daya 
manusia di masa yang akan datang, oleh karena itu makanan yang mereka konsumsi 
harus diperhatikan apakah mengandung zat – zat gizi yang dibutuhkan pada saat 
pertumbuhannya. Kecukupan zat gizi sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan remaja. Selain itu kecukupan zat gizi akan berpengaruh terhadap 
kejadian anemia terutama pada remaja putri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecukupan konsumsi energi, 
protein, zat besi, vitamin B12, dan vitamin C pada siswi SMPN 19 Makassar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sampel adalah siswi 
kelas I dan II yang dipilih secara purposive sampling sebanyak 50 orang dengan kriteria 
hadir pada saat penelitian dan bersedia menjadi responden. Adapun untuk pengumpulan 
data konsumsi makanan dilakukan dengan mengisi formulir recall 24 jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi energi pada siswi SMP Negeri 19 
kota Makassar sebagian besar cukup sebesar 64%, konsumsi protein sebagian besar 
masih kurang sebesar 58%, konsumsi zat besi sebagian besar masih kurang sebesar 
64%, kkonsumsi vitamin B 12 sebagian besar masih kurang sebesar 56%, dan konsumsi 
vitamin C sebagian besar masih kurang sebesar 66%. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk itu disarankan para siswi meningkatkan 
konsumsi makanan sumber protein terutama protein hewani, zat besi, vitamin B12, dan 
vitamin C serta mengatur pola makan. 

 
Kata kunci : Konsumsi energi, konsumsi protein, konsumsi zat besi, konsumsi vitamin 

B12 dan vitamin C 
 
PENDAHULUAN 

Konsumsi makanan pada remaja 
khususnya remaja putri akan mempengaruhi 
status gizi yang pada akhirnya akan berdampak 
pada pertumbuhan dan perkembangan. Bila 
konsumsi makanan tidak mencukupi akan 
menimbulkan gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan survey 

deskriptif untuk mengetahui gambaran 
kecukupan konsumsi makanan pada siswi 
SLTP Negeri 19 Makassar. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Juni 2009 di SLTP 
Negeri 19 kota Makassar. Sampel adalah siswi 
kelas 1 dan 2 SMP Negeri 19 Makassar yang 
berumur antara 13 – 15 tahun dengan jumlah 
sampel sebanyak 50 siswi. Penarikan sampel 
dilakukan dengan metode purposive sampling, 
dengan berbagai pertimbangan hadir pada saat 
penelitian dan bersedia menjadi responden. 

Data yang digunakan adalah data primer 
adalah pola konsumsi makanan dengan 
metode food recall 24 jam dan data sekunder 
berupa jumlah siswi. Data yang telah 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan 
program SPSS dan program Menu A untuk 
analisis zat gizi.  
 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Variabel 

Tabel 1 
Karakteristik Variabel Penelitian di SLTP Negeri 

19 Kota Makassar Tahun 2009 
 
Karakteristik Variabel n % 
Umur 
a. 13 tahun 
b. 14 tahun 

 
26 
24 

 
52 
48 

Kelas 
a. Kelas 1 
b. Kelas 2 

 
26 
24 

 
52 
48 

Sumber : Data Primer 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa 
karakteristik berdasarkan kejadian anemia 
sebagaian besar responden tidak anemia 
sebesar 58%. Umur remaja putri sebagian 
besar berumur 13 tahun sebesar 52%. Kelas 
lebih banyak kelas 1 sebesar 52%.  
Gambaran Kecukupan Konsumsi Energi  

Tabel 2 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Energi pada 

Siswi SMP Negeri 19 Makassar 
Tahun 2009 

 

Konsumsi Energi n % 

Cukup 32 64 
Kurang 18 36 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer 
Tabel 2 menunjukkan bahwa konsumsi 

energi pada siswi SMP Negeri 19 Makassar 
sebagian besar sesuai dengan angka 
kecukupan konsumsi energi untuk remaja putri 
(2350 kkal) sebesar 64,0 %. 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Protein  

Tabel 3 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Protein pada 

Siswi SMP Negeri 19 Makassar 
Tahun 2009 

 

Konsumsi Protein n % 

Cukup 21 42 
Kurang 29 58 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer 
Tabel 3 menunjukkan bahwa konsumsi 

energi pada siswi SMP Negeri 19 Makassar 
sebagian besar masih kurang dari angka 
kecukupan konsumsi protein untuk remaja putri 
(57 gram) sebesar 58,0 %. 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Zat Besi  

Tabel 4 
Ganbaran Kecukupan Konsumsi Zat Besi pada 

Siswi SMP Negeri 19 Makassar 
Tahun 2009 

 

Konsumsi Zat Besi n % 

Cukup 18 36 
Kurang 32 64 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer 
Tabel 4 menunjukkan bahwa konsumsi 

zat besi pada siswi SMP Negeri 19 Makassar 
sebagian besar masih kurang dari angka 
kecukupan konsumsi zat besi untuk remaja 
putri (26 mg) sebesar 64,0 %. 

Gambaran Kecukupan Konsumsi Vitamin 
B12  

Tabel 5 
Gambaran Konsumsi Vitamin B12 Dengan 

Kejadian Anemia Siswi SMP Negeri 19 
Makassar Tahun 2009 

 

Konsumsi Vitamin B12 n % 

Cukup 22 44 
Kurang 28 56 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer 
        Tabel 5 menunjukkan bahwa konsumsi 
vitamin B12 pada siswi SMP Negeri 19 
Makassar sebagian besar masih kurang dari 
angka kecukupan konsumsi vitamin B12 untuk 
remaja putri (2,4 µg) sebesar 56,0 %. 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Vitamin C  

Tabel 6 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Vitamin C 

pada Siswi SMP Negeri 19 Makassar 
Tahun 2009 

 

Konsumsi Vitamin C n % 

Cukup 17 34 
Kurang 33 66 
Jumlah 50 100 

Sumber : Data Primer 
        Tabel 6 menunjukkan bahwa konsumsi 
vitamin C pada siswi SMP Negeri 19 Makassar 
sebagian besar masih kurang dari angka 
kecukupan konsumsi vitamin C untuk remaja 
putri (65 mg) sebesar 66,0 %. 

PEMBAHASAN 
Status gizi sangat mempengaruhi 

kualitas hidup manusia dari segi fisik. Status 
gizi ditentukan oleh dua hal yaitu terpenuhinya 
dari makanan semua zat-zat gizi yang 
diperlukan tubuh dan peranan faktor-faktor 
yang menentukan besarnya kebutuhan 
penyerapan dan penggunaan zat-zat gizi 
terhadap faktor genetik dan sosial ekonomi 
(Handari, dkk, 2005).  
Gambaran Kecukupan Konsumsi Energi 

Konsumsi energi berpengaruh terhadap 
status gizi, bila konsumsi energinya cukup 
maka status gizinya baik. Kekurangan energi 
dalam waktu lama dapat menyebabkan siswi 
mengalami gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan dan akan berdampak pada 
kreativitas dan prestasi siswi (Almatsier, 2001). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian 
besar siswi konsumsi energinya cukup 
sebanyak 32 siswi (64%). 
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Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum di 
Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada 
tahun 2005, yang menunjukkan tingkatan 
konsumsi energi pada remaja putri di 
Kecamatan Ngrambe sebagian besar (60,9%) 
termasuk kategori kurang.  
Gambaran Kecukupan Konsumsi Protein 

Protein merupakan salah satu zat gizi 
yang diperlukan bagi tubuh, baik untuk 
membangun, mempertahankan jaringan tubuh, 
pembentukan enzim, hormon, dan berbagai 
cairan (Almatsier, 2001). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswi konsumsi proteinnya 
masih kurang sebanyak 29 siswi (58%). 

Jenis protein yang paling banyak 
dikonsumsi oleh siswi  SMPN  19 Makassar 
adalah tempe dan tahu (protein nabati) 
dibandingkan daging, ikan dan ayam (protein 
hewani) sebagai lauk. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Anis Sovia 
Widyaningrum di Kecamatan Ngrambe 
Kabupaten Ngawi pada tahun 2005, yang 
menunjukkan tingkatan konsumsi protein pada 
remaja putri di Kecamatan Ngrambe sebesar 
(82,6%). 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Zat Besi 

Zat besi adalah mineral mikro yang 
banyak terdapat didalam tubuh manusia. Zat 
besi dalam tubuh dapat diperoleh dari hasil 
perusakan sel-sel darah merah dan juga 
berasal dari makanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswi konsumsi proteinnya 
kurang sebanyak 32 siswi (64%). Dalam 
penelitian ini jenis makanan yang dikonsumsi 
siswi lebih banyak makanan dengan 
persediaan zat besi sedang sehingga 
kebutuhan zat besi siswi tidak terpenuhi. Bila 
kebutuhan zat besi tidak terpenuhi maka akan 
menyebabkan siswi terkena anemia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh  Jusnaeni di 
SLTP 1 Tanralili Kabupaten Maros pada tahun 
2002 terdapat 45 siswi yang diteliti terdapat 25 
siswi yang konsumsi zat besinya cukup dan 20 
siswi yang kurang konsumsi zat besinya 
dengan nilai ρ( 0,001). 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Vitamin 
B12  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswi konsumsi zat besinya 
masih kurang sebanyak 28 siswi (56%). 

Vitamin B12 dikenal sebagai penjaga 
nafsu makan dan mencegah terjadinya anemia 
(kurang darah) dengan membentuk sel darah 

merah. Karena peranannya dalam 
pembentukan sel, defisiensi vitamin B12 bisa 
mengganggu pembentukan sel darah merah, 
sehingga menimbulkan berkurangnya jumlah 
sel darah merah akibatnya terjadi anemia. 
Gejalanya meliputi kelelahan, kehilangan nafsu 
makan, diare, dan murung. Defisiensi berat 
vitamin B12 potensial menyebabkan bentuk 
anemia fatal yang disebut Pernicious anemia.  

Sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan pada siswi SMPN 19 lebih banyak 
mengkonsumsi protein nabati yang kurang 
vitamin B12 daripada protein hewani yang 
merupakan sumber utama vitamin B12. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh  Rahmawati di 
pulau Barrang Lompo Makassar pada tahun 
2003 didapatkan bahwa sebanyak 42 siswi 
yang kurang konsumsi vitamin B12-nya. 
Gambaran Kecukupan Konsumsi Vitamin C  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswi yang konsumsi vitamin C-
nya kurang sebanyak 33 siswi (66%). 

 Salah satu fungsi vitamin C adalah 
absorpsi dan metabolisme besi. Vitamin C 
mereduksi besi feri menjadi fero dalam usus 
halus sehingga mudah diabsorpsi. Vitamin C 
menghambat pembentukan hemosiderin yang 
sukar dimolisasi untuk membebaskan besi bila 
diperlukan. Absorpsi besi dalam bentuk 
nonheme meningkat empat kali lipat bila ada 
vitamin C, vitamin C berperan dalam 
memindahkan besi dari transferin di dalam 
plasma ke feritin hati ( Almatsier, 2001). Dalam 
penelitian ini siswi SMPN 19 kurang 
mengkonsumsi makanan yang banyak 
mengandung vitamin C sehingga kebutuhannya 
tidak terpenuhi. 

     Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh  Jusnaeni di 
SLTP 1 Tanralili Kabupaten Maros pada tahun 
2002 didapatkan bahwa sebanyak 28 siswi 
yang kurang konsumsi vitamin C-nya.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  
1. Konsumsi energi pada siswi di SMP Negeri 

19 Makassar sebagian besar cukup 
sebesar 64%. 

2. Konsumsi protein pada siswi di SMP Negeri 
19 Makassar sebagian besar kurang 
sebesar 58%. 

3. Konsumsi zat besi pada siswi di SMP 
Negeri 19 Makassar sebagian besar kurang 
sebesar 64%. 

4. Konsumsi vitamin B12 pada siswi di SMP 
Negeri 19 Makassar sebagian besar kurang 
sebesar 56%. 
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5. Konsumsi vitamin C pada siswi di SMP 
Negeri 19 Makassar sebagian besar kurang 
sebesar 66%  

Saran 
1. Para siswi diharapkan mempertahankan 

konsumsi energi dengan mengkonsumsi 
makanan yang tinggi kandungan energinya. 

2. Para siswi diharapkan untuk meningkatkan 
konsumsi sumber protein terutama protein 
hewani misalnya daging, ayam, dan ikan. 

3. Para siswi diharapkan untuk meningkatkan 
konsumsi zat besi dengan mengkonsumsi 
makanan yang mengandung persediaan 
zat besi tinggi misalnya daging, unggas, 
ikan, dan makanan yang kaya vitamin C.  

4. Para siswi diharapkan untuk meningkatkan 
konsumsi vitamin B12 misalnya dengan 
banyak mengkonsumsi makanan berupa 
protein hewani. 

5. Para siswi diharapkan untuk 
mengkonsumsi makanan sumber vitamin C 
misalnya pangan nabati dan buah terutama 
yang asam seperti jeruk, tomat, pepaya dan 
nenas. 

6. Kebiasaan makan sebaiknya diatur dan 
mengkonsumsi makanan yang 
mengandung zat gizi. 
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ABSTRAK 
 

Status gizi dan sarapan pagi merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kecerdasan/prestasi pada anak, kaitan antara status gizi dengan indeks prestasi (IP), 
sebanyak 58% murid dengan IP tergolong sangat buruk terdiri dari 48% dengan gizi 
kurang serta buruk dan 10% gizi baik.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara status gizi dan 
kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar pada anak di SD Integral Al-Bayan 
Makasar Timur. Penelitian ini  merupakan penelitian analitik dengan rancangan cross 
sectional study, dengan teknik purposive sampling pada siswa SD Integral Al-Bayan  
sebanyk 63 siswa. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa prevalensi status gizi sudah baik yaitu 87,3% , 
prestasi belajar juga pada umumnya baik yaitu 70 %. Berdasarkan uji chi square 
ditemukan bahwa tidak ada hubungan status gizi dengan prestasi belajar dengan nilai ρ 
=0,18. Sedangkan prevalensi kebiasaan sarapan pagi pada siswa juga sudah tinggi  
(75%), untuk melihat hubungan antara kebisaan sarapan pagi dengan prestasi belajar 
dengan menggunakan uji statistik chi square maka ditemukan bahwa ada hubungan 
antara kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi belajar pada anak dengan nilai  ρ = 
0,005. 

Disarankan, bagi anak hendaknya meningkatkan status gizi dengan 
mengkonsumsi makanan bergizi dan membiasakan sarapan pagi sebelum berangkat ke 
sekolah serta meningkatkan konsentrasi pada saat belajar sehingga prestasi belajarnya 
dapat meningkat. 

 
Kata Kunci : Status gizi, sarapan pagi, prestasi belajar 

 
PENDAHULUAN 

Anak usia sekolah dasar baik laki-laki 
maupun perempuan merupakan masa 
pertumbuhan sebagai modal dasar dan aset 
yang sangat berharga bagi pembangunan 
bangsa di masa depan sehingga anak tersebut 
masih sangat membutuhkan zat-zat gizi seperti 
energi, protein dan zat-zat gizi lainnya. 

Status gizi dan sarapan pagi 
merupakan salah satu faktor yang menentukan 
kecerdasan/prestasi pada anak, kaitan antara 
status gizi dengan indeks prestasi (IP), 
sebanyak 58% murid dengan IP tergolong 
sangat buruk terdiri dari 48% dengan gizi 
kurang serta buruk dan 10% gizi baik.  

Data Departemen Kesehatan (2005) 
menunjukkan pada tahun 2003 terdapat sekitar 
27,5% (5 juta balita kurang gizi), 3,5 juta anak 
(19,2%) dalam tingkat gizi kurang, dan 1,5 juta 
anak gizi buruk (8,3%).  

 

METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan survey 

analitik dengan rancangan cross sectional 
study untuk mengetahui hubungan status gizi 
dan kebiasaan sarapan pagi dengan prestasi 
belajar pada anak SD Integral Al Bayan 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tahun 
2009. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Maret 2009 di SD Integral Al Bayan kota 
Makassar. Sampel adalah murid kelas IV dan V 
SD Integral Al Bayan kota Makassar sebanyak 
63 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling, dengan 
pertimbangan yang sudah lancar membaca dan 
faham dengan kuesioner, bersedia menjadi 
responden serta sehat jasmani dan rohani. 
Data yang digunakan adalah data primer 
berupa status gizi dengan pengukuran berat 
badan dan tinggi badan murid dan kebiasaan 
sarapan pagi dengan menggunakan kuesioner 
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dan data sekunder berupa prestasi murid.
 Data yang telah dikumpulkan diolah 
dengan menggunakan program SPSS dan 
program WHO-AntroPlus untuk analisis zat gizi. 

Analisis data dilakukan dengan analisis bivariat 
dengan uji chi-square dan uji fisher exact. 

HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Variabel 

 
Tabel 1 

Karakteristik Variabel Penelitian pada Murid SD Integral Al Bayan 
Kota Makassar Tahun 2009 

 
Karakteristik Variabel n % 
Kelas 
a. Kelas IV 
b. Kelas V 

 
28 
35 

 
44 
56 

Jenis Kelamin 
c. Laki-laki 
d. Perempuan 

 
39 
24 

 
62 
38 

Umur    
c. 9 tahun 
d. 10 tahun 
e. 11 tahun 

 
18 
37 
8 

 
29 
59 
12 

Status Gizi 
a. Normal 
b. Kurus 

 
55 
8 

 
87 
13 

Kebiasaan Sarapan Pagi 
a. Baik 
b. Kurang 

 
47 
16 

 
75 
25 

Prestasi Belajar 
a. Baik 
b. Kurang 

 
44 
19 

 
70 
30 

Sumber : Data Primer 
Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 

56% murid kelas V dan 44% murid kelas IV. 
Jenis kelamin murid lebih banyak laki-laki 
sebesar 62%. Umur murid sebagian besar 
berumur 10 tahun sebesar 59%. Status gizi 
murid lebih banyak normal sebesar 87%. 
Kebiasaan sarapan pagi murid sebagian besar 
baik sebesar 75%. Prestasi belajar murid lebih 
banyak baik sebesar 70%.   
Hubungan Status Gizi dengan Prestasi 
Belajar 

Hubungan antara status gizi dengan 
prestasi belajar yaitu  dari 63 siswa, 40 (63,5%) 

siswa yang memiliki status gizi normal dengan 
prestasi baik, 1 (1,6%) siswa yang termasuk 
kurus dengan prestasi baik, sedangkan siswa 
yang memiliki status gizi normal dengan 
prestasi belajar kurang sebanyak 20 (31,7%) 
siswa dan 2 (3,2%) siswa yang memiliki status 
gizi kurang dengan prestasi belajar kurang. 
Hasil analisis statistik diperoleh nilai ρ (0,23) > 
α (0,05) sehingga status gizi tidak berhubungan 
dengan  perstasi belajar pada anak, selanjutnya 
dapat dilihat pada tebel berikut :

 
Tabel 2 

Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar Murid SD Integral Al Bayan Makassar Tahun 2009 
 

Status Gizi 
Prestasi Belajar 

Total 
ρ Baik Kurang 

n % n % n % 
Normal 40 66,7 20 33,3 60 100,0 

0,23 Kurus 1 33,3 2 66,7 3 100,0 
Jumlah 41 65,1 22 34,9 63 100,0 

Sumber : Data Primer 
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Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi dengan 
Prestasi Belajar 

