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ABSTRAK 
 

Penyusunan program perbaikan gizi dengan suplementasi maupun fortifikasi 
gizi mikro di Sulawesi Selatan perlu didasarkan pada data mutakhir dan hasil 
penelitian yang akurat. Penelitian ini bertujuan informasi (evidance based) status 
vitamin A, Hb dan seng pada anak balita yang dapat digunakan untuk perencanaan 
program gizi dalam upaya mengatasi masalah vitamin A, anamia dan seng pada anak 
balita, khususnya di Sulawesi Selatan. 

Penelitian dilakukan terhadap 370 anak usia 6-59 bulan yang dipilih secara 
systematic random sampling pada 25 desa/kelurahan yang tersebar di 9 kabupaten 
dan kota di Sulawesi Selatan. Pemeriksaan Hb menggunakan metode Hemoque, 
penentuan kadar retinol menggunakan alat HPLC dan penentuan kadar Zn 
menggunakan metode AAS. 

Jumlah balita yang menderita anemia sebanyak 28.1%, tidak ditemukan anak 
yang menunjukkan gejala xeropthalmia namun ditemukan sebanyak 17.1% balita yang 
mempunyai kadar retinol < 20 ug/dL. Balita yang mengalami kekurangan Zn mencapai 
58,4% dimana 22.7% diantaranya mempunyai kadar Zn < 0.70 ug/dL. 

  
PENDAHULUAN 

Kurang asupan dan absorpsi gizi mikro 
seperti vitamin A, Zat besi (Fe) dan Seng (Zn) 
dapat menimbulkan konsekwensi pada status 
kesehatan, mental dan fungsi lain (kognitif, 
system imunitas, reproduksi, dll). Buta senja 
adalah gejala dini kekurangan vitamin A 
(KVA). KVA tingkat berat dapat 
mengakibatkan keratomalasia dan kebutaan. 
Vitamin A berperan pada integritas sel epitel, 
imunitas, dan reproduksi. KVA pada anak 
balita (bawah lima tahun) dapat 
mengakibatkan kematian sampai 20-30% 
(Sommer A, 1986; West KP,Beaton 
GH,1992). Mortalitas anak yang buta karena 
keratomalasia dapat mencapai 50-90% 
(Muhilal,1993). Survei nasional Xerophtalmia 
1978 menemukan prevalensi X1b (Bitot spot) 
pada anak balita 1.34%, dan pada tahun 
1992 turun menjadi 0.35%. Angka tersebut 
masih dibawah kriteria yang ditetapkan WHO 
sebagai masalah kesehatan masyarakat 
yakni bila prevalensi X1b > 0.5%. Survei 
tersebut juga menemukan 50.2% anak balita 
mempunyai kadar serum vitamin A < 20 
ug/dl, sebesar 15% (Tarwotjo, 1993). Helen 
Keller International (HKI), 1999 melaporkan 
kejadian buta senja pada WUS (wanita usia 

subur) di jawa Tengah sebesar 1-3.5% (HKI, 
1999). 

Seng merupakan komponen esensial 
lebih dari 300 enzim. Seng berperan pada 
struktur enzim atau sebagai katalis. Defisiensi 
seng dapat menyebabkan retardasi 
pertumbuhan, berat lahir rendah (BBLR), 
imunitas menurun, frekwensi dan lama diare 
pada anak balita, dan pada tingkat berat 
dapat mengakibatkan cacat bawaan (neuron 
behavior)(Shaukar AH). Manifestasi defisiensi 
seng pada anak balita adalah retardasi 
pertumbuhan. Prevalensi retardasi 
pertumbuhan linier (pendek atau stunting) 
pada anak balita di Indonesia diperkirakan 
sekitar 40-50% (Jahari AB,2000). 

Anemia merupakan masalah gizi 
utama di Indonesia. Konsekwensi anemia 
pada anak balita adalah terjadinya gangguan 
mental, motorik dan peningkatan morbiditas 
(9). Prevalensi anemia pada anak bayi 
sebesar 61% dan pada anak balita 42%, 
remaja putera 20%, remaja puteri 29%, dan 
wanita usia subur (WUS) 29% (Fitrah, 2001; 
Dewi P, 2005). 

Sejak Survei Xerophtalmia tahun 1992 
belum ada lagi data status vitamin A berbasis 
masyarakat (population basesd) yang dapat 
digunakan sebagai dasar acuan untuk 
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perencanaan program gizi mikro termasuk 
vitamin A, meski distribusi kapsul vitamin A 
kepada anak balita sudah dimulai sejak tahun 
1976. 

Dewasa ini penelitian-penelitian, 
maupun program perbaikan gizi dengan 
suplementasi maupun fortifikasi gizi mikro, 
baik gizi mikro tunggal  maupun multi gizi 
mikro belum didasarkan pada data hasil 
penelitian (evidance based). Selama ini, 
untuk perencanaan program gizi, digunakan 
data survei nasional xerophtalmia yang 
dilakukan pada tahun 1992, sementara itu 
prevalensi defisiensi seng didasarkan dari 
data studi kecil terserak. Gambaran 
prevalensi anemia didasarkan pada Survei 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001. 

Pada penelitian ini dilakukan 
pengumpulan data dan informasi (evidance 
based) status vitamin A, Hb dan seng pada 
anak balita yang dapat digunakan untuk 
perencanaan program gizi dalam upaya 
mengatasi masalah vitamin A, anemia dan 
seng pada anak balita, khususnya di 
Sulawesi Selatan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di 25 
desa/kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten 
dan 1 kota di Sulawesi Selatan, yaitu 
Kabupaten Bantaeng, Jeneponto,  Barru, 
Sidrap, Pinrang, Luwu, Bone, dan Kota 
Palopo. Penetapan tempat penelitian 
didasarkan hasil randomisasi. Pengumpulan 
data dilakukan pada bulan Nopember 2006. 

Penelitian ini merupakan survei 
lapangan dengan menggunakan rancangan 
Cross Sectional Study, menggunakan sampel 
anak usia 6-59 bulan sebanyak 370 orang  
yang dipilih secara acak sederhana dari 1500 
balita yang berpartisipasi dalam Survei Gizi 
Mikro tingkat Sulsel. Pemilihan 
kabupaten/kota dilakukan berdasarkan 
Stratified random sampling (SRS).  

Data yang dikumpulkan meliputi 
karakteristik anak, keadaan sosial ekonomi 
keluarga dan Status gizi mikro (kadar vitamin 
A, kadar Hb darah dan kadar seng). 
Pengumpulan data karakteristik anak dan 
orang tua dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner. Untuk keperluan 
penentuan status vitamin A, Hb dan Seng 
secara biokimia, diambil darah vena 
sebanyak 2 ml menggunakan jarum kupu-

kupu dan spuit 2 ml, yang dilakukan oleh 
tenaga analis kesehatan. Penentuan kadar 
Hb menggunakan alat Hemoque. Penentuan 
kadar vitamin A dan Seng dilakukan 
Puslitbang Gizi Bogor, dengan menggunakan 
alat HPLC untuk penentuan kadar vitamin A 
dan Seng menggunakan metode AAS.  
Wawancara dilakukan oleh petugas lulusan 
D3 Gizi yang telah mengikuti pelatihan.  

Pengolahan data menggunakan 
program SPSS for Windows dan analisis data 
menggunakan analisis diskriptif. 

 
HASIL PENELITIAN 
Karateristik anak balita 

Anak balita yang terlibat pada 
penelitian berjumlah 1500 orang,  tetapi yang 
dilakukan pemeriksaan darah hanya 370 
orang, untuk penentuan kadar  Hemoglobin 
(Hb), Serum vitamin A dan kadar Seng (Zn). 
Dari hasil pemeriksaan sampel darah, yang 
dapat dianalisis kadar Zn dan serum vitamin 
A masing-masing hanya 361 orang dan 362 
orang. Sampel darah lainnya mengalami lisis.  

Distribusi anak laki-laki dan anak 
perempuan pada sampel penelitian ini tidak 
berbeda, namun sangat berbeda menurut 
kelompok umur. Jumlah terbanyak berumur 
36-59 bulan, sebanyak 214 anak disusul 
umur 24-35 bulan yaitu sebanyak 94 anak. 
Sedangkan yang berumur 18-23 bulan, 12-17 
bulan dan 6-9 bulan masing-masing 
berjumlah 29, 20 dan 13 anak (tabel 2, tabel 
3, tabel 4) 

 
Karakteristik orang tua 
Umur  

Tabel 1 menjelaskan bahwa usia orang 
tua, baik ayah maupun ibu masih tergolong 
usia produktif, yaitu berkisar antara 20-39 
tahun. Umur ayah cenderung lebih tua dari 
umur ibu. Sebagian besar ayah berumur 30-
39 (48.9%) tahun dan umur 20-29 tahun 
(29.7%). Sebaliknya, distribusi umur ibu yang 
terbanyak berada pada kelompok 20-29 
tahun (53.2%) dan hanya 38.6% yang 
berumur 30-39 tahun. 
Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan orang tua baik ayah 
maupun ibu relatif sama, sebagian besar 
hanya tamat sekolah dasar. Jumlah ayah 
maupun ibu yang berpendidikan tingkat 
akademi dan perguruan tinggi juga relatif 
sama yaitu masing-masing 6.5% dan 4.6%. 
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Orang tua yang tidak pernah mengikuti 
pendidikan formal  adalah masing-masing 
ayah 4.1% dan ibu 4.3%. Data tentang 
tingkat pendidikan orang selengkapnya 
disajikan pada tabel 1. 
Pekerjaan  

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis 
pekerjaan ayah yang terbanyak adalah 
sebagai petani atau nelayan (58.4%) dan 
pedagang/wiraswasta (21.6%). Jumlah ayah 
yang tidak bekerja sebanyak 3.0%. Sebagian 
besar ibu hanya bekerja sebagai Ibu Rumah 
Tangga  (83.0%). Orang tua yang bekerja  
sebagai PNS (pegawai  negeri sipil) untuk  
ayah sebanyak 5.7% dan ibu sebanyak 5.4%. 
Sedangkan ayah yang belum memiliki 
pekerjaan tetap sebanyak 3.0%. 

 
Status Gizi Mikro 
Status Anemia 

Anak balita yang menderita anemia 
sebanyak 28.1%. Dilihat berdasarkan jenis 
kelamin, proporsi penderita anemia lebih 
tinggi pada anak laki-laki (53.8%) 
dibandingkan anak perempuan (46.2%).  