Hubungan antara kebiasaan sarapan pagi 
dengan prestasi belajar yaitu  dari 63 siswa, 33 
(53,0%) siswa yang memiliki kebiasaan 
sarapan pagi baik dengan prestasi baik, 11 
(17,0%) siswa yang kebiasaan sarapan paginya 
kurang dengan prestasi baik, sedangkan siswa 
yang memiliki kebiasaan sarapan pagi baik 

dengan prestasi belajar kurang sebanyak 9 
(14,0%) siswa dan 10 (16,0%) siswa yang 
memiliki kebiasaan sarapan pagi kurang 
dengan prestasi belajar kurang. Hasil analisis 
statistik diperoleh nilai X2 hitung (4,53) > X2 
tabel (3,84) dan nilai ρ (0,005) < α (0,05) 
sehingga kebiasaan sarapan pagi berhubungan 
dengan  prstasi belajar pada anak, selanjutnya 
dapat dilihat pada tabel berikut :

 
Tabel 3 

Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi dengan Prestasi Belajar Murid SD Integral 
Al Bayan Makassar Tahun 2009 

 

Kebiasaan 
Sarapan Pagi 

Prestasi Belajar Jumlah 
X2 nilai ρ Baik Kurang 

n % 
n % n % 

Baik 33 78,6 9 21,4 42 100,0 

4,53 0,005 Kurang 11 52,4 10 47,6 21 100,0 

Total 44 70,0 19 30,0 63 100,0 

Sumber : Data Primer 2009 
 
PEMBAHASAN 
Hubungan Status Gizi dengan Prestasi 
Belajar 

Status gizi sangat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
otak, yang mana pertumbuhan dan 
perkembangan otak sangat mempengaruhi 
prestasi seorang anak. Masalah gizi kurang 
pada anak berpengaruh negatif terhadap 
perkembangan fisik, mental, produktifitas 
pencapaian hasil pendidikan dan fungsi 
pertahanan tubuh terhambat, anak yang 
mengalami gizi kurang ini akan lesu sehingga 
menurunkan daya konsentrasi dan tidak 
bersemangat dalam mengikuti pelajaran. 
Dengan demikian prestasi anak menjadi minim 
dan tidak dapat mengikuti perkembangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
status gizi tidak berhubungan dengan prestasi 
belajar, diperoleh ρ = 0,23.  

Penelitian ini sama dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Rahfiludin (2007) di 
Semarang bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara status gizi berdasarkan TB/U 
dengan prestasi belajar dan status gizi 
berdasarkan BB/U dengan prestasi belajar. 

Hal tersebut disebabkan karena 
status gizi hanya sebagian dari beberapa faktor 
yang mempengaruhi prestsi belajar. Jadi masih 
banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 
prestasi belajar selain status gizi, misalnya 
motivasi belajar murid.  

Hubungan Kebiasaan Sarapan Pagi dengan 
Prestasi Belajar 

Menurut Djaali, faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar selain status 
gizi adalah kebiasaan sarapan pagi pada anak. 
dimana gizi untuk menunjang aktivitas  sekolah 
agar tetap fit sangat dipengaruhi oleh  sarapan 
pagi. Bila tidak sarapan, kadar gula darah turun 
padahal merupakan energi utama bagi otak. 
Dampak negatifnya adalah ketidak seimbangan 
sistem syaraf pusat diikuti pusing, badan 
gemetar, rasa lelah, berkeringat dingin, gairah 
belajar menurun, dengan demikian prestasi 
belajar anak akan menurun. 

Hasil penelitian yang telah kami 
lakukan di SD Integral Al-Bayan kecamatan 
Tamalanrea menunjukkan bahwa kebiasaaan 
sarapan pagi berhubungan dengan prestasi 
belajar  nilai ρ = 0,005.   

Hasil penelitian  ini sama dengan 
penelitian yang dilakukan oleh  Trianti (2005), 
yaitu  adanya hubungan antara kebiasaan 
makan pagi dengan prestasi belajar. 

Hal ini terjadi karena energi dalam 
tubuh sepanjang malam berkurang, sedangkan 
organ tubuh harus terus bekerja. Oleh 
karenanya, di pagi hari setelah seseorang tidak 
mengonsumsi makanan selama 12 jam, kadar 
gula darah dalam tubuh menjadi menurun. 
Padahal, glukosa darah adalah satu-satunya 
penyuplai energi bagi otak untuk bekerja 
optimal. Bila glukosa darah anak rendah, 
apalagi sampai di bawah 70 mg/dl 
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(hipoglikemia), maka akan terjadi penurunan 
konsentrasi belajar atau daya ingat, tubuh 
melemah, pusing dan gemetar. Dan 
dibandingkan organ tubuh lainnya, otak adalah 
pengguna energi terbesar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Status gizi tidak berhubungan dengan 

prestasi belajar pada siswa di SD Integral 
Al-Bayan Makassar Timur tahun 2009. 

2. Kebiasaan sarapan pagi berhubungan 
dengan prestasi belajar pada siswa di SD 
Integral Al-Bayan kecamatan Tamalanrea 
tahun 2009. 

Saran 
1. Anak yang masih memiliki status gizi yang 

tidak normal supaya memperhatikan 
makanan yang dikonsumsi yaitu harus 
makanan bergizi dan pola makan yang 
teratur yang tentunya diharapkan juga 
perhatian dari orang tua dan gurunya.  

2. Anak diharapkan membiasakan diri 
sarapan pagi yang mengandung 
karbohidrat sempurna seperti nasi dan roti 
sebelum berangkat ke sekolah. Dan apabila 
anak tidak sempat untuk sarapan  maka 
diusahakan agar membawa bekal ke 
sekolah.  

3. Anak diharapkan meningkatkan konsentrasi 
pada saat belajar dengan memperhatiakan 
gurunya ketika mengajar supaya pelajaran 
mudah diserap. Dan bagi siswa yang 
ketinggalan mata pelajaran karena sakit, 
diupayakan meminta pengulangan kepada 
guru mata pelajaran sehingga prestasinya 
dapat semakin meningkat.  
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ABSTRAK 
 

Penurunan berat badan pada penderita HIV akan mengalami kehilangan lemak 
atau mengalami penyusutan otot.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian diit TKTP penderita 
HIV/AIDS Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan 
studi kasus,  yaitu penelitian yang hanya menjelaskan keadaan suatu masalah kesehatan 
dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien HIV/AIDS rawat inap di RS. 
DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar, sebanyak 15 orang. Sampel pada penelitian ini 
adalah semua pasien HIV/AIDS rawat inap di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Exhautive Sampling, yaitu semua populasi 
menjadi sampel penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Software 
World Food 2.i, selanjutnya data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua penderita HIV/AIDS sebelum 
intervensi memiliki asupan energi dan protein kurang dan setelah intervensi asupan 
energi dan protein masih tergolong kurang. 

Sebanyak 13 orang (86.7%) nilai IMT penderita HIV/AIDS tergolong kurang dan 
setelah intervensi masih terdapat sebanyak 13 orang (86.7%) yang tergolong kurang. 
Sebanyak 11 orang (73.3%) LILA penderita HIV/AIDS tergolong kurang dan setelah 
intervensi jumlah LILA dengan kategori kurang turun menjadi 10 orang (66.7%). 

Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Dibutuhkan dukungan dari tim asuhan 
gizi dan keluarga penderita untuk meningkatkan asupan makanan penderita ODHA. 
Meskipun membutuhkan biaya yang cukup banyak, suplemen vitamin dan mineral sangat 
dibutuhkan untuk mengurangi efek yang disebabkan oleh penyakit. 

 
Kata Kunci : Diit TKTP dan Penderita HIV/AIDS 

 
PENDAHULUAN 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome) adalah sindrom dengan gejala 
penyakit infeksi oportunistik akibat menurunnya 
sistem kekebalan tubuh oleh infeksi HIV 
(Human Immunodeficiency Virus). 

Pada akhir tahun 2004 diperkirakan 
antara 36 hingga 44 juta orang yang hidup 
dengan HIV, 25 juta di antaranya adalah 
penduduk sub-Sahara Afrika. Perkiraan jumlah 
orang yang terinfeksi HIV di seluruh dunia pada 
tahun 2004 adalah antara 4,3 juta hingga 6,4 
juta orang. (Anonim, 2004). 

Berdasarkan data WHO, hingga tahun 
2005 jumlah penderita HIV di Dunia sebanyak 
38 juta orang. Orang baru yang terinfeksi HIV 
sebanyak 4 juta orang dan kematian karena 
AIDS sebanyak 2 juta orang (Louise, 2006). 

Sedangkan di Indonesia, data statistik 
terbaru periode Juli-September 2006, kasus 

HIV sebanyak 90 orang, kasus AIDS sebanyak 
655 orang. Terdapat 32 Provinsi dari 33 
Provinsi yang melaporkan adanya HIV/AIDS di 
wilayah mereka (Ditjen PPM & PL Depkes RI, 
2006). 

Berdasarkan data tahun 2006, jumlah 
pasien HIV/AIDS yang menjalani perawatan di 
RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
sebanyak 10 orang. Angka tersebut sudah 
termasuk penderita HIV/AIDS mulai stadium I 
sampai dengan stadium IV. 

Praktisi yang menangani pasien-pasien 
infeksi HIV memainkan peranan yang penting 
dalam memastikan bahwa pengkajian gizi dan 
intervensi gizi sudah dilaksanakan selama 
berlangsungnya perjalanan penyakit mulai dari 
stadium awal yang asimptomatik hingga 
stadium lanjut yang simptomatik (Gail M, 2000). 

Masalah gizi sering menjadi perhatian 
pasien dan keluarganya, khususnya selama 
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pelaksanaan terapi dan perjalanan penyakit 
tahap lanjut. Penurunan berat badan mungkin 
merupakan gejala pertama yang mengarah 
pada diagnosis penderita HIV (Gail, 2000). 