Jika didistribusi menurut kelompok 
umur, proporsi anak yang menderita anemia 
cenderung menurun seiring peningkatan 
umur. Proporsi anemia pada kelompok umur  
6-11 bulan mencapai 76.9%, menurun 
menjadi 60% pada usia 12-17 bulan. 
Selanjutnya pada umur18-23 bulan mencapai 
41.4%, umur 24-35 bulan hanya 28.7% dan  
menjadi 20.0% pada umur 36-59 bulan (tabel 
2) 

Penyebaran anak yang anemia 
menurut menurut jenis kelamin 
memperlihatkan proporsi yang relatif sama 
pada anak laki-laki (28.7%) dan anak 
perempuan (27.4%). 
Status Vitamin A 

Hasil studi ini tidak menemukan 
seorang anak pun yang mengalami 
kekurangan vitamin A tingkat berat (serum 
retinol < 10 ug). Namun,  anak balita yang 
mengalami kekurangan vitamin A tingkat 
ringan (serum retinol < 20 ug) mencapai 
17.1%. 

Proporsi anak balita yang mempunyai 
kadar retinol < 20 ug lebih tinggi pada anak 
perempuan (21.5%) dibandingkan pada anak 
laki-laki (13.2%). Dilihat dari kelompok umur, 
proporsi anak balita yang mengalami 
kekurangan vitamin A lebih tinggi pada umur 

6-11 bulan dan 12-17 bulan, yaitu masing-
masing 25% (tabel 20). 

 
Status Seng 

Anak balita yang mengalami 
kekurangan Seng (Zn) dengan kadar Zn 
dalam darah kurang dari 0.80 µg sebanyak 
54.8%. Jumlah balita yang mempunyai kadar 
Zn kurang 0.70 µg mencapai 22.7%. 

Dilihat dari jenis kelamin, distribusi 
anak yang mengalami kekurangan Zn tidak 
berbeda antara anak laki-laki dengan anak 
perempuan, baik pada tingkat kekurangan 
yang ringan maupun kekurangan sedang 
(tabel 4) 

Distribusi anak yang mengalami 
kekurangan Zn terlihat berbeda menurut 
kelompok umur. Proporsi anak yang  
kekurangan Zn terbanyak ditemukan pada 
kelompok umur 18-23 bulan (70.4%), 
menyusul kelompok umur 6-11 bulan 
(66.7%). Proporsi anak yang mengalami 
mempunyai kadar Zn kurang <0.70 ug 
terbanyak ditemukan pada anak kelompok 
usia 18-23 bulan (33.3%). 

 
PEMBAHASAN 
Status anemia 

Anemia merupakan salah satu 
masalah gizi yang banyak ditemukan pada 
balita di Indonesia. Anemia gizi disebabkan 
karena kekurangan berbagai zat gizi, 
terutama kekurangan zat besi yang dapat 
diukur melalui indikator kadar hemoglobin 
(Hb). Seseorang dikatakan menderita anemia 
jika memiliki kadar Hb lebih rendah dari 
standar sesuai dengan kelompok umur dan 
jenis kelamin. Menurut WHO, batas kadar Hb 
normal pada balita adalah > 12 g/dL. Jika 
seorang anak mempunyai kadar Hb < 12 
g/dL maka ybs tergolong menderita anemia 
gizi. 

Kadar hb rata-rata balita pada 
penelitian ini mencapai 11.4 ± 1.06 g/dL. 
Berdasarkan pada standar Hb normal 
menurut WHO maka diperoleh sebanyak 
28.1% balita yang mempunyai kadar Hb 
dibawah normal atau menderita anemia gizi 
di Sulsel. Dibandingkan dengan hasil SKRT 
1995  maka dapat dikatakan bahwa 
prevalensi anemia pada balita di Sulsel lebih 
rendah dari angka anemia tingkat nasional 
yang mencapai 40.5% (Depkes, 2005). 
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Dilihat dari distribusi menurut jenis 
kelamin, ternyata prevalensi anemia pada 
anak laki-laki tidak menunjukkan perbedaan 
yang bermakna. Hal ini disebabkan pertama, 
kebutuhan zat gizi khususnya zat besi antara 
antara anak balita laki-laki dan perempuan 
relatif sama, pengaruh faktor lingkungan dan 
pola aktivitas antara  balita laki-laki dan 
perempuan pun masih sama. 

Menariknya adalah prevalensi anemia 
pada balita di Sulsel sangat bervariasi 
menurut umur. Prevalensi anemia lebih 
banyak ditemukan pada balita usia di bawah 
satu tahun (bayi), dan cenderung menurun 
seiring dengan peningkatan umur. Pada 
kelompok bayi ditemukan sebanyak 76.9% 
yang menderita anemia, sedangkan pada 
kelompok usia 12 – 35 bulan hanya terdapat 
36% yang menderita anemia, pada usia 36-
59 bulan penderita anemianya hanya 
mencapai 20%.  Hasil penelitian ini 
mempertegas hasil penelitian nasional  
(SKRT, 2001) yang melaporkan bahwa 
semakin muda usia balita semakin tinggi 
proporsi anemia. Proporsi anemia pada balita 
usia < 12 bulan mencapai 61.3 – 64.8%, 
sedangkan pada usia 48-59 bulan hanya 
mencapai 32.1%. 

Anemia pada balita disebabkan oleh 
berbagai faktor, asupan zat besi, penyerapan 
zat besi, kebutuhan yang  meningkat untuk 
pertumbuhan dan infeksi kecacingan 
(Husaini, 1989).  Tingginya angka anemia 
pada kelompok anak usia < 12 bulan 
menunjukkan kuantitas dan kualitas gizi 
mikro pada makanan MP-ASI masih rendah, 
sehingga sebagian besar balita belum dapat 
terpenuhi kebutuhan zat gizinya. Pada 
penelitian ini, semua balita mempunyai 
tingkat konsumsi zat besi kurang dari AKG. 
Status Vitamin A 

Masalah Kekurangan Vitamin A  (KVA) 
merupakan salah satu masalah gizi utama 
pada balita di Indonesia. Penentuan anak 
yang menderita KVA dapat diamati secara 
klinis yaitu dengan melihat adanya gejala-
gejala Xeropthalmia, dan penilaian sub-klinis 
yaitu dengan pemeriksaan kadar retinol 
dalam darah. Secara klinis, hasil penelitian ini 
tidak menemukan anak yang menderita KVA 
atau Xeropthalmia. Hasil ini mempertegas 
hasil Survei Vitamin tahun 1992 yang 
menyimpulkan bahwa Indonesia dinyatakan 
bebas masalah Xeropthalmia, prevalensi 

0.33% lebih kecil dari 0.5% sebagai ambang 
batas masalah KVA sebagaimana yang 
ditetapkan oleh WHO. 

Meskipun tidak menemukan anak 
yang menderita Xeropthalmia namun 
penelitian ini menemukan sebanyak 17.1% 
anak yang mempunyai serum retinol < 20 
ug/dL. Anak balita yang mempunyai serum 
retinol < 20 ug/dL sangat berpotensi untuk 
mengalami xeropthalmia, apabila tidak 
segera ditangani dengan pemberian kapsul 
vitamin A dosis tinggi atau dengan 
meningkatkan jumlah dan mutu konsumsi 
makanan sumber vitamin A. 

Dilihat dari gejala subklinik tampak 
bahwa jumlah balita yang mengalami KVA  
(serum retinol < 20 ug/dL) telah mengalami 
penurunan yang sangat bermakna 
dibandingkan hasil Survei Vitamin A tahun 
1992. Prevalensi balita yang mengalami KVA 
subklinik tingkat nasional pada tahun tersebut 
mencapai 50%.  Penurunan prevalensi KVA 
ini tidak lepas dari semakin meningkatnya 
cakupan kapsul vitamin A pada anak balita, 
serta semakin meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam mengkonsumsi makanan 
sumber vitamin A alami. 
Status Seng 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebanyak 54.8% balita di Sulsel mengalami 
kekurangan Zn (< 0.8 ug/dL), dimana 22.7% 
diantaranya mempunyai kadar Zn < 0.7 ug/dL 
yaitu mengalami kekurangan Zn tingkat berat. 
Dilihat dari jenis kelamin, anak perempuan 
lebih banyak yang mengalami kekurangan Zn 
dibandingkan dengan anak laki-laki. Dilihat 
dari kelompok umur, tampak bahwa pada 
anak umur <12 bulan lebih banyak ditemukan 
yang mengalami kekurangan Zn, tetapi pada 
kelompok usia >12 bulan jumlah balita yang 
mengalami kekurangan Zn cukup 
berfluktuasi. 

 
KESIMPULAN 
A. Jumlah anak balita yang menderita 

anemia mencapai 28.1%. 
B. Anak balita yang mengalami kekurangan 

vitamin A sebanyak 17.1%, semuanya 
tergolong kekurangan tingkat ringan. 

C. Proporsi anak balita yang menderita 
kekurangan Zn mencapai 54.8%, dimana 
22.7% diantara mengalami kekurangan 
tingkat berat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Tabel 1. Karakteristik orang tua 
 

Variabel 
Ayah Ibu 

n=370 % n=370 % 
Umur (tahun)     

< 20 
20-29 
30-39 
40-49 
> 50 

0 
110 
181 
68 
11 

0 
29.7 
48.9 
18.4 
3.0 

8 
197 
143 
19 
3 

2.2 
53.2 
38.6 
5.1 
0.8 

Tingkat pendidikan     
Tidak sekolah 
Tidak tamat SD 
Tamat SD 
Tamat SMP 
Tamat SLTA 
Akademi/D1-D3 
Perguruan Tinggi 

15 
35 

118 
73 
96 
9 

24 

4.1 
9.5 
31.9 
19.7 
25.9 
2.4 
6.5 

16 
31 

109 
92 
95 
10 
17 

4.3 
8.4 

29.5 
24.9 
25.7 
2.7 
4.6 

Pekerjaan     
Tidak bekerja 
Ibu rumah tangga 
Pegawai negeri sipil 
Pedagang/wiraswasta 
Petani/nelayan 
Karyawan swasta 
Buruh 
Lain-lain 

11 
4 

21 
80 

216 
10 
7 

21 

3.0 
1.1 
5.7 
21.6 
58.4 
2.7 
1.9 
5.7 

10 
307 
20 
13 
13 
3 
0 
4 

2.7 
83.0 
5.4 
3.5 
3.5 
0.8 
0 

1.1 
 

Tabel 2. Status anemia pada anak balita 
 

Karakteristik anak n 
Anemia Normal 

n % n % 
Jenis kelamin 
- Laki-laki 
- Perempuan 

 
195 
175 

 
56 
48 

 
28.7 
27.4 

 
139 
175 

 
71.3 
72.6 

Umur 
6-11 bulan 
12-17 bulan 
18-23 bulan 
24-35 bulan 
36-59 bulan 

 
13 
20 
29 
94 
214 

 
10 
12 
12 
27 
43 

 
76.9 
60.0 
41.4 
28.7 
20.0 

 
3 
8 

17 
67 

171 

 
23.1 
40.0 
58.6 
71.3 
80.0 

Total 370 104 28.1 266 71.9 
 

6 
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Tabel 3. Status Vitamin A pada anak balita  
 

Variabel n 
< 20 ug > 20 ug 

n % n % 
Jenis kelamin 
- Laki-laki 
- Perempuan 

 
190 
172 

 
25 
37 

 
13.2 
21.5 

 
165 
135 

 
86.8 
78.5 

Umur 
6-11 bulan 
12-17 bulan 
18-23 bulan 
24-35 bulan 
36-59 bulan 

 
12 
20 
27 
92 
211 

 
3 
5 
3 

13 
38 

 
25.0 
25.0 
11.1 
14.1 
18.0 

 
9 

15 
24 
79 

173 

 
75.0 
75.0 
88.9 
85.9 
82.0 

Total 362 62 17.1 300 82.9 
 

Tabel 4. Status Seng pada anak balita 
 

Variabel n 
> 0.8 ug/dL 0.7-0.79 ug/dL < 0.70 ug/dL 
n % N % n % 

Jenis kelamin 
   Laki-laki 
   Perempuan 

 
190 
171 

 
88 
75 

 
46.3 
43.9 

 
60 
56 

 
31.6 
32.7 

 
42 
40 

 
22.1 
23.4 

Umur 
6-11 bulan 
12-17 bulan 
18-23 bulan 
24-35 bulan 
36-59 bulan 

 
12 
19 
27 
92 
211 

 
4 

10 
8 

35 
106 

 
33.3 
52.6 
29.6 
38.0 
50.2 

 
5 
7 
10 
33 
61 

 
41.7 
36.8 
37.0 
35.9 
28.9 

 
3 
2 
9 
24 
44 

 
25.0 
10.5 
33.3 
26.1 
20.9 

Total 361 163 45.2 116 32.1 82 22.7 
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PERBEDAAN INDEKS ANTROPOMETRI ANAK USIA 6-36 BULAN 
ANTARA KELUARGA SADAR GIZI DENGAN KELUARGA  

BELUM SADAR GIZI  
 

Sirajuddin 1, Abdullah Tamrin 1, Sukmawati 1 
Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
ABSTRAK 

 
Perbedaan indeks antropometri Anak Usia 6-36 bulan antara keluarga sadar gizi 

dengan keluarga belum sadar gizi telah diteliti di Kecamatan Suppa Kabupaten 
Pinrang Sulawesi Selatan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui beda 
rataan nilai z skor ukuran antropometri anak antar keluarga sadar gizi dengan keluarga 
belum  sadar gizi.  

Disain penelitian adalah penelitian survey dengan pendekatan crossestional 
study. Dilakukan pada Nopember 2007 di Kecamatan Suppa yang dipilih menurut 
prevalensi status gizi kurang tertinggi di Kabupaten Pinrang.  Besar sampel sebanyak 
285 anak yang ditarik secara acak sederhana disetiap Desa. 

Hasil penelitian ditemukan prevalensi underweight, stunting dan wasting masing-
masing 32.6%, 27.7% dan 13.7 %. Sedangkan keluarga sadar gizi ditemukan 
sebanyak 12.6%. Hasil analisis uji t Independen nilai z skor BB/TB ditemukan berbeda 
nyata (p=0.045) antara keluarga sadar gizi dengan keluarga belum sadar gizi. Indikator 
BB/U dan TB/U tidak ditemukan berbeda antara kedua kelompok masing-masing nilai 
signifikansinya adalah (P=0.060) dan P(0.635). Jika kadarzi disepakati sebagai 
indikator proses maka penggunaannya cukup beralasan karena memiliki korelasi yang 
baik dengan indikator BB/TB sebagai salah satu indikator dalam menilai status gizi 
balita. 

Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk menganalisis determinant faktor 
keluarga sadar gizi, sebagai bahan pertimbangan dalam mendisain  Komunikasi 
Informasi dan Edukasi  kadarzi. 
  
Kata Kunci: Indeks Antropometri, Keluarga Sadar Gizi  

 
 

PENDAHULUAN 
Penetapan luas dan besaran 

masalah gizi di Indonesia salah satunya 
didasarkan pada prevalensi status gizi buruk 
dan gizi kurang dalam suatu populasi. Cut of 
point untuk menetapkan luas dan besaran 
masalah gizi mengacu pada distribusi normal 
prevalensi status gizi masyarakat. Ditetapkan 
bahwa masyarakat disebut bebas masalah 
gizi balita jika prevalensi status gizi kurang < 
2% (-3 sd -2 Standar Deviasi) dan status gizi 
buruk < 1% (< -3 standar deviasi) indikator 
NCHS WHO (Depkes, 2006).   

Faktanya di Indonesia pada tahun 
2005 distribusi status gizi kurang sebesar 
19.24% dan gizi buruk 8.8%. Di Propinsi 
Sulawesi Selatan prevalensi gizi kurang dan 
gizi buruk masing-masing 9.31% dan 

29.29%. Status gizi di Kabupaten Pinrang gizi 
kurang gizi buruk masing-masing 8.31% dan 
1.10%. Di Kecamatan Suppa prevalensi 
wasting 13.7%, stunting 27.7% dan 
underweight 32,6%. Pada semua level 
administratif pemerintahan,  gizi kurang 
masih merupakan masalah kesehatan 
masyarakat (Depkes, 2007 & Dinkes 2006) 

Penurunan prevalensi masalah gizi 
kurang di Indonesia, bukan hanya 
dihadapkan pada sulit ditemukannya jenis 
intervensi dengan jaminan keberlanjutan 
yang baik, tetapi juga indikator proses yang 
refresentatif  mampu menduga out come 
status gizi dimasa yang akan datang. Pada  
satelite meeting (Widya Karya Nasional 
Pangan dan Gizi) ke-VIII disepakati bahwa 
Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) ditetapkan 
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sebagai salah satu indikator proses menuju 
perbaikan gizi masyarakat (Atmarita dan 
Falah, 2004). Jika indikator kadarzi ini baik, 
diharapkan perubahan signifikan pada status 
gizi masyarakat khususnya balita kearah 
yang lebih baik. Status gizi balita pada level 
skala yang paling sensitif berubah adalah 
pada perubahan nilai z skor menurut 
Referensi NCHS-WHO. 

Berdasarkan pertimbangan di atas 
maka peneliti tertarik untuk menganalisis 
beda rataan nilai z skor antropometri menurut 
indeiks BB/TB, TB/U dan BB/U.  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk 
mengetahui beda rata-rata nilai indeks 
antropometri (z skor BB/TB, TB/U dan BB/U) 
antara keluarga yang diketahui telah sadar 
gizi dengan keluarga yang belum sadar gizi. 

Pada akhir penelitian ini 
diharapkan dapat memberi informasi 
seberapa jauh keterandalan indikator kadarzi 
sebagai salah satu indikator proses menuju 
perbaikan gizi balita. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 
survei dengan pendekatan crossectional 
study. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 
Nopember 2007 di 7 desa Kecamatan Suppa 
Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi 
Selatan. Sampel adalah rumah tangga  anak 
usia 6-36 bulan, di tujuh desa Kecamatan 
Suppa. Pemilihan Kecamatan Suppa 
didasarkan pada prevalensi tertinggi gizi 
kurang dan gizi buruk di Kabupaten Pinrang 
tahun 2007. 

Besar sampel ditentukan dengan 
rumus Lemeshow  dkk (1997) dengan 
penduga beda proporsi, digunakan proporsi 
gizi buruk+gizi kurang = 0,28%  (Depkes. 
Profil Kesehatan 2007),  d = 0.05 sehingga 
diperoleh jumlah sampel sebanyak 310 
ditambah 10% menjadi 341 anak. Pada 
pelaksanaan penelitian ditemukan sebanyak 
285 data yang lengkap dan layak dianalisis 
sehingga besar sampel sebanyak 285. 
Penarikan sampel diambil secara 
proporsional disetiap desa dengan penarikan 
acak sederhana. Berat Badan ditimbang 
memaki dacin dengan ketelitian 0.1 kg, tinggi 
badan memakai microtoice ketelitian 0.1 cm, 
indikator kadarzi memakai format baku 
indikator kadarzi. Enumerator menggunakan 
peserta didik Jurusan Gizi Politeknik  

Kesehatan Depkes Makassar, Supervisi 
pengumpulan data melibatkan Tenaga 
Pengajar Jurusan Gizi Poltekkes Makassar. 
Data processing dengan SPPS 10.5. 

Analisis data digunakan t-test 
independen untuk mengetahui beda rataan 
nilai z skor indeks antropometri (BB/TB, TB/U 
dan BB/U) 
 
HASIL PENELITIAN 
A. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam 
penelitian ini adalah rataan usia ibu, 
pendidikan,  jumlah anak balita,  usia 
anak, pengeluaran pangan, pengeluaran 
non pangan dan indek pemberian makan 
(child feeding index).  Karakteristik 
responden dalam penelitian ini dapat 
diketahui pada Tabel 1 (terlampir) 

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data diketahui bahwa rataan usia ibu 
adalah  

 
Karakteristik responden yang 

berbeda antara keluarga sadar gizi 
dengan keluarga tidak sadar gizi adalah 
pendidikan ibu, dan indeks pemberian 
makan anak (child feeding index). 

B. Status Gizi dan Keluarga Sadar Gizi 
Persentase keluarga sadar gizi di 

Kecamatan Suppa sebanyak 36 orang 
(12.6%), sedangkan yang belum sadar 
gizi sebanyak 249 orang (87.4%).   