Sekitar 97% Orang Dengan HIV-AIDS 
(ODHA) menunjukkan kehilangan berat badan 
sebelum meninggal. Kehilangan berat badan 
tidak dapat dihindarikan sebagai konsekuensi 
dari infeksi HIV. Jika seseorang dengan infeksi 
HIV mempunyai status gizi yang baik maka 
daya tahan tubuh akan lebih baik sehingga 
memperlambat memasuki tahap AIDS (Anonim, 
2007). 

 Pasien yang menjalani perawatan di 
RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
ditangani dengan pemberian diit Tinggi Kalori 
Tinggi Protein (TKTP). Hal tersebut bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien serta 
mencegah penurunan berat badan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 
tertarik untuk meneliti bagaimana pemberian 
diit TKTP penderita HIV/AIDS di RS. Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 

survei dengan pendekatan studi kasus. 
Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilaksanakan di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar pada bulan Nopember – Desember 
2008. Populasi adalah semua pasien HIV/AIDS 
rawat inap di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar, sebanyak 15 orang. Sampel pada 
penelitian ini adalah semua pasien HIV/AIDS 
rawat inap di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 
Exhautive Sampling. Data asupan makanan 
yang diolah dengan menggunakan Software 
World Food 2.i, selanjutnya data disajikan 
dalam bentuk tabel dan narasi.  
 
HASIL PENELITIAN 
Jenis Kelamin Penderita HIV/AIDS 

Distribusi jenis kelamin penderita 
HIV/AIDS dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 
Distribusi Jenis Kelamin Penderita HIV/AIDS  
di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Jenis Kelamin n % 

Laki-Laki 12 80.0 
Perempuan 3 20.0 

Total 15 100 

Sumber : Data Primer, 2008 

Tabel tersebut diatas menunjukkan 
bahwa sebagian besar penderita HIV/AIDS 
berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 12 
orang (80.0%). 
Asupan Zat Gizi 

Distribusi penderita HIV/AIDS 
berdasarkan asupan energi dapat dilihat pada 
tabel berikut : 

Tabel 4. 
Distribusi Asupan Energi Penderita HIV/AIDS  
di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Asupan  
Energi 

Sebelum 
Intervensi 

Setelah 
Intervensi 

n % n % 
Baik 0 0.0 0 0.0 
Kurang 15 100 15 100 

Total 15 100 15 100 

Sumber : Data Primer, 2008 
Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa 

semua penderita HIV/AIDS sebelum intervensi 
memiliki asupan energi kurang dan setelah 
intervensi asupan energi masih tergolong 
kurang (100%). 

Tabel 5. 
Distribusi Asupan Protein Penderita HIV/AIDS 
di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 

 

Asupan  
Protein 

Sebelum 
Intervensi 

Setelah 
Intervensi 

n % n % 
Baik 0 0.0 0 0.0 
Kurang 15 100 15 100 

Total 15 100 15 100 

Sumber : Data Primer, 2008 
Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 

semua penderita HIV/AIDS sebelum intervensi 
memiliki asupan protein kurang dan setelah 
intervensi asupan protein masih tergolong 
kurang (100%). 
IMT Penderita HIV/AIDS 

Distribusi penderita HIV/AIDS 
berdasarkan IMT dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

Tabel 6. 
Distribusi IMT Penderita HIV/AIDS di RS. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo Makassar 
 

IMT 
Sebelum 
Intervensi 

Setelah 
Intervensi 

n % n % 
Baik 2 13.3 2 13.3 
Kurang 13 86.7 13 86.7 

Total 15 100 15 100 

Sumber : Data Primer, 2008 
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Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa 
sebagian besar penderita HIV/AIDS sebelum 
intervensi memiliki IMT dengan kategori kurang, 
yaitu sebanyak 13 orang (86.7%) dan setelah 
intervensi IMT penderita HIV/AIDS masih kurang 
yaitu sebanyak 13 orang (86.7%). 
Lingkar lengan Atas (LILA) 

Distribusi penderita HIV/AIDS 
berdasarkan LILA dapat dilihat pada tabel 
berikut : 

Tabel 7. 
Distribusi LILA Penderita HIV/AIDS  

di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
 

LILA 
Sebelum 
Intervensi 

Setelah 
Intervensi 

n % n % 
Baik 4 26.7 5 33.3 
Kurang 11 73.3 10 66.7 

Total 15 100 15 100 

Sumber : Data Primer, 2008 
Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa 

sebagian besar penderita HIV/AIDS sebelum 
intervensi memiliki LILA dengan kategori 
kurang, yaitu sebanyak 11 orang (73.3%) dan 
setelah intervensi LILA penderita HIV/AIDS 
masih kurang yaitu sebanyak 10 orang (66.7%). 

PEMBAHASAN 
Asupan zat gizi yang baik pada orang 

dengan HIV/AIDS (ODHA) memang dapat 
meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup 
ODHA, sehingga hidup lebih sehat. Menurut Dr 
Basuri dari Program Studi Ilmu Gizi 
Kekhususan Ilmu Gizi Klinik Departemen Gizi 
FK UI, malGizi dapat menyebabkan komplikasi 
infeksi HIV/AIDS dan juga meningkatkan 
morbiditas dan mortalitas (Anom, 2008).  

Asupan makanan yang baik akan 
berdampak terhadap berat badan terjaga, dan 
jaringan otot, juga status mikronutriea dalam 
tubuh tetap dalam kondisi baik. Hasilnya, dapat 
menguatkan sistem imun sehingga mampu 
melawan HIV dan infeksi lainnya. Daya tahan 
terhadap infeksi pun meningkat, misalnya diare, 
tuberkulosis, dan infeksi pernapasan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
asupan zat gizi (energi dan protein) ODHA 
sebelum intervensi menunjukkan hasil yang 
tergolong kurang (<90%). Setelah intervensi, 
asupan zat gizi ODHA masih tergolong kurang. 
Akan tetapi jika melihat rata-rata asupan zat 
gizi, maka terlihat bahwa rata-rata asupan 
energi penderita meningkat setelah intervensi, 
yaitu dari 1381.9 kkal menjadi 2111.2 kkal 
setelah intervensi. Sedangkan asupan protein, 

dari 80.7 gr sebelum intervensi dan 118.3 gr 
setelah intervensi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa diit 
TKTP merupakan jenis diit yang tepat bagi 
asuhan gizi pada penderita HIV/AIDS, dengan 
syarat penderita harus menghabiskan makanan 
yang diberikan. Akan tetapi hal tersebut sangat 
sulit untuk di capai oleh penderita HIV/AIDS 
karena gangguan penyakit penyerta yang 
sering dijumpai pada penderita HIV/AIDS 
seperti mula, muntah, diare, sariawan, nafsu 
makan yang rendah dan lain-lain. 

Menurut Dr Basuri, orang yang 
terinfeksi HIV biasanya mengalami gejala yang 
berpengaruh pada asupan zat gizi yang bisa 
mengakibatkan terjadinya malGizi. Diantaranya, 
anoreksia atau kehilangan nafsu makan, diare, 
demam, mual dan muntah yang sering, infeksi 
jamur dan anemia. Karena itu, ODHA 
mempunyai kebutuhan zat gizi tersendiri 
dibandingkan orang sehat.  

Kebutuhan energi pada ODHA dihitung 
berdasarkan ada atau tidak adanya gejala 
seperti demam, penurunan berat badan dan 
wasting. Wasting adalah terjadinya penurunan 
massa otot tubuh, gangguan fungsi 
metabolisme dan gangguan fungsi sistem imun 
dan penurunan berat badan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebelum dan setelah intervensi tidak terdapat 
peningkatan status gizi yang dilihat 
berdasarkan nilai IMT. Akan tetapi jika melihat 
rata-rata IMT penderita HIV/AIDS, terlihat 
peningkatan setelah intervensi, yaitu dari 15.65 
menjadi 15.78. Sama halnya dengan LILA 
penderita, sebelum intervensi ukuran LILA 
penderita ialah 21.3 cm, setelah intervensi 
meningkat menjadi 21.5 cm. 

Meskipun demikian, terjadinya 
peningkatan nilai IMT sebesar 0.13 dan LILA 
sebesar 0.2 cm menunjukkan trend yang positif, 
yang berarti bahwa dibutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk meningkatkan nilai IMT dan 
LILA penderita HIV/AIDS jika menggunakan 
pendekatan diit TKTP. 

Wasting AIDS adalah kehilangan berat 
badan lebih dari 10 persen pada ODHA secara 
tidak sengaja, ditambah diare, atau rasa lemah 
dan demam, hingga lebih dari 30 hari. Wasting 
dihubungkan dengan lajunya penyakit dan 
kematian. Kehilangan 5 persen berat badan 
pun dapat menimbulkan dampak negatif yang 
serupa. Wasting tetap masalah untuk ODHA 
walau dalam zaman terapi antiretroviral (Anom, 
2006). 

Penurunan berat badan pada penderita 
ODHA merupakan gejala yang umum 
ditemukan, hal tersebut disebabkan karena 
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beberapa faktor, antara lain : pertama karena 
kurangnya asupan, nafsu makan rendah lazim 
pada ODHA. Juga, beberapa obat AIDS harus 
dipakai sewaktu perut kosong, atau dengan 
makanan. Bisa jadi sulit buat beberapa ODHA 
untuk makan waktu lapar. Efek samping obat 
seperti mual, perubahan pada indra perasa, 
atau kesemutan di sekitar mulut juga 
mengurangi nafsu makan. Infeksi oportunistik 
pada mulut atau tenggorokan dapat menjadikan 
sulit makan. Infeksi pada perut atau usus dapat 
menjadikan kita merasa kenyang setelah 
memakan hanya sedikit.  