Status gizi anak menurut 
indikator BB/TB adalah wasting sebanyak 
39 orang (13.7%) dan normal sebanyak 
215 orang (75.4%), status gizi menurut 
indikator TB/U diketahui stunting 
sebanyak 77 orang (27.0%) sedangkan 
normal sebanyak 177 orang (62.1%). 
Status gizi menurut indikator BB/U 
diketahui sebanyak 93 orang (32.6%) 
yang underweight sedangkan yang 
normal sebanyak 161 orang (56.5%).  
Sebanyak 10 orang (10.9%) dikeluarkan 
dalam perhitungan karena tidak lengkap. 

Kelima Indikator keluarga sadar 
gizi yang menunjukkan indikator baik 
masing-masing untuk penimbangan 
Berat Badan, Pemberian ASI Eksklusif, 
Keragaman Makanan, Konsumsi Garam 
Beriodium dan Pemberian Suplement 
Gizi berturut-turut sebagai berikut; 
51.6%, 42.5%, 78.2%, 70.5% dan 65.3%. 
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C. Perbedaan Indeks Antropometri 
menurut  Indikator Kadarzi. 

Berdasarkan indeks antropometri 
Berat Badan menurut Tinggi Badan 
(BB/TB) ditemukan perbedaan nilai z 
skor (P=0.045) antara anak dari keluarga 
sadar gizi dengan anak dari keluarga 
belum sadar gizi. Ditemukan rataan z 
skor BB/TB pada keluarga sadar gizi 
sebesar -1.26±1.04 sedangkan pada 
keluarga belum sadar gizi nilai z skor 
BB/TB sebesar 0.84±1.23. 

Indikator antropometri yang lain 
adalah Tinggi Badan menurut Umur 
(TB/U) dan ditemukan tidak berbeda 
(P=0.635) antara keluarga sadar gizi 
dengan keluarga belum sadar gizi. 
Ditemukan rataan z skor TB/U anak dari 
keluarga sadar gizi adalah -1.24±11.43 
sedangkan pada keluarga belum sadar 
gizi rataan z skor TB/U  adalah -
1.11±1.67.  

Indikator Berat Badan menurut 
Umur (BB/U) pada penelitian ini juga 
tidak berbeda nyata (P=0.060) antara 
keluarga sadar gizi dengan keluarga 
belum sadar gizi. Rataan nilai z skor 
BB/U pada keluarga sadar gizi sebesar 
1.75±1.04 sedangkan pada keluarga 
belum sadar gizi adalah -1.36±1.21.  
 

PEMBAHASAN 
A. Status Gizi dan Kadarzi 

Secara teoritis keluarga sadar 
gizi diberi definisi KADARZI adalah  
keluarga yang menerapkan semua 
indikator keluarga sadar gizi yang diukur 
menurut partisipasi penimbangan, 
pemberian air susu ibu secara eksklusif, 
pemakaian garam iodium, memiliki 
makanan yang beragam dan menerima 
suplemen gizi khususnya kapsul vitamin 
A dosis tinggi yang diukur menurut 
gabungan kelima indikator keluarga 
sadar gizi (Depkes, 2007) 

Pada  Widya Karya Nasional 
Pangan dan Gizi VIII 2004 ditegaskan 
bahwa keluarga sadar gizi disepakati 
sebagai salah satu indikator proses  
menuju terciptanya gizi masyarakat yang 
seimbang.  Kadarzi sebagai konsep 
gabungan dari 5 indikator yang 
dicetuskan resmi tahun 2007 sesuai 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 747/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 
21 Juni 2007 tentang Pedoman 
Operasional Kadarzi  di Desa Siaga, 
masih sangat awam ditengah masyarakat 
umum. 

Jelas dalam kondisi yang 
demikian dapat diketahui bahwa pada 
umumnya masyarakat belum terlalu 
memahami  keluarga sadar gizi, 
meskipun secara terpisah kelima 
indikator kadarzi telah berlangsung lama 
ditengah masyarakat.  

Berdasarkan pemikiran di atas 
maka  penyampaian informasi bahwa 
penting bagi setiap keluarga untuk 
menjadi  keluarga sadar gizi. Jika 
sebagian besar masyarakat telah dengan 
sadar menerapkan dengan baik  lima 
indikator dalam keluarga sadara  gizi, 
maka  diharapkan ada perbaikan status 
gizi masyarakat yang seimbang.  

B. Analisis Indikator Antropometri Antara 
Keluarga Sadar Gizi dengan Keluarga 
Belum Sadar Gizi 

Pada penelitian ini diketahui 
bahwa indikator yang paling 
menunjukkan nilai berbeda  adalah nilai z 
skor BB/TB (P=0.045) dan hampir nyata 
perbedaannya pada indikator nilai z skor 
BB/U (P=0.060). Hal ini menunjukkan 
bahwa keluarga sadar gizi sebagai 
sebuah indikator proses menuju 
terciptanya status gizi yang baik dapat 
diterima. Indikator Berat Badan menurut 
Tinggi Badan  adalah indikator yang 
mampu membedakan status gizi anak 
secara tepat. Hal ini didasarkan pada 
fakta bahwa pada posisi <-2 SD NCHS-
WHO semua anak pasti dimasukkan 
kedalam status gizi kurang. Karakteristik 
ini tidak ditemukan pada indikator BB/U 
dan TB/U. Pada indikator BB/U anak 
yang tergolong underweight 
dimungkinkan karena anak tergolong 
kecil sehingga pada kurva referensi akan 
berada jauh dibawah kurva normal. 
Demikian juga indikator TB/U yang 
rendah dengan status stunting tidak 
melihat proporsi tinggi badan anak 
dengan berat badannya. 

Interaksi antara kadarzi dengan 
status gizi sebenarnya interaksi tidak 
langsung yang banyak dipengaruhi oleh  
variabel antara. Variabel antara ini dapat 
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mengganggu hubungan antara dua 
variabel tetapi dalam penelitian ini hal 
yang demikian tidak dipetakan dengan 
baik. Meskipun tidak dikaji apakah 
hubungan antara indikator BB/TB dengan   
nilai z skor murni karena efek perilaku 
kadarzi atau bukan. Hal ini memerlukan 
telaahan secara cermat pada penelitian 
selanjutnya. Hal ini akan dapat dijawab 
jika dikaji pengetahuan ibu tentang 
manfaat setiap indikator keluarga sadar 
gizi.  

Green (1980) dalam Notoatmojo 
(2003) dijelaskan bahwa perilaku dapat 
dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu 
faktor predisposisi (predisposign faktor), 
faktor pemungkin (enabling Faktor) dan 
faktor penguat (reinforcement faktor). 
Keluarga sadar gizi sebagai sebuah 
indikator proses menunju terciptanya gizi 
masyarakat yang seimbang dalam 
penelitian ini akan dikaji menurut Teori 
Green (1980). Teori Green sebenarnya 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari teori Blum (1974) yang 
menyebutkan bahwa status kesehatan 
dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu 
pelayanan kesehatan, keturunan, 
lingkungan dan perilaku. Penjelasan 
tentang bagaimana perilaku 
mempengaruhi status kesehatan 
dijelaskan dalam berbagai konsep 
pendekatan misalnya pendekatan Rogers 
dengan Teori Adopsi dan Green dengan 
Teori Predisposisi  Faktor. Jika dikaji 
menurut teori Geen (1980) maka perlu 
dijelaskan komponen-komponen yang 
tergolong faktor predisposisi 
(predisposing faktor), faktor pemungkin 
(enabling Faktor) dan faktor penguat 
(reinforcement faktor). Ada tiga variabel 
dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, 
pendidikan, pelayanan kesehatan yang 
akan diuraikan dalam perspektif ketiga 
faktor diatas. 

Pengetahuan dalam penelitian ini 
dikaji dalam pendekatan taksonomi 
Bloom yang membagi tingkatan 
pengetahuan menjadi 6 tingkatan yaitu; 
pengetahuan, pemahaman, penerapan, 
analisis, sintesis dan evaluasi.  

Menurut teori Bloom 
pengetahuan yang dimiliki seseorang 
pada hirarki paling rendah adalah tahu. 

Tahu dapat diukur dari kemampuan 
mengingat (recall) apa yang pernah 
dilihat, didengar, diraba atau dirasakan 
sebelumnya. Jika seseorang memiliki 
pengetahuan, maka ia akan mampu 
mengindentifikasi dan  memilih menurut 
pengalaman sebelumnya. 

Pengetahuan masyarakat 
tentang manfaat menimbang secara 
teratur sangat terbatas. Data pada tingkat 
Nasional  dalam Profil Kesehatan 
Indonesia terbitan 2007 juga belum 
dicantumkan seberapa besar masyarakat 
mengetahui manfaat menimbang secara 
teratur di Posyandu.  

Data lain yang dapat digunakan 
untuk mengetahui seberapa besar 
pengetahuan masyarakat tentang 
manfaat dan pentingnya kunjungan ke 
Posyandu untuk menimbang adalah 
jumlah mereka yang datang menimbang 
dalam kurun waktu tertentu di setiap 
Posyandu. Terminologi D/S adalah 
persentase jumlah sasaran yang datang 
menimbang dibandingkan dengan jumlah 
seluruh balita disuatu Posyandu/Desa. 
Data pada tingkat Nasional ditemukan 
rataan kunjungan ke Posyandu sebesar 
60%.  

Pengetahuan yang sempurna 
tentang manfaat deteksi dini gangguan 
tumbuh kembang anak akan 
menyebabkan setiap orang tua 
melakukan kegiatan penimbangan berat 
badan anaknya secara teratur. Hal ini 
dijelaskan oleh Soetjiningsih (1995) 
bahwa proses tumbuh kembang adalah 
proses yang berkesinambungan mulai 
dari konsepsi sampai dewasa. Pola 
pertumbuhan mengikuti pola terntentu 
yang khas pada setiap anak.  Proses 
tersebut merupakan proses interaksi 
yang terus menerus serta rumit antar 
faktor genetik dan faktor lingkungan bio-
pisiko-psikososial. Anak yang memiliki 
gangguan pertumbuhan mengindikasikan 
adanya ketidakseimbangan proses 
interaksi antar faktor lingkungan bio-
pisiko-psikososial.  

Parameter yang dapat digunakan 
untuk menilai pola pertumbuhan fisik 
adalah ukuran antropometri. Ukuran 
antropometri yang digunakan memiliki 
tiga indikator yang umum digunakan yaitu 
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berat badan menurut umur, tinggi badan 
menurut umur dan berat badan menurut 
tinggi badan.   

Anak yang memiliki status gizi 
baik menunjukkan bahwa pada waktu 
pengukuran keadaan asupan gizi dan 
penggunaannya oleh tubuh dalam 
keadaan berimbang sesuai kebutuhan. 
Kondisi ini belum dapat mengukur 
pertumbuhan anak kecuali dilakukan 
pengukuran status gizi berulang-ulang 
dalam dua atau lebih kurung waktu.  

Berdasarkan pertimbangan di 
atas maka status gizi dapat digunakan 
sebagai ukuran pertumbuhan anak, jika 
dilakukan pengukuran awal dan akhir 
atau jika dilakukan pengukuran minimal 
dua kali atau lebih. Konsekwensinya jika 
status gizi dijadikan sebagai ukuran 
pertumbuhan maka pengukurannya 
harus dilakukan setiap bulan.  

Berdasarkan aktivitas 
penimbangan berat badan anak secara 
teratur maka dapat diketahui ada 
tidaknya gangguan pertumbuhan. 
Informasi ini digunakan untuk melakukan 
tindakan pencegahan secara tepat 
sebelum gangguan pertumbuhan 
berlanjut dengan manifestasi klinis 
secara kronik. 

Khusus indikaror ASI Eksklusif 
juga masih rendah di Kecamatan Suppa. 
Hasil ini masih sejalan publikasi Depkes 
(2003). Proporsi Bayi yang mendapat ASI 
ekslusif  4 bulan pada laki-laki sebesar 
65.1% sedangkan pada wanita 65.6%. 
Jika dilihat menurut Kota ditemukan 
64.4% dan Desa 64.1%. Setiap provinsi 
ditemukan data yang bervariasi antar 29-
85%. Besarnya  variasi data ini 
menunjukkan bahwa ada ketimpangan 
informasi tentang lama menyusui 
eksklusif di Indonesia. Berdasarkan 
rekomendasi UNICEF & WHO (2000) 
dikutif Selasi (2006) dengan 
ditetapkannya menyusui eksklusif selama 
6 bulan, maka proporsi bayi yang disusui 
eksklusif akan semakin rendah. 

NSS (1999) dalam penelitiannya 
ditemukan bahwa kaum ibu di Pedesaan 
mengetahui bahwa ASI eksklusif sampai 
usia 4 bulan sebanyak 59% tetapi pada 
prakteknya hanya 38% yang menyusui 
eksklusif sampai usia 4 bulan. Jumlah ini 

akan terus berkurang. Pengetahuan 
tentang menyusui eksklusif hingga 6 
bulan hanya sebesar 9% sedangkan 
prakteknya menyusui eksklusif selama 6 
bulan hanya 6%. Ditemukan dalam data 
NSS (1999) bahwa selalu terdapat selisih 
yang lebih rendah antara praktek dengan 
pengetahuan sebesar 2%.  Persolan 
yang dihadapi adalah gencarnya promosi 
susu formula menyebabkan praktek 
menyusui eksklusif 6 bulan sangat 
rendah.  Ditemukan juga bawa alasan ibu 
untuk memberikan makanan selain ASI < 
usia 2 bulan adalah karena rendahnya 
produksi ASI dan karena alasan anak 
menolak menyusu. 

Sentra Laktasi Indonesia (2006) 
menyebutkan bahwa akibat rendahnya 
pengetahuan tentang bagaimana ASI 
diproduksi dan apa saja yang 
mempengaruhinya maka pemberian ASI 
eksklusif menjadi sangat rendah. Secara 
teoritis diketahui bahwa produksi ASI 
dikendalikan oleh hormon prolaktin dan 
pengaliran ASI dipengaruhi oleh hormon 
oksitosin. Mekanisme kerja kedua 
hormon ini ditentukan oleh rangsangan 
sensorik pada kelenjar hipofise bagian 
belakang kepala.  Berdasarkan kondisi ini 
maka keadaan yang rileks dan senang 
serta rasa percaya diri yang tinggi akan 
menyebabkan produksi ASI tetap lancar. 
Promosi susu formula dengan sistematis 
meruntuhkan kepercayaan diri ibu secara 
tidak langsung memengaruhi berhentinya 
ASI diproduksi lebih awal dari biasanya. 

Lima rekomendasi bersama 
UNICEF dan WHO (2006) di atas 
berbasis pada pemberian asupan atau 
makan pada bayi yang tepat.  
Rekomendasi pertama merupakan 
praysrat untuk suksesnya rekomendasi 
kedua dan seterusnya. Hasil penelitian 
dibuktikan bahwa menyusui dini akan 
membuat kegiatan menyusui berikutnya 
berlarjalan lancar. Jika pada ½ - 1 jam 
pertama air susu ibu gagal diberikan 
maka, dipastikan  asupan buatan atau 
susu formula akan menjadi pilihan 
pertama bagi ibu dan penolong 
persalinan. Praktik pemberian susu 
formula pada bayi yang baru lahir, akan 
menyebabkan anak terbiasa dan menjadi 
tidak familiar dengan kegiatan menyusui. 
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Jika angka kecukupan gizi 
dapat digunakan untuk menaksir 
keanekaragaman konsumsi pangan 
penduduk maka data pada Departemen 
Kesehatan di Indonesia ditemukan rumah 
tangga defisit energi sebesar  48.55 
sedangkan rumah tangga defisit protein 
sebesar 25.9%. Rumah tangga yang 
defisit energi dan protein jelas 
merupakan rumah tangga dengan 
diversifikasi pangan yang rendah.  

Pada perilaku sadar gizi 
keanekaragamanan makanan difokuskan 
pada protein hewani dan buah sebagai 
pembatas untuk jenis makanan lainnya. 
Dasarnya adalah kedua bahan makanan 
ini umumnya kurang dikonsumsi baik 
karena alasan  pendapatan maupun 
kebiasaan makan. Jika kedua bahan 
makanan ini sudah tersedia maka bahan 
makanan yang lainnya cenderung 
tersedia (Depkes, 2007) 

Diketahui bahwa tidak ada satu 
bahan makanan yang mampu memenuhi 
semua kebutuhan gizi individu. 
Keragaman makanan menjadi salah satu 
indikator ketahanan pangan ditingkat 
rumah tangga. Semakin baik keragaman 
makanan maka semakin baik kualitas 
asupan gizi seluruh anggota keluarga.  

Khusus untuk data konsumsi 
garam beriodium bahwa hasil survei 
garam beriodium tahun 1998 diketahui 
bahwa persentase rumah tangga yang  
mengetahui manfaat garam beriodium 
adalah 81.66% di Perkotaan dan 63.49% 
di Pedesaan. Rata-rata Nasional sebesar 
71.62%.Jika dibandingkan data pada 
penelitian ini diketahui bahwa rataan 

konsumsi garam beriodium yang 
berkategori baik sebanyak 70.5% 
sedangkan data Nasional disebutkan 
jumlah rumah tangga dengan asupan 
garam beriodium defisit sebanyak 63.6%. 
(BPS, 2002) 
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Tabel 1 
Karakteristik Responden menurut Rataan Umur, , Pendidikan, Pengeluaran Pangan/Nonpangan  

dan Indeks Pemberian Makan Anak Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 2007 
 

Variabel Penelitian Group Rataan SD P 
Value 

Umur bapak (tahun) 
  

Kadarzi 33.03 6.23 0.950 
Belum Kadarzi 32.95 7.12  

Umur ibu (tahun) 
  

Kadarzi 29.90 6.92 0.297 
Belum Kadarzi 28.49 5.89  

Pendidikan bapak 
(thn) 

Kadarzi 3.56 1.34 0.248 
Belum Kadarzi 3.30 1.13  

Pendidikan ibu (thn) 
  

Kadarzi 3.94 1.09 0.002 
Belum Kadarzi 3.33 1.10  

Lingkar Lengan Atas 
Ibu (cm) 

Kadarzi 25.91 2.80 0.247 
Belum Kadarzi 26.62 4.16  

Pengeluaran pangan 
(Rp/Kapita) 

Kadarzi 4610666.67 2893502.05 0.921 
Belum Kadarzi 4661817.07 2883851.34  

Pengeluaran non 
pangan  (Rp/Kapita) 

Kadarzi 2318550.00 2560107.96 0.404 
Belum Kadarzi 2729319.24 3756530.49  

Indeks Pemberian 
Makan Anak 

Kadarzi 5.08 0.84 0.042 
Belum Kadarzi 4.73 1.46  

 
Tabel 2 

Nilai Rataan Berat Badan, Tinggi Badan, Z skpr BB/TB, Z skor TB/U dan z skor BB/U anak  
Dari Keluarga Sadar Gizi dengan Keluarga Belum Sadar Gizi 

Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 2007 
 

Antropometri Group n Mean SD P Value 

Berat Badan (kg) 
 

Kadarzi 32 9.48 1.39 0.724 
Belum Kadarzi 222 9.63 5.09  

Tinggi Badan (cm) 
 

Kadarzi 32 80.80 7.01 0.002  
Belum Kadarzi 222 76.03 11.59  

Z skor BB/TB  
NCHS-WHO 

Kadarzi 32 -1.26 1.04 0.045 
Belum Kadarzi 222 -0.84 1.23  

Z skor TB/U  
NCHS WHO 

Kadarzi 32 -1.24 1.43 0.635 
Belum Kadarzi 222 -1.11 1.67  

Z skor BB/U  
NCHS WHO 

Kadarzi 32 -1.75 1.04 0.060 
Belum Kadarzi 222 -1.36 1.21  

       Sumber: Data Primer 
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HUBUNGAN GAYA HIDUP DAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN  
DISLIPIDEMIA PADA PASIEN RAWAT JALAN DI POLIKLINIK 
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SUDIROHUSODO MAKASSAR 

 
Yustini 1 dan Tri Darmawati Tato 1 

Staf Instalasi Gizi, RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar 
 

ABSTRAK 
 

Seiring bertambahnya umur, perubahan gaya hidup dan bertambahnya 
populasi obesitas, masalah-masalah kesehatan juga semakin meningkat. Problem 
gangguan profil lipid merupakan masalah kesehatan yang menonjol sebagai penyebab 
penyakit jantung koroner. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi hubungan gaya hidup 
dan status gizi dengan kejadian dislipidemia pada pasien rawat jalan. Penelitian ini 
merupakan penelitian analitik dengan menggunakan rancangan cross sectional study 
yang dilakukan di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar 
dengan sampel 60 orang yang berumur diatas 30 tahun, laki-laki dan perempuan, tidak 
menderita penyakit komplikasi, dislipidemia, pernah dirawat dan tidak pernah dirawat 
di rumah sakit. Pada penelitian ini ditemukan yang berisiko tinggi berdasarkan rasio 
kolesterol total/HDL dan rasio LDL/HDL masing-masing 41,7% dan 40%. Dianalisis 
dengan menggunakan uji Chi square. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang 
bermakna antara gaya hidup yang terdiri dari pola makan dan aktivitas fisik, dan status 
gizi terhadap profil lipid (p<0,05). Kesimpulan: Pola makan sehat, aktivitas fisik yang 
teratur serta pengendalian berat badan dapat menurunkan risiko penyakit jantung 
korner. 