Kedua penyerapan zat gizi yang rendah, 
orang sehat menyerap zat gizi melalui usus kecil. 
Pada penyakit ODHA, beberapa infeksi (termasuk 
parasit) dapat mengganggu proses ini. HIV dapat 
langsung mempengaruhi lapisan usus dan 
mengurangi penyerapan. Diare dapat 
menyebabkan kehilangan kalori dan gizi.  

Ketiga perubahan metabolisme, 
penguraian makanan dan pembentukan protein 
dipengaruhi oleh penyakit HIV. Bahkan 
sebelum gejala terlihat, kita membutuhkan lebih 
banyak tenaga. Ini mungkin disebabkan 
penambahan kegiatan sistem kekebalan tubuh. 
Orang dengan HIV membutuhkan lebih banyak 
kalori hanya untuk menahan berat badan.  

Status kurang gizi merupakan salah 
satu faktor yang sangat kuat untuk 
memperpanjang usia penderita HIV setelah 
mengontrol jumlah sel CD4+. Kehilangan berat 
badan >66%  berat ideal mempercepat waktu 
kematian pada penderita HIV/AIDS. Perlu 
dicatat bahwa sindrom wasting HIV berasosiasi 
dengan  berkurangnya konsentrasi serum 
vitamin A, folat dan karoten.  Suplemen 
makanan  kelihatannya meningkatkan 
beberapa simptom immunologi  yang 
berhubungan dengan penyakit HIV. Bukti yang 
ada menunjukkan bahwa malGizi adalah 
penentu berkembangnya penyakit AIDS dan 
hasil kesehatan lainnya. 

Oleh karena itu, diit TKTP yang 
diberikan rumah sakit dalam bentuk makanan 
padat, tidak cukup untuk mencegah terjadinya 
penurunan berat badan, dibutuhkan makanan 
yang mudah dicerna dan padat gizi, seperti 
pemberian susu tinggi kalori dan protein, buah 
sebaiknya dalam bentuk juice, sehingga proses 
penyerapan zat gizi lebih banyak dan lebih 
maksimal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Asupan energi dan protein penderita 

HIV/AIDS setelah intervensi tergolong 
kurang. 

2. Sebanyak 13 orang (86.7%) indeks massa 
tubuh (IMT) penderita HIV/AIDS tergolong 
kurang setelah intervensi dan hanya 12 
orang (13.3%) yang tergolong baik. 

3. Sebanyak 11 orang (66.7%) lingkar lengan 
atas (LILA) penderita HIV/AIDS tergolong 
kurang setelah intervensi dan hanya 4 
orang (33.3%) yang tergolong baik. 

Saran 
1. Dibutuhkan dukungan dari tim asuhan gizi 

dan keluarga penderita untuk meningkatkan 
asupan makanan penderita ODHA 

2. Meskipun membutuhkan biaya yang cukup 
banyak, suplemen vitamin dan mineral 
sangat dibutuhkan untuk mengurangi efek 
yang disebabkan oleh penyakit. 
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ABSTRAK 
 

Dalam penatalaksanaan demam tifoid sampai saat ini masih dianut trilogi 
penatalaksanaan demam tifoid yaitu perawatan, diit dan pengobatan dimana pada 
penderita tifoid dapat terjadi komplikasi yang dapat memperparah keadaan pasien. 

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan 
Lama Hari Rawat Pada Pasien Demam Tifoid di Ruang Rawat Inap BPRSUD Labuang 
Baji Makassar. 

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
analitik dengan menggunakan rancangan ”cross sectional study” untuk melihat faktor-
faktor yang berhubungan dengan Lama Hari Rawat pada Pasien Demam Tifoid di Ruang 
Rawat Inap BPRSUD Labuang Baji Makassar. Dari penelitian ini didapatkan 28 orang 
penderita tipoid yang dapat diobservasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa ada 
hubungan kepatuhan diit, status Gizi, dan istirahat dengan Lama Hari Rawat pada Pasien 
Demam Tipoid di Ruang Rawat Inap BPRSUD Labuang Baji Makassar. 

Saran dari hasil penelitian ini pihak yang berkepentingan untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dan diharapkan memiliki sampel yang lebih banyak dan lebih luas 
sehingga validitas dapat dijamin, bagi institusi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan dan 
Rumah Sakit Labuang Baji hendaknya memperhatikan status Gizi, istrahat, dan diit 
penderita tipoid sehingga mereka dapat mematuhi program pengobatan yang diberikan 
termasuk anjuran untuk istirahat total, dan bagi masyarakat sebagai bahan informasi 
dalam hal perawatan penderita tipoid sehinnga dapat merawat pasien tipoid dengan baik. 
 
Kata kunci : Kepatuhan diet , Lama Harl Rawat, Demam Tifoid, 

 
PENDAHULUAN 

Demam tifoid adalah penyakit infeksi 
yang disebabkan oleh Salmonella typhi yang 
mempunyai tanda-tanda khas berupa 
perjalanan yang cepat yang berlangsung lebih 
kurang 3 minggu disertai demam, toksemia, 
gejala-gejala perut, pembesaran limfe dan 
erupsi kulit. Demam tifoid merupakan penyakit 
tropis menular dan termasuk pada urutan 
kedua setelah gastroenteritis (Sylvia.A.P, 
2002). 

Demam tifoid banyak dijumpai Insiden 
deman tifoid di Indonesia berkisar antara 350 - 
810 kasus/100.000 penduduk pertahun dengan 
angka kematian 2%. Di puskesmas dan 
beberapa rumah sakit masing-masing 4000 dan 
1000 kasus perbulan dengan angka kematian 
0,8% (Sugiono. 2006). 

Data dari bagian rekam medik 
BPRSUD Labuang Baji Makassar, pada 
periode Januari sampai Desember 2006 
menunjukkan jumlah penderita sebanyak 
12.955 jiwa, dan yang menderita demam tifoid 

sebanyak 323 jiwa (2,4%) dengan kelompok 
umur kurang dari 1 tahun sebanyak 0,9%, umur 
1 - 4 tahun sebanyak 11,2%, umur 5 - 14 tahun 
33,6%, umur 15-24 tahun sebanyak 30%, umur 
25-44 tahun sebanyak 21,5%, umur 45 - 64 
sebanyak 5,4% dengan jumlah pasien laki-laki 
sebanyak 50,7%, dan pasien perempuan 
sebanyak 49,3% (Sugiono. 2004). 

Dalam penatalaksanaan demam tifoid 
sampai saat ini masih dianut trilogi 
penatalaksanaan demam tifoid yaitu perawatan, 
diit dan pengobatan dimana pada penderita 
tifoid dapat terjadi komplikasi yang dapat 
memperparah keadaan pasien. 
Penatalaksanaan diit pasien demam tifoid diberi 
bubur kemudian dan akhirnya nasi sesuai 
dengan tingkat kesembuhan pasien. Pemberian 
bubur saring tersebut dimaksudkan untuk 
menghindari komplikasi perdarahan usus atau 
perforasi usus, karena ada pendapat bahwa 
usus perlu diistirahatkan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti 
dengan perawat yang bertugas di ruang 
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perawatan interna dikemukakan bahwa masa 
perawatan penderita tifoid bervariasi antara 3 
sampai 18 hari. 

Olehnya itu, peneliti ingin mengetahui ” 
apkah ada hubungan antara pola diet pasien 
dengan  dengan Lama Hari Rawat Pada Pasien 
Demam tifoid". 

METODE PENELITIAN 
Desain penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik 
dengan menggunakan rancangan "cross 
sectional study”.  Populasi pada penelitian ini 
adalah semua pasien tifoid yang dirawat di 
Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam 
BPRSUD Labuang Baji Makassar pada 
September 2009. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan metode non-
random sampling dengan teknik consecutive 
sampling dengan jumlah sampel 28 orang. 
Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 29 
Agustus sampai September 30 2009. 
Pengumpulan data ditakukan dengan metode 
wawancara dengan menggunakan lembar 
questioner terhadap kepatuhan pasien dalam 
menjalankan program diit yang diberikan, 
perawatan/istirahat pasien, kepatuhan klien 
dalam minum obat. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hubungan Kepatuhan Diit dengan Lama Hari 
Rawat Penderita Demam Tipoid 

Hasil penelitian diperoleh responden 
yang patuh dengan Lama Hari Rawat cepat 
sebanyak 21 (75,0%) hal ini disebabkan karena 
adanya faktor lain yang menunjang misalnya 
istrahat, status Gizi, dan pengobatan hal ini 
dapat dikatakan bahwa bukan saja faktor 
kepatuhan diit yang bisa mempengaruhi Lama 
Hari Rawat. 

Selain itu diperoleh pula responden 
yang tidak patuh tapi perawatan cepat 
sebanyak 7 orang (25,0%) ini disebabkan 
karena faktor istrahat dan Gizi yang berperanan 
terhadap Lama Hari Rawat, dengan uji statistik 
Fisher Exact Test diperoleh nilai p < α(0,05) hal 
ini memberikan gambaran bahwa ada 
hubungan kepatuhan diit dengan Lama Hari 
Rawat pada penderita tifoid di Ruang Rawat 
Inap Bagian Penyakit Dalam BPRSUD Labuang 
Baji. 

Hal ini sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Hartono (2000) mengatakan 
bahwa Gizi sebagai dasar penyembuhan 
sehingga dapat mempercepat masa Hari 
Rawat, hal ini dilihat bahwa cakupan Gizi jauh 
lebih luas dibandingkan dengan terapi 
farmakologis, sehingga dapat mempercepat 

masa Hari Rawat, hal ini dilihat bahwa cakupan 
Gizi jauh lebih luas dibandingkan dengan terapi 
farmakofogis. 