 
PENDAHULUAN 

Survey Kesehatan Rumah tangga 
(SKRT) tahun 1992 melaporkan bahwa 
16,4% penyebab utama kematian adalah 
penyakit kardiovaskuler 33,2% total populasi 
yang meninggal adalah kelompok usia lanjut 
(Weta dkk,2000). Ini erat kaitannya dengan 
gaya hidup seseorang, disamping faktor 
makanan (yang berkolesterol tinggi), alkohol, 
merokok dan kurang aktivitas yang 
merupakan penyebab kematian penyakit 
jantung (Retno, 2003). 

Jika dihubungkan dengan kematian, 
bahwa penyakit jantung koroner merupakan 
faktor tertinggi karena terjadi akibat 
hipertensi, DM atau hiperkolesterol. Resiko 
kematian PJK menjadi sangat tinggi pada 
mereka dengan status gizi lebih, berat badan 
140% dari berat badan ideal atau dengan 
IMT sama atau 30. Walaupun resiko terjadi 
PJK adalah 3 kali lipat lebih tinggi pada 
mereka yang sangat gemuk, pada mereka 
dengan kegemukan yang ringan dan sedang 
pun mempunyai resiko (Hadju, 1999). 

Makanan memegang peranan 
penting dalam kaitannya dengan kejadian 
hiperlipidemia. Komposisi kandungan zat-zat 
gizi dalam makanan dapat berpengaruh 
terhadap tingginya kadar lemak dalam darah. 
Beberapa penelitian mengemukakan bahwa 
perubahan pola makan dapat mempengaruhi 
kadar lemak darah, yang berarti pula 
mempengaruhi terjadinya hiperlipidemia. 
Penelitian yang dilakukan di India terhadap 
gizi pasien dengan resiko utama penyakit 
jantung koroner mendapatkan kenyataan 
bahwa mengubah diet, meningkatkan 
aktivitas dan menurunkan berat badan 
selama satu tahun, dapat mengurangi 
kejadian penyakit jantung koroner sampai 
dengan 58,5% (Waspadji dkk, 2003). 

Sudah diketahui bahwa pola makan 
dengan karbohidrat tinggi dan lemak yang 
rendah (KH lebih 60% dan lemak kurang 
30%) akan mengakibatkan tinggi kadar 
trigliserida dan menu runnya kadar kolesterol 
HDL. Di Indonesia menurut beberapa 
penelitian, asupan lemak masih cukup 
rendah (Thaha dkk,2002). 
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Tetapi dalam kurun waktu satu 
dekade ini dengan membudayanya makanan 
siap saji atau fast food telah merubah pola 
makan sebagian masyarakat Indonesia 
khususnya kota besar dan sudah menjadi 
bagian dari gaya hidup masyarakat tersebut. 
Padahal fast food banyak mengandung 
sodium, lemak jenuh dan kolesterol. Sodium 
merupakan bagian dari garam, bila tubuh 
terlalu banyak mengandung sodium dapat 
meningkatkan aliran dan tekanan darah 
sehingga menyebabkan tekanan darah tinggi 
yang dapat berpengaruh munculnya 
gangguan penyakit jantung (Prodia Info 
kesehatan, 2005). Dengan terjadinya 
perubahan gaya hidup khususnya pola 
makan, maka terjadi pula perubahan pola 
penyakit. Penyakit kardiovaskuler yang pada 
tahun 1978 menduduki peringkat ke-11 
sebagai penyakit kematian utama, naik ke 
peringkat ke-2 pada tahun 1992 (Retno, 
2003). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 
analitik, metode pengambilan data 
menggunakan pendekatan Cross Sectional 
Study. Sampel adalah semua pasien rawat 
jalan di Poliklinik jantung yang diambil secara 
selected sampling dengan kriteria : pasien 
yang pernah dirawat dan tidak pernah dirawat 
yang datang kontrol, umur diatas 30 tahun, 
laki-laki atau perempuan, hiperlipidemia dan 
tidak menderita penyakit lain. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Februari – Maret 2007 dengan jumlah 
sampel sebanyak 60 orang, yang terdiri atas 
30 orang yang pernah dirawat dan 30 orang 
yang tidak pernah dirawat di rumah sakit. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Profil Lipid Sampel 

Secara deskriptif sebagian besar 
atau sebanyak 81,7% mempunyai kadar 
kolesterol total tinggi, sampel yang 
mempunyai kadar kolesterol LDL tinggi 
sebanyak 88,3%, jumlah sampel yang 
mempunyai kadar kolesterol HDL rendah 
sebanyak 53,3% sedangkan sampel 
dengan kadar trigliserida yang tinggi 
sebanyak 70%. 

Berdasarkan rasio kolesterol 
total/ HDL didapatkan jumlah sampel 
yang mempunyai risiko rendah menderita 

PJK lebih banyak dibandingkan sampel 
yang mempunyai risiko tinggi menderita 
PJK yaitu sebanyak 58,3%. Begitu juga 
berdasarkan hasil rasio LDL/HDL, jumlah 
sampel yang mempunyai risiko rendah 
menderita PJK lebih banyak 
dibandingkan sampel yang mempunyai 
risiko tinggi menderita PJK yaitu 
sebanyak 60%. 

Pada penelitian ini masih 
terdapat sampel dengan risiko tinggi 
menderita PJK, ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain aktivitas fisik, 
pola makan, dan status gizi khususnya 
status gizi lebih. Pada bagian ini akan 
dibahas hubungan beberapa faktor yang 
mempengaruhi peningkatan profil lipid. 

B. Hubungan Aktifitas Fisik dengan Profil 
Lipid 

Latihan fisik dapat menurunkan 
rasio kolesterol total: kolesterol HDL bila 
disertai penurunan berat badan. Aktivitas 
fisik yang diperlukan dalam kaitannya 
dengan profil lipid adalah aktif olah raga 
selama 1 minggu yang dilakukan secara 
rutin (Stefanich Ml, 1998). 

Hasil analisis menunjukkan 
adanya hubungan yang bermakna antara 
aktivitas fisik terhadap profil lipid. 

Secara deskriptif sebagian 
sampel atau sebanyak 53,3% tidak 
melakukan olah raga, kurangnya latihan 
fisik yang dilakukan disebabkan oleh 
faktor usia yang rata-rata sudah 
memasuki usia lanjut atau diatas 50 
tahun. 

Dengan umur yang bertambah 
tua, tubuh kita menjadi kurang efisien 
untuk mengambil oksigen ke dalam 
sistem dan untuk mengangkutnya ke sel. 
Tetapi latihan fisik yang teratur dapat 
mengurangi dampak tersebut. Penelitian 
menunjukkan bahwa mereka yang 
melakukan latihan secara teratur 
berkurang 5% kapasitasnya setiap 10 
tahun, sedangkan mereka yang tidak 
aktif 9%. Jadi bila seseorang kurang 
gerak (sedentary), ia akan kehilangan 
dua kali lipat lebih besar dibandingkan 
dengan mereka yang latihan secara 
teratur (Soeharto, 2004). 

Hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Hasbell dari Stanford Center for 
Research and Disease Prevention, 
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menunjukkan bahwa umumnya suatu 
latihan moderat yang menggunakan 1000 
kilo kalori tiap minggu menghasilkan 
perubahan lipoprotein ke arah yang lebih 
baik. Menurut Hasbell, latihan berjalan 
kaki sepuluh sampai lima belas 
kilometer/minggu membakar 1000 kalori 
dan menaikkan HDL. Lebih lanjut 
dikatakan bahwa mereka yang aktif 
cenderung memiliki kadar trigliserida dan 
VLDL yang rendah dan kadar HDL yang 
tinggi. Namun demikian kadar LDL 
biasanya tidak turun secara berarti 
dengan cara latihan bila dibarengi 
dengan penurunan berat badan bagi 
orang yang kegemukan. Melihat efektif 
latihan ini maka dapat dianjurkan pada 
kelompok berisiko tinggi khususnya yang 
usia lanjut untuk melakukan latihan fisik 
ringan seperti berjalan kaki, jogging atau 
bersepeda. 

C. Hubungan Pola Makan dengan Profil 
Lipid 

Sebagaimana telah disepakati 
oleh para ahli dalam konsensus 
pengolahan dislipidemia di Indonesia, 
pengaturan pola makan merupakan pilar 
utama dalam menangani pasien dengan 
kelainan kadar lemak darah. Adapun pola 
makanan gizi seimbang, terdiri atas tiga 
golongan bahan, makanan yakni zat 
tenaga (karbohidrat), zat pembangun 
(protein), dan zat pengatur dalam jumlah 
yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. 

Dari hasil analisis pola makanan 
terhadap kadar lipid darah, didapatkan 
bahwa secara statistik terdapat 
hubungan yang bermakna. Hal ini 
menunjukkan bahwa pola makanan yang 
mempunyai efek protektif dikonsumsi 1-
2x/minggu. 

Penelitian yang dilakukan 
terhadap orang yang berusia lanjut di 
Belanda, bahwa konsumsi ikan ≥ 
3x/minggu memberikan efek protektif, 
yang diduga dapat meningkatkan 
kolesterol HDL. Ikan yang merupakan 
salah sumber asam lemak omega 3 dan 
omega 9 lebih banyak dikonsumsi >1x 
sehari, begitupun kacang-kacangan rata-
rata dikonsumsi 1-2x/minggu, sayur dan 
buah yang juga memberikan efek 
protektif terhadap kadar lemak darah 
juga dikonsumsi 1-2x/minggu. 

Berdasarkan asupan makanan 
dengan indikator recall 24 jam 
didapatkan rata-rata asupan energi dan 
karbohidrat di bawah 100% dari AKG 
masing-masing 81,9% dan 84,5% namun 
asupan protein dan lemak di atas 100% 
masing-masing 115%-104%. 