Diit pada pasien demam tifoid berupa 
bubur dan akhirnya nasi sesuai dengan tingkat 
kesembuhan pasien. Namun beberapa 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
makanan tingkat dini yaitu nasi dengan lauk 
pauk rendah selulosa (pantang sayuran dengan 
serat kasar) dapat diberikan dengan aman. 
Juga perlu diberikan vitamin dan mineral untuk 
mendukung keadaan umum pasien. 

Dukungan Gizi adalah bagian esensial 
penyembuhan dari setiap penanganan medis 
dengan ini akan mempersingkat lamanya 
perawatan.(Patricia, 2005) 

Hubungan Status Gizi dengan Lama Hari 
Rawat Penderita Demam Tipoid 

Distribusi responden berdasarkan 
status Gizi dengan Lama Hari Rawat 
menunjukkan bahwa terdapat 16 (16,7%) Gizi 
yang ideal, hal ini disebabkan karena 
walaupuan pasien tersebut dalam keadaan 
sakit tapi masih patuh terhadap diit yang 
dianjurkan oleh  perawat, selain itu didapatkan 
pula responden yang status Gizinya tidak ideal 
tapi hari rawatnya cepat sebanyak 6(39,3%) ini 
disebabkan karena pasien tersebut masih tidak 
patuh terhadap diit yang ditetapkan. hasil uji 
statistik Fisher Exact Test diperoleh nilai p = 
0,022 berarti nilai p < α (0,05) hal ini 
memberikan gambaran bahwa ada hubungan 
status Gizi dengan Lama Hari Rawat pada 
penderita tipoid di Ruang Rawat Inap Bagian 
Penyakit Dalam, BPRSUD Labuang Baji 
Makassar. 

Hal ini sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Hartono (2000), bahwa Gizi 
mempunyai peranan yang cukup besar dalam 
proses penyembuhan sehingga mempercepat 
masa Hari Rawat pasien termasuk pasien yang 
menderita demam tifoid dimana bahwa 
cakupan Gizi jauh lebih luas dibandingkan 
dengan terapi farmakologis atau terapi dengan 
obat yang hanya terbatas pada proses defenisi 
dan imunitas, sebagian dalam proses 
enzimatik,  

lagipula terapi farmakologis hanya 
efektif bila Gizi tercukupi, karena proses 
defense dan enzimatik sangat tergantung pada 
asupan (intake). 

  Kalau susunan makanan memenuhi 
kebutuhan baik dari kualitas maupun dari 
kuantitas maka tubuh akan memperoleh kondisi 
kesehatan yang sebaik-baiknya yang pada 
akhirnya akan menghasilkan status gizi yang 
baik pula. 
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Hubungan Istirahat dengan Lama Hari 
Rawat Pasien Demam Tifoid 

Berdasarkan hasil penelitian dengan uji 
statistik Fisher Exact Test diperoleh nilai p= 
0,003 berarti nilai p < α (0,05)   ini memberikan 
gambaran bahwa ada hubungan istrahat 
dengan Lama Hari Rawat Pasien Demam tipoid 
di Ruang Rawat Inap Bagian Panyakit Dalam 
BPRSUD Labuang Baji Makassar. 

Distribusi responden berdasarkan 
istirahat dengan Lama Hari Rawat pasien 
Demam typoid menunjukkan bahwa sebagian 
besar pasien istirahat di tempat tidur dengan 
Lama Hari Rawat yang cepat sebanyak 19 
(67,13%) orang. Hal ini disebabakan karena 
istirahat merupakan proses yang sangat tepat 
untuk mempercepat Lama Hari Rawat. Selain 
itu diperoleh responden yang tidak mengikuti 
anjuran istirahat dan Hari Rawatnya menjadi 
lama 5 (17,9) orang,   sejalan dengan teori 
yang dikemukakan oteh Hardjodisastro (2006) 
pasien harus tirah baring sampai minimal 7 hari 
bebas demam atau kurang lebih selama 14 
hari. Maksud tirah baring adalah untuk 
mencegah terjadinya komplikasi perdarahan 
usus atau perforasi usus. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara 
umum penderita demam tipoid telah mematuhi 
anjuran untuk istirahat karena istirahat 
bertujuan menghentikan invasi kuman, 
memperpendek perjalanan penyakit selain itu 
dapat menghemat energi dan mengurangi laju 
metabolik mencegah terjadinya komplikasi, 
serta mencegah agar tak kambuh kembali 
sebab meski masih tahap ringan, kuman terus 
menyebar dan berkembang biak dengan cepat, 
dengan ini dapat mempercepat Lama Hari 
Rawat. 

Pasien demam tifoid perlu dirawat di 
rumah sakit untuk isolasi, observasi dan 
pengobatan. Mobilisasi pasien dilakukan secara 
bertahap, sesuai dengan pulihnya kekuatan 
pasien. Pasien dengan kesadaran yang 
menurun, posisi tubuhnya harus diubah-ubah 
pada waktu-waktu tertentu untuk menghindari 
komplikasi pneumonia hipostatik dan dekubitus. 
(Patricia (2005).Hubungan Status Nurisi 
dengan Lama Hari Rawat Pasien Demam 
Tipoid. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Ada hubungan kepatuhan diit dengan Lama 

Hari Rawat Pasien Demam tipoid di Ruang 
Rawat Inap BPRSUD Labuang Baji 
Makassar. 

2. Ada hubungan status Gizi dengan Lama 
Hari Rawat Pasien Demam tipoid di Ruang 

Rawat Inap BPRSUD Labuang Baji 
Makassar. 

3. Ada hubungan istirahat dengan Lama Hari 
Rawat Pasien Demam tipoid di Ruang 
Rawat Inap BPRSUD Labuang Baji 
Makassar. 

Saran 
1. Bagi perawat pelaksana di BPRSUD 

Labuang Baji Makassar agar 
memperhatikan kepatuhan diit, status Gizi, 
dan istirahat bagi pasien sehingga dapat 
mempercepat Lama Hari Rawat khususnya 
pasien Demam tifoid. 

2. Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan 
penelitian dengan menggunakan metode 
yang lain dan menggunakan sampel yang 
lebih banyak agar hasil penelitian dapat 
lebih objektif. 

3. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi 
dalam hal perawatan Pasien Demam tipoid 
sehingga dapat merawat Pasien Demam 
tipoid dengan baik. 

4. Bagi pasien Demam tifoid supaya 
memperhatikan pola diit dan istirahat yang 
cukup untuk memperoleh penyembuhan 
yang lebih cepat   
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Lampiran 
 

Tabel 1 
Hubungan Kepatuhan Diit dengan Lama Hari Rawat Pasien Demam Tipoid  

Di Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam Bagian Penyakit 
Dalam BPRSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009 

 

Kepatuhan Diit 
Lama Hari Rawat 

Total p 
Value 

Singkat Lama 
 n % n % n % 

Patuh 
Tidak patuh 

19 
3 

67,9 
10,7 

2 
4 

7,1 
14,3 

21 
7 

75,0 
25,0 0,021 

Total 22 78,6 6 21,4 28 100 
 Sumber : Data Primer, 2009  α = 0,05 

Tabel 2 
Hubungan Status Gizi dengan Lamanya Perawatan Pasien Tipoid Di 
Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam Bagian Penyakit Dalam  

BPRSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009 
 

Status Gizi 
Lama Hari Rawat 

Total p 
Value 

Singkat Lama 
n % n % n % 

Baik 
Kurang 

16 
6 

57,1 
21,4 

1 
5 

3,6 
17,9 

17 
11 

67,7 
39,3 

0,022 

Total 22 78,5 6 21,5 28 100  
        Sumber : Data Primer, 20079  α = 0,05 

Tabel  3 
Hubungan Istirahat dengan Lama Hari Rawat Pasien Demam Tipoid Di 

Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam Bagian Penyakit Dalam 
Bagian Penyakit Dalam BPRSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009       

 

Istirahat 
Lama Hari Rawat 

Total p 
Value 

Singkat Lama 
n % n % n % 

Ya 
Tidak 

19 
3 

67,8 
10,7 

1 
5 

3,6 
17,9 

20 
8 

71,4 
28,6 

0,003 

Total 22 78,5 6 21,5 28 100  
Sumber : Data Primer, 20079  α = 0,05 
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HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN KEBIASAAN MENGGOSOK 
GIGI DENGAN TIMBULNYA KARIES PADA MURID SD KELAS VI 

SDN CENDRAWASIH I MAKASSAR KOTA MAKASSAR 
 
 

Sabariah Gani1 
1Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
 

ABSTRAK 
 

Pola makan merupakan penyebab utama terjadinya karies, selain itu kebiasaan 
menggosok gigi erat hubungannya dengan kejadian penyakit ini. Penyakit gigi dan mulut 
(karies) berpengaruh pada proses tumbuh kembang anak, anak-anak rawan 
kekekurangan gizi.  

Desain penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan study Cross 
Sectional. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sampel yang 
diambil sebanyak 66 responden yakni anak SD kelas VI SDN Cendrawasih I Makassar 
yang menderita karies, pada tanggal 25 September 2008. Data penelitian ini diambil 
dengan menggunakan kuesioner, setelah ditabulasi data yang ada dianalisis dengan 
menggunakan uji statistik Chi-square dengan tingkat kemaknaan 0,05 

Hasil penelitian menunjukan, pola makan baik dengan kategori karies tinggi 
sebanyak 3 (8,1%), dan dengan kategori karies rendah sebanyak 34 (91,9%), sedangkan 
pola makan buruk dengan karies tinggi sebanyak 11 (37,9%) dan dengan karies rendah 
sebanyak 16 (62,1%). Sementara  kebiasaan menggosok gigi menunjukan bahwa pada 
kebiasaan menggosok gigi baik dengan kategori karies tinggi sebanyak 2 (6,5%), dan 
kategori karies rendah 29 (93,5%), sedangkan kebiasaan menggosok gigi buruk dengan 
karies tinggi sebanyak 12 (34,3%) dan dengan karies rendah sebanyak 23 (65,7%). Dari 
hasil pengujian statistik diperoleh hasil ada hubungan pola makan dan kebiasaan 
menggosok gigi dengan timbulnya karies, dengan nilai Chi-square berturut-turut p=0,008, 
p=0,014  dimana  (p < 0,05) 

 
Kata kunci :  karies, pola makan, menggosok gigi 

 
PENDAHULUAN  

Anak adalah individu yang unik, bukan 
merupakan harta atau kekayaan orang tua 
yang dapat dinilai secara sosial ekonomi, 
melainkan anak adalah modal dan  masa 
depan bangsa. Masalah kesehatan pada anak 
merupakan masalah dasar mengingat angka 
kesakitan pada anak cukup tinggi.  Salah satu 
masalah utama kesehatan gigi dan mulut pada 
anak adalah karies (Ariningrum, R. 2000). 9 

Gigi merupakan jaringan tubuh yang 
penting untuk dipertahankan dan dicegah dari 
kerusakan, meskipun gigi merupakan jaringan 
tubuh yang paling keras, namun mudah sekali 
terjadi kerusakan. Proses terjadinya kerusakan 
gigi diawali dengan adanya lubang gigi (karies). 
Karies adalah salah satu penyakit gigi dan 
mulut  yaitu rusaknya  jaringan gigi pada email 
dan menjalar ketulang gigi (dentin) 13 

Masalah kesehatan gigi saat ini masih 
perlu mendapatkan perhatian, ini disebabkan 
oleh berbagai upaya peningkatan untuk 
mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut 

yang masih belum menunjukan hasil yang 
nyata, hal ini dibuktikan berdasarkan survey 
kesehatan nasional dari departemen kesehatan 
RI dan survey kesehatan rumah tangga 
(SKRT), terlihat bahwa prevalensi karies gigi 
cenderung meningkat pada setiap tahunnya, 
pada tahun 1972 = 60%, tahun 1990 = 73%, 
tahun 1995 = 74,41%,5 tahun 2001 = 90%,7 dan 
tahun 2004 = 90,05%.1 

Selain makanan, karies adalah salah 
satu bukti tidak terawatnya kondisi mulut dan 
gigi, fakta ini ditunjang dari survey  kesehatan 
nasional (SKN) dan survey kesehatan rumah 
tangga (SKRT) bahwa, tahun 1995 menunjukan 
bahwa usia 5-14 tahun, jumlah anak yang sama 
sekali tidak menyikat gigi sebanyak 23,4% dan 
jumlah anak yang menyikat giginya pada waktu 
yang tepat sebanyak 5,6%.2 pada tahun1998, 
mengenai perilaku masyarakat tentang gigi dan 
mulut, bahwa 77,2% memang menyikat giginya, 
tapi untuk menyikat gigi yang sesuai dengan 
anjuran yaitu setelah sarapan pagi dan 
sebelum tidur malam hanya 8,1%. Hal ini 
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membuktikan bahwa anak-anak melakukan 
sikat gigi yang benar dan tepat masih sangat 
rendah (Ariningrum, R. 2000). 27 

Sebanyak 89% anak Indonesia 
dibawah 12 tahun menderita penyakit gigi dan 
mulut, kondisi itu akan berpengaruh pada 
derajat kesehatan mereka, proses tumbuh 
kembang bahkan masa depan mereka, anak-
anak rawan kekurangan gizi, rasa sakit pada 
gigi dan mulut jelas menurunkan selera makan 
mereka. Dampak lainnya, kemampuan belajar 
mereka pun turun sehingga jelas berpengaruh 
pada prestasi belajar. Anak pun akan enggan 
beraktivitas  fisik.  

Berdasarkan latar belakang, maka 
peneliti ingin mengetahui seberapa besar 
hubungan pola makan dan kebiasaan 
menggosok gigi  dengan timbulnya karies gigi 
pada murid SD kelas VI SDN Cendrawasi I 
Makassar. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Desain penelitian adalah wadah 

menjawab pertanyaan penelitian atau 
kebenaran hipotesis. Desain penelitian yang 
digunakan adalah survey analitik dengan 
pendekatan study crosss sectional. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 
2008 di SDN Cendrawasih I Kota Makassar. 
Populasi adalah seluruh murid  SD kelas VI, 
SDN Cendrawasih I Makassar sebanyak 73 
siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil 
menggunakan teknik porposive sampling 
sebanyak 66 orang. Data dianalisis dengan 
menggunakan perangkat lunak Spss versi 15 
for window yaitu analisis univariat dan bivariat 
dengan uji chi square dengan tingkat 
kemaknaan α  0,05 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pola makan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
responden dengan pola makan baik sebanyak 
37 (56,1%) sedangkan buruk sebanyak 29 
(43,9%). Pada hasil analisa bivariat terlihat 
bahwa, pada anak dengan pola makan baik 
terdapat anak dengan jumlah karies tinggi yakni 
3 responden (8,1%), hal ini disebabkan karena 
penyebab terjadinya karies adalah multifaktor, 
selain makanan karies juga diperparah oleh 
karena adanya mikroba dalam mulut 
(Streptoccocus Mutans) yang berinteraksi 
dengan sisa makanan yang mengendap di 
dalam mulut sehingga menyebabkan terjadinya 
plak. Plak dapat melarutkan lapisan email pada 
gigi sehingga lama-kelamaan lapisan email 
akan menipis. Terjadinya plak sangat singkat 
hanya 10-15 menit setelah makan. Jika 

dikaitkan dengan kondisi lingkungan SD Negeri 
Cendrawasih I makassar, dimana ada 
beberapa kantin sekolah yang menyediakan 
jajanan kariogenik seperti kue, roti coklat, 
permen yang sangat digemari anak. Hal ini 
dapat memperparah kondisi kesehatan gigi 
anak, karena lamanya anak terpapar dengan 
makanan kariogenik. 

Pada analisa bivariat juga  terlihat 
bahwa ada  18 responden dengan pola makan 
buruk dengan karies rendah, hal ini disebabkan 
faktor lain yang dapat mencegah timbulnya plak 
gigi yakni saliva. Menurut penelitian Moss 
(1998) menyatakan, penurunan prevalensi 
karies yang terjadi bukan karena oleh fluor, 
tetapi juga karena peran saliva. Saliva berperan 
protektif, oleh Whelton (1996) menyatakan 
bahwa saliva menjaga kebersihan gigi dan 
mulut, karena sistem dapar saliva (bikarbonat) 
mampu menetralisir pH plak sesudah makan. 
Menurut Dawes (1996) kecepatan sekresi 
saliva pada anak-anak akan menurun pada 
umur 8-10 tahun, tetapi akan meningkat sesuai 
bertambahnya usia 10      

Berdasarkan uji Chi-square diperoleh p 
=0,008 yang berarti kurang dari 0,05 dengan 
demikian dikatakan bahwa ada hubungan yang 
antara pola makan dengan terjadinya karies 
gigi  

Diet sangat mempengaruhi terjadinya 
karies, salah satu di antaranya adalah 
penelitian yang terkenal yang dilakukan oleh 
pemerintah  Swedia yakni Vipeholm Dental 
Caries Study , penelitian tersebut telah 
membuktikan bahwa kudapan yang manis, 
terutama diwaktu makan sangat memungkinkan 
terjadinya karies baru (Handayani, L. 2007). 

Diet mempengaruhi terjadinya karies 
juga dibuktikan oleh Stephan. Menurut Stephan 
setelah berkumur-kumur larutan glukosa atau 
sukrosa pH plak akan turun, tetapi secara 
berangsur-angsur akan meningkat kembali 
dalam waktu 40 menit dan menjadi normal 
setelah lebih kurang satu jam (Silverstone dan 
Major 1988) 

Frekuensi masukan gula juga perlu 
mendapat perhatian. Masukan gula sekali 
dalam jumlah banyak ternyata lebih aman 
daripada masukan dalam jumlah sedikit tetapi 
dilakukan berkali-kali. Dalam hal ini dapat 
dimengerti karena dengan demikian gigi 
memperoleh serangan asam berulang kali, dan 
serangan asam berulang akan menyebabkan 
demineralisasi yang berulang kali pula. 

Dari berbagai penelitian mengenai 
perubahan pH plak yang juga menunjukan 
kariogenisitas makanan, Theilade dan Birkhead 
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(1986) menyusun panduan dari hasil 
penelitiannya sebagai berikut : 
1. Kudapan yang berisi gula seperti permen, 

biskuit, es krim menghasilkan penurunan 
Ph sangat tajam, sekitar 4 

2. Makanan yang dikomsumsi pada waktu 
makan siang menyebabkan penurunan ph 
yang dapat berlangsung beberapa jam 

3. Produk makanan yang berisi pati misalnya 
roti, corn flakes, keripik kentang, berondong 
jagung mengakibatkan ph tetap di bwah 5,7 
(Handayani, L. 2007). 

Dengan meningkatnya pH plak akan 
terjadi redoposisi ion-ion mineral dari cairan di 
sekitar email dan dapat terjadi presipitasi pada 
daerah yang semula mengalami dekalsifikasi. 
Selanjutnya jika gula masuk lagi, hal yang 
sama akan terjadi dan demikian seterusnya 
sehingga proses karies dapat dianggap sebagai 
hasil komulatif antara proses demineralisasi 
dan remineralisasi yang terjadi terus-menerus 
atau proses disolusi jika pH turun dan 
presipitasi jika pH meningkat. Dengan kata lain 
jika kesimbangan bergeser kearah 
demineralisasi, karies atau erosi akan terjadi, 
sedang jika keseimbangan bergerak kearah 
remineralisasi gigi menjadi lebih tahan terhadap 
asam (Feyerskop dan Thylstrup) (Handayani, L. 
2007).  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 
hasil penelitian Bafira Ratnawati (2001), bahwa 
ada hubungan bermakna antara praktek ibu 
dalam pembelian makanan jajanan dan 
frekuensi komsumsi makanan jajanan 
kariogenik dengan timbulnya karies. Dimana 
jenis makanan kariogenik seperti permen dan 
susu dikomsumsi lebih dari 50%.  