Pada penelitian ini, berdasarkan 
hasil wawancara dengan sampel, 
diperoleh Informatika bahwa mereka 
jarang atau hampir tidak pernah 
mengkonsumsi makanan fast food, 
terutama sampel yang pernah dirawat di 
rumah sakit tetapi mereka masih 
menggunakan minyak goreng yang 
mengandung asam lemak jenuh untuk 
menggoreng atau menumis. 

Dari hasil suatu penelitian, 
Artenis mengajukan suatu pola makan 
yang ideal/ seimbang yaitu asupan lemak 
yang tetap kurang 30%, akan tetapi 
monounsaturated lebih 60% dari semua 
asupan lemak, 10% saturated fatty acids 
dan sisanya unsaturated fatty acids 
dengan balance omega 6: omega 3= 4:1. 

D. Hubungan Status Gizi Dengan Profil 
Lipid 

Untuk menilai suatu gizi dapat 
digunakan pengukuran IMT, lingkar perut 
serta rasio lingkar pinggang dan perut 
(RLPP). Penelitian ini menggunakan IMT 
dengan menghitung Berat Badan (kg) 
dibagi dengan tinggi badan (m2). 

Pada penelitian ini pengaruh 
status gizi terhadap profil lipid 
menggunakan IMT. Hasil analisis 
hubungan IMT dengan profil lipid yang 
menggunakan BB/TB (kg/m2)ternyata 
diperoleh hubungan yang bermakna 
antara IMT dengan peningkatan profil 
lipid. 

Secara deskriptif sebagian 
sampel dengan kegemukan mempunyai 
kadar kolesterol total tinggi, kolesterol 
LDL tinggi, kolesterol HDL rendah dan 
trigliserida tinggi. Namun untuk kadar 
trigliserida rendah lebih banyak pada 
orang yang gemuk. Kadar trigliserida 
seseorang menentukan berapa besar 
lemak dalam tubuh dari konsumsi 
makanan saat itu. Jadi kemungkinan 
pada responden yang mempunyai status 
gizi gemuk lebih banyak mengurangi 
konsumsi makanan yang berlemak 
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hingga pemeriksaan darah dilakukan 
(Egger, 1996). 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Ramli tahun 2001, menunjukkan ada 
hubungan yang bermakna antara 
kegemukan dengan dislipidemia. Dimana 
pada orang gemuk berpeluang 3 kali lipat 
menderita dibanding orang normal. Jenis 
dislipidemia yang paling banyak 
ditemukan yaitu hiperkolesterol total, 
hiperkolesterol LDL, HDL dan 
hipertrigliserida (Ramli, 2001). 

E. Obat-obatan 
Secara deskriptif sebagian 

sampel atau sebanyak 75% yang 
mengkonsumsi obat jantung, 86,7% 
diantaranya teratur mengkonsumsi obat 
dan 13,3% yang tidak teratur, ini 
disebabkan oleh faktor lupa dan tidak 
ada keluhan. Sedangkan yang tidak 
mengkonsumsi obat jantung sebanyak 
25%. 

Berdasarkan hasil wawancara 
dengan sampel, maka tidak 
mengkonsumsi obat jantung disebabkan 
karena mereka baru pertama kalinya 
berobat dan belum diberikan obat jantung 
atau obat penurun kolesterol dikarenakan 
dokter merasa pasien belum perlu untuk 
mengkonsumsi obat-obatan. 

Dalam masalah penggunaan 
obat, penting untuk diingat bahwa 
seseorang harus terlebih dahulu 
mencoba melaksanakan TPH (Terapi 
Perubahan Pola Hidup) seperti diet, olah 
raga atau latihan dan penurunan berat 
badan secara optimal. Obat hanya 
digunakan jika TPH dianggap tidak 
mencapai sasaran, sedangkan TPH 
dapat dianjurkan secara masal. Dengan 
cara tersebut, sebagian kasus kadar 
kolesterol tinggi dan profil lemak yang 
abnormal di dalam darah sering dapat 
diperbaiki. Hanya sebagian kecil yang 
mungkin masih memerlukan tambahan 
obat. Hal yang penting adalah TPH 
memberikan pengurangan resiko PJK 
diluar kemanjuran penggunaan obat itu 
sendiri (Soeharto,2004). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan  

1. Penilaian pola makan didasarkan 
sesuai jenis makanan yang protektif 

dan jenis makanan yang berisiko 
sehingga didapatkan 61,7% sampel 
dengan pola makan protektif dan 
38,3% sampel dengan pola makan 
berisiko, sedangkan aktivitas fisik 
didapatkan 46,7% sampel yang 
melakukan olahraga dan 53,3% 
sampel yang tidak melakukan 
olahraga. 

2. Berdasarkan rasio kolesterol 
total/HDL dan LDL/HDL didapatkan 
jumlah sampel yang berisiko rendah 
menderita PJK lebih banyak 
dibandingkan yang berisiko tinggi 
masing-masing sebanyak 58,3% dan 
60.0%. 

3. Penilaian status gizi berdasarkan 
pengukuran IMT didapatkan jumlah 
sampel yang mempunyai status gizi 
baik sebanyak 46,7% dan status gizi 
lebih sebanyak 53,3%. 

4. Ada hubungan yang bermakna 
antara gaya hidup yang meliputi pola 
makan dan aktivitas fisik dengan 
profil lipid pada pasien rawat jalan di 
Poliklinik Jantung (p<0,05). 

5. Ada hubungan yang bermakna 
antara status gizi dengan profil lipid 
pada pasien rawat jalan di Poliklinik 
Jantung (p<0,05). 

6. Penilaian obat-obatan berdasarkan 
keteraturan minum obat sehingga 
didapatkan jumlah sampel yang 
teratur minum obat sebanyak 86,7% 
dan 13,3% yang tidak teratur minum 
obat. 

B. Saran 
1. Diharapkan lebih memperhatikan 

aktivitas fisik, mengatur pola makan 
bagi kelompok berisiko yang 
mempunyai gangguan profil lipid 
dalam memperkecil faktor risiko. 

2. Perlu ditingkatkan program khusus 
mengenai penyakit degeneratif di 
Poliklinik Jantung yang berfungsi 
untuk memberikan penyuluhan dan 
edukasi kepada masyarakat, agar 
berupaya untuk mencegah faktor 
risiko. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 1 
Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik berdasarkan Rasio kolesterol Total/HDL 

 

Aktivitas 
Fisik 

Rasio Kolesterol Total/HDL 
Total 

Rendah Tinggi 
n  % n % n % 

Ya 21 75 7 25 28 46,7 
Tidak 14 43,8 18 56,3 32 53,3 
Total 35 58,3 25 41,7 60 100 

Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 2 
Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik berdasarkan Rasio LDL/HDL 

Aktivitas 
Fisik 

Rasio LDL/HDL 
Total 

Rendah Tinggi 
n  % n % n % 

Ya 21 75 7 25 28 46,7 
Tidak 15 46,9 17 53,1 32 53,3 
Total 36 60 24 40 60 100 

Sumber: Data Primer, 2007 
Tabel 3 

Distribusi Hubungan Aktivitas Fisik berdasarkan Kadar Trigliserida 

Aktivitas 
Fisik 

Rasio Trigliserida 
Total 

Rendah Tinggi 
n  % n % n % 

Ya 13 46,4 15 53,6 28 46,7 
Tidak 5 15,6 27 84,4 32 53,3 
Total 18 30 42 70 60 100 

 Sumber: data Primer, 2007 
Tabel 4 

Distribusi Hubungan Pola Makan Berdasarkan Rasio Kolesterol Total/HDL 
 

Pola Makan 
Rasio Kolesterol Total/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % n % n % 
Protektif 29 78,3 8 21,6 37 61,7 
Berisiko 6 26,1 17 73,9 23 38,3 

Total 35 58,3 25 41,7 60 100 
 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 5 
Distribusi Hubungan Pola Makanan Berdasarkan Rasio LDL/HDL 

Pola Makan 
Rasio LDL/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % n % n % 
Protektif 30 81,1 7 18,9 37 61,7 
Berisiko 6 26,1 17 73,9 23 38,3 

Total 36 60 24 40 60 100 
Sumber: Data Primer, 2007 
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Tabel 6 
Distribusi Hubungan Pola Makan Berdasarkan Kadar Trigliserida  

 

Pola Makan 
Kadar Trigliserida 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % N % N % 
Protektif 15 40,5 22 59,5 37 61,7 
Berisiko 3 13 20 87 23 38,3 

Total 18 30 42 70 60 100 
 Sumber: Data Primer, 2007 

 
Tabel 7 

Distribusi Tingkat Konsumsi Energi Dan Lemak Berdasarkan Rasio Kolesterol Total/HDL 
 

Tingkat 
Konsumsi 

Rasio Kolesterol Total/HDL 
Total 

Rendah Tinggi 
n % n % n % 

Energi: 
Baik 
Lebih 

 
20 
15 

 
74,1 
45,5 

 
7 

18 

 
25,9 
54,5 

 
27 
33 

 
45 
54 

Lemak: 
Baik 
Lebih 

 
21 
14 

 
63,6 
51,8 

 
12 
13 

 
36,4 
48,2 

 
33 
27 

 
55 
45 

 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 8 
Distribusi Tingkat Konsumsi Energi Dan Lemak Berdasarkan Rasio LDL/HDL 

 

Tingkat 
Konsumsi 

Rasio Kolesterol Total/HDL 
Total 

Rendah Tinggi 
n % n % n % 

Energi: 
Baik 
Lebih 

 
23 
13 

 
85,2 
39,4 

 
4 

20 

 
14,8 
60,4 

 
27 
33 

 
45 
54 

Lemak: 
Baik 
Lebih 

 
28 
8 

 
84,8 
29,6 

 
5 

19 

 
15,2 
70,4 

 
33 
27 

 
55 
45 

 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 9 
Distribusi Tingkat Konsumsi Energi dan Lemak Berdasarkan Kadar Trigliserida 

 