Berbagai jenis karbohidrat seperti 
sukrosa hampir ditemui pada setiap makanan 
pada anak seperti; permen, coklat, kue dan 
gula. Karbohidrat ini apabila terdapat dalam 
jumlah besar, terutama jenis lengket/melekat 
pada gigi maka memungkinkan terjadinya 
karies sangat tinggi (Herijawanti, E. dkk. 2002). 

Anak-anak menyenangi rasa manis 
sudah merupakan naluri, manis sudah 
termasuk rasa favorit diantara rasa-rasa 
lainnya, berbagai jenis gula-gula, kue, coklat, 
roti, jelly dan penganan lainnya sangat diminati 
anak karena rasa manisnya. Pemakaian 
sukrosa yang ekstrem 200 gr/hari atau 30% 
dari kecukupan energi akan memicu timbulnya 
karies gigi.27 

Rentang usia 6-12 tahun adalah masa 
yang kritis bagi kesehatan gigi anak , dimasa 
inilah setiap anak mengalami masa gigi 
campuran yakni gigi susu mulai tanggal satu 
persatu digantikan gigi permanen, pada masa 

ini, anak seharusnya mulai akrab dengan 
dokter gigi agar masalah kesehatan gigi dapat 
diatasi sejak dini. Sejak gigi anak mulai tumbuh, 
sebaiknya orang tua rajin membawa anaknya 
melakukan pemeriksaan rutin kedokter gigi, 
minimal satu kali dalam 6 bulan, bisa lebih 
sering jika ditemukan banyak masalah 
kesehatan gigi. 

Meningkatnya angka kesakitan gigi di 
Indonesia sebagai akibat belum memadainya 
kualitas pelayanan kesehatan gigi. Departemen 
kesehatan sering kali mengabaikan masalah 
kesehatan gigi dan mulut, sebagai salah satu 
contoh program yang diselenggarakan di 
puskesmas mengenai usaha kesehatan gigi 
masih belum optimal dilakukan seperti 
melakukan penyuluhan dan pemeriksaan 
kesehatan gigi dan mulut serta perawatannya 
secara rutin untuk anak-anak sekolah masih 
jarang dilakukan. Usaha pencegahan penyakit 
gigi dan mulut pada murid sekolah dapat 
melalui pengembangan dan mengaktifkan 
program UKS (usaha kesehatan sekolah) yakni 
melalui jalur program UKGS (usaha kesehatan 
gigi sekolah) seperti kumur-kumur larutan fluor, 
sikat gigi masal, pendidikan kesehatan gigi dan 
mulut dan perawatan gigi dan mulut.    
Kebiasaan menggosok gigi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 
responden dengan kebiasaan menggosok gigi  
baik sebanyak 31 (47,0%) sedangkan buruk 
sebanyak 35 (53,0%). Pada tabel 5 dapat 
dilihat bahwa responden yang mempunyai 
kebiasaan menggosok gigi baik dengan karies 
tinggi sebanyak 2 responden (6,5%), hal ini 
terkait dengan pola dan kebiasaan makan anak 
di sekolah serta lamaya anak terpapar dengan 
makanan kariogenik, karena disekitar 
lingkungan SD Neg. Cendrawasih I Makassar  
ada beberapa kantin sekolah yang 
menyediakan berbagai penganan makanan 
kariogenik yang digemari anak seperti, permen, 
roti coklat, biskuit, kue-kue, sehingga 
memungkinkan  terjadinya  serangan asam 
yang berulang dan terkait dengan lamanya 
anak terpapar makanan kariogenik sebab 
proses terjadinya plak amat singkat yakni 
hanya 10-15 menit, sedangkan anak berada di 
sekolah cukup lama.   

Pada tabel 5 juga didapat dilihat anak 
yang memiliki kebiasaan menggosok gigi buruk 
dengan karies rendah sebanyak 23 responden 
(65,7%), hal ini erat kaitannya dengan sistem 
dapar saliva, karena mampu menetralkan 
kembali plak, karang gigi dan derajat keasaman 
mulut. 

Berdasarkan hasil uji  Chi-square 
diperoleh p =0,014 yang berarti kurang dari 
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0,05 dengan demikian dikatakan bahwa ada 
hubungan yang antara kebiasaan menggosok 
gigi  dengan terjadinya karies gigi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Ita Handayani tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi timbulnya karies 
pada murid SD Neg Bung Makassar  tahun 
2006 dimana ada hubungan signifikan antara 
kebiasaan menggosok gigi dengan terjadinya 
karies. Kebiasaan anak menggosok gigi masih 
rendah hal ini dapat dilihat  dari cara menyikat 
gigi, lamanya menyikat gigi, serta waktu yang 
tepat untuk menggosok gigi terutama setelah 
makan dan sebelum tidur malam  masih sangat 
rendah (Candra, 2007). 

Dengan melihat efisiensi waktu dan 
saat makannya serta hasilnya, frekuensi sikat 
gigi anak adalah dua kali sehari. Waktu yang 
tepat adalah pagi hari sesudah sarapan pagi 
dan malam hari sebelum tidur malam, teknik 
menyikat gigi harus merupakan teknik menyikat 
sederhana dan mudah mengerti. 

Perawatan gigi dan mulut pada masa 
balita dan anak ternyata cukup menentukan 
kesehatan gigi dan mulut mereka pada 
tingkatan usia selanjutnya untuk itu perawatan 
gigi dengan cara mengajak dan mengajarkan 
anak menggosok gigi secara teratur dan benar 
yakni sesudah makan dan sebelum tidur 
malam, dan membiasakan berkumur-kumur  
setelah makan makanan manis. 

Dengan melihat efisiensi waktu dan 
saat makannya serta hasilnya, frekuensi sikat 
gigi  yang baik bagi anak adalah dua kali 
sehari. Waktu yang baik adalah pagi hari 
sesudah makan pagi dan malam hari sebelum 
tidur malam. Teknik menyikat gigi pada anak 
harus merupakan teknik menyikat sederhana 
dan mudah dimengerti. Pada prinsipnya teknik 
menyikat gigi anak adalah semua permukaan 
gigi disikat sampai benar-benar bersih. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pengolahan data 
tentang hubungan pola makan dan kebiasaan 
menggosok gigi pada murid SD kelas VI SDN 
Cendrawasih I Makassar maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Ada hubungan antara pola makan dengan 

timbulnya karies gigi pada murid SD kelas 
VI SDN Cendrawasih I Makassar, dengan 
nilai p = 0,008, (p > 0,05) dan OR = 7 

2. Ada hubungan antara kebiasaan 
menggosok gigi dengan timbulnya karies 
gigi pada murid SD kelas VI SDN 
Cendrawasih I Makassar, dengan nilai 
p=0,014, (p > 0,05), OR = 8  

Saran 
1. Orang tua agar lebih memperhatikan 

kesehatan gigi anaknya, terutama 
mengawasi pola makan anak,   dan 
mengajari anak cara menjaga kebersihan 
gigi dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, 
yakni sesudah makan dan sebelum tidur 

2. Program puskesmas terhadap kesehatan 
gigi dan mulut sebaiknya   diintensifkan 
guna mencegah keadaan yang lebih parah 
dengan cara mengaktifkan program UKS 
(usaha kesehatan sekolah) melalui  usaha 
pendidikan kesehatan gigi dan mulut serta  
usaha promotif tentang kesehatan gigi dan 
mulut baik melalui program UKGS (usaha 
kesehatan gigi sekolah) ataupun UKGM 
(usaha kesehatan gigi masyarakat) 

3. Bagi anak yang terbiasa mengkomsumsi 
permen sebaiknya mengkomsumsi permen 
yang mengandung bahan pemanis alami 
yakni permen Xylitol, karna permen Xylitol 
baik untuk kesehatan gigi.. 

4. Untuk mencegah kerusakan gigi pada 
anak, sebaiknya sejak gigi anak mulai 
tumbuh, orang tua rajin memeriksakan gigi 
anaknya secara rutin yakni minimal 6 bulan 
sekali. 

5. Bagi anak, sebaiknya minum dan 
berkumur-kumur dengan air putih setiap 
kali selesai makan makanan yang manis.  

6. Untuk memperdalam pemahaman tentang 
karies maka perlu juga dilakukan penelitian 
tentang pengaruh penyuluhan kesehatan 
gigi dan mulut pada murid SD terhadap 
kebersihan mulut anak. 
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Lampiran : 
 

Tabel .1 
Distribusi frekuensi responden menurut pola Makan pada  Murid SD kelas VI 
            SDN Cendrawasih I Makassar 

 
No Pola 

makan 
Jumlah Persentase 

1 
2 

Baik 
Buruk 

37 
29 

56,1% 
43,9% 

Total 66 100% 

 Sumber : Data primer (2007) 
  

Tabel 2 
Distribusi frekuensi responden menurut kebiasaan menggosok gigi pada murid  

SD kelas VI SDN Cendrawasih I Makassar 
 

No Kebiasaan 
menggosok 

gigi 

Jumlah Persentase 

1 
2 

Baik 
Buruk 

31 
35 

47,0% 
53,0% 

Total 66 100% 

 Sumber : Data primer (2007) 
  

  
Tabel . 3 

Distribusi frekuensi responden menurut jumlah karies pada  
 murid SD kelas VI SDN Cendrawasih I Makassar 

 
No Karies Jumlah Persentase 

1 
2 

Rendah 
Tinggi 

52 
14 

78,8% 
21,2% 

Total 66 100% 
Sumber : Data primer (2007) 

 