Tingkat 
Konsumsi 

Kadar Trigliserida 
Total 

Rendah Tinggi 
n % n % n % 

Energi: 
Baik 
Lebih 

 
15 
3 

 
55,5 
9,1 

 
12 
30 

 
44,4 
90,9 

 
27 
33 

 
45 
54 

Lemak: 
Baik 
Lebih 

 
17 
1 

 
51,5 
3,7 

 
16 
26 

 
48,5 
96,3 

 
33 
27 

 
54 
45 

 Sumber: Data Primer, 2007 
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Tabel 10 
Distribusi Hubungan Status Gizi dengan Profil Lipid Berdasarkan Rasio Kolesterol Total/HDL 

 

Status Gizi 
Rasio Kolesterol Total/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % n % n % 
Baik 23 82,1 5 17,9 28 46,7 
Lebih 12 37,5 20 62,5 32 53,3 
Total 35 58,3 25 41,7 60 100 

 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 11 
Distribusi Hubungan Status Gizi dengan Profil Lipid Berdasarkan Rasio LDL/HDL 

 

Status Gizi 
Rasio LDL/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % N % n % 
Baik 22 78,6 6 44,4 28 46,7 
Lebih 14 43,8 18 87,5 32 53,3 
Total 36 60 24 40 60 100 

 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 12 
Distribusi Hubungan Status Gizi dengan Profil Lipid Berdasarkan Kadar Trigliserida 

 

Status Gizi 
Kadar Trigliserida 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % N % n % 
Baik 13 46,4 15 53,6 28 46,7 
Lebih 5 15,6 27 84,3 32 53,3 
Total 18 30 42 70 60 100 

 Sumber: Data Primer, 2007 
 

Tabel 13 
Distribusi obat-obatan dengan Profil Lipid Berdasarkan Rasio Kolesterol Total/HDL 

 

Obat-obatan 
Rasio Kolesterol Total/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % N % n % 
Ya 28 62,2 17 37,8 45 75 

Tidak 7 46,7 8 53,3 15 25 
Total 35 58,3 25 41,7 60 100 

 Sumber: Data Primer, 2007 
Tabel 14 

Distribusi Obat-obatan dengan Profil Lipid Berdasarkan Rasio LDL/HDL 

Obat-obatan 
Rasio LDL/HDL 

Total 
Rendah Tinggi 

n  % N % n % 
Ya 29 64,4 16 35,7 45 75 

Tidak 7 46,7 8 53,3 15 25 
Total 36 60 24 40 60 100 

 Sumber: Data Primer, 2007 
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PENGARUH FORTIFIKASI ZAT BESI PADA PEMBUATAN  
GULA AREN TERHADAP KUALITAS DAN  

DAYA TERIMA KONSUMEN 
 

Nadimin 1,Zakaria 1, Sri Dara Ayu 1 
1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
ABSTRAK 

 
Fortifikasi gula aren merupakan salah alternatif penanggulangan anemia, 

sekaligus dapat memberdayakan ekonomi masyarakat petani gula aren, sehingga 
perlu dilakukan penelitian bagaimana pengaruh fortifikasi zat besi pada pembuatan 
gula aren terhadap kualitas dan daya terima konsumen pada gula aren. 

Penelitian ini menggunakan rancangan post-test control group design, 
menggunakan fortifikan (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O. Kadar zat besi dianalisis dengan 
metode kalorimetri-tiosinat. Daya terima konsumen diukur menggunakan uji 
organoleptik. 

Kadar zat besi gula aren tanpa fortifikasi sebanyak 3.9 mg. Kandungan zat besi 
gula hasil fortifikasi tergantung dari kosentrasi fortifikan yang ditambahkan, yaitu 
antara 18.9-53.3 mg. Tingkat kesukaan panelis pada gula aren hasil fortifikasi sangat 
ditentukan oleh kosentrasi fortifikan. Aspek sensoris yang mudah terpengaruh oleh 
fortifikan adalah warna, dan yang relatif stabil adalah unsur rasa.  

Kosentrasi fortifikan sangat berpengaruh terhadap kadar zat besi dan daya 
terima gula aren hasil fortifikasi. Kestabilan warna, tekstur dan rasa gula aren dapat 
dipertahankan pada penambahan fortifikan 5 gr. Perlu diteliti lebih lanjut kualitas dan 
daya terima jajanan yang dibuat menggunakan gula aren hasil fortifikasi. 

 
PENDAHULUAN 

Anemia merupakan masalah gizi dan 
kesehatan yang sangat serius di Indonesia, 
khususnya di Sulawesi Selatan. Menurut 
Depkes, 2000, jumlah penderita anemia di 
Indonesia mencapai 100.286.688 orang 
(Soekirman, 2003). Berdasarkan Survei 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 1995, 
prevalensi anemia di Indonesia mencapai 
50.9% (Thaha, 1999). Di Sulawesi Selatan, 
prevalensi anemia gizi terutama pada ibu 
hamil lebih tinggi dari angka nasional yaitu di 
Kabupaten Takalar 80% dan Kabupaten 
Bulukumba 87% (Dinkes Sulsel, 2000). 
Prevalensi anemia pada anak sekolah di 
daerah ini mencapai 38 – 50.1% (Nadimin, 
2003). 

Penyebab utama anemia zat besi 
adalah rendahnya asupan zat besi dan 
bioavalabilitas zat besi yang kurang 
(Almatsier, 2001). Menurut Ishak (2002), 
masalah anemia gizi bukan hanya 
merupakan masalah kesehatan tetapi sangat 
terkait dengan masalah kekurangan pangan, 
masalah ekonomi dan sosial budaya. Oleh 

karena itu, penanganannya harus dilakukan 
secara terpadu dan komprehensip.  Program 
penanggulangan anemia sebaiknya dipilih 
alternatif yang mempunyai fungsi ganda. 
Fortifikasi pangan disamping dapat 
meningkatkan zat gizi bahan pangan, juga 
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, 
biayanya lebih murah dan dapat menciptakan 
kemandirian pada masyarakat. 

Menurut Karyadi dan Hermana 
(1981), persyaratan bahan pangan yang akan 
difortifikasi: (1) dikonsumsi dalam jumlah 
konstan, (2) tidak bereaksi dengan zat gizi 
besi yang ditambahkan, (3) setelah 
difortifikasi tidak mengalami perubahan 
organoleptik selama penyimpanan, dan (4) 
harganya terjangkau.  

Fortifikasi zat besi dalam gula merah 
disamping akan memperkaya zat besi dalam 
bahan pangan tersebut, secara tidak 
langsung juga dapat meningkatkan produksi 
dan ekonomi para petani gula merah 
sehingga pada gilirannya akan mengatasi 
masalah kekurangan zat besi masyarakat 
maupun status gizi keluarga petani tersebut. 
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Gula aren disukai oleh hampir setiap orang 
dan merupakan salah satu kebutuhan pokok 
masyarakat. 
 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan menggunakan 
rancangan post-test control group design. 
Kelompok ekperimen adalah gula aren yang 
difortifikasi dengan Amonium Ferrosulfat 
[(NH4)2Fe(S04)2.6H20] yang mengandung 
unsur zat besi sebagai berikut : A = 0 gram, B 
= 1.25 gram, C = 2,5 gram, D = 5 gram, F = 
7,5 gram, dan F= 10 gram. 

 
Cara Pembuatan dan Fortifikasi Gula Aren 

Pembuatan gula aren dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: cairan nira 
disaring kemudian dituang ke dalam wajan 
yang sudah disiapkan di atas tungku panas, 
dan dimasak ± 7 jam. Ketika cairan mulai 
mengental (setelah ± 5 jam dimasak) 
diberikan kemiri yang sudah dihaluskan 
sebanyak 2 biji). Nira yang sudah menjadi 
gula kental diangkat dari tungku pemanas, 
dan langsung diaduk perlahan-lahan secara 
melingkar selama ± 5 menit. Selanjutnya 
dituang ke dalam 5 wajan kecil masing-
masing sekitar 500 gram. Setiap wajan 
kemudian berisi gula kental tersebut ditaburi 
Amonium sulfat masing-masing 1.25 gram, 

2,5 gram, 5, gram 7,5 gram dan 10 gram 
sambil diaduk secara melingkar sampai rata. 
Setelah diaduk secara merata, gula 
dimasukkan pada cetakan masing-masing 
yang sudah diberi nomor kode. Setelah 3-4 
menit kemudian gula dikeluarkan dan 
cetakan dan kemudian dikemas dalam 
kemasan yang sudah diberi nomor kode 
masing-masing. 

 
Teknik pengukuran dan analisis data 

Penentuan kadar besi (Fe) bahan 
menggunakan metode Kalorimeter – Tiosinat. 
Analisis karbohidrat menggunakan metode 
anthrone.  Daya terima konsumen terhadap 
gula merah dilakukan dengan Uji organoleptik 
menggunakan metode pembanding (Uji 
perbedaan) dan uji kesukaan, dengan  
paramater yang diuji meliputi warna, teksur 
dan rasa, dengan kriteria penilaian sbb: 1 = 
tidak suka, 2 = kurang suka, 3 = suka, dan 4 
= suka sekali 

Pengolahan data menggunakan 
program komputer dan selanjutnya dianalisis 
secara deskriptif. 
 
HASIL PENELITIAN 
Kadar Zat Besi 

Kandungan zat besi gula aren hasil 
fortifikasi menurut kosentrasi fortifikan 
disajikan pada grafik 1. 
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Grafik 1. 

Kadar zat besi gula aren setiap perlakuan setelah fortifikasi 
 

Terlihat pada grafik di atas bahwa 
semakin tinggi kosentrasi fortifikan yang 
ditambahkan, kandungan zat besi dalam 

produk gula aren semakin tinggi. Pada gula 
yang difortifikasi dengan 1.25 gram Ferro 
amonium sulfat (Fe(NH4)2S04.6H20) 
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mengandung 18.9 mg besi. Sebaliknya, pada 
gula aren yang masing-masing difortikasi 
dengan 5 gram dan 10 gram 
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O mengandung masing-
masing 41.7 mg dan 53.3 mg besi. 
 
Daya terima 
1. Warna 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap 
warna, terlihat bahwa tingkat kesukaan 
panelis semakin berkurang seiring dengan 
peningkatan kosentrasi fortifikan yang 
diberikan pada setiap perlakukan. Gula aren 
yang diberi fortifikan dengan kosentrasi 
terendah, dapat disukai oleh semua panelis. 
Tingkat kesukaan panelis mulai berkurang 
pada gula aren yang ditambahkan fortifikan 
2.5 gram dan 5 gram. Sebaliknya, pada 
kosentrasi fortifikan melebihi 5 gram kualitas 
warna produk menjadi kurang disukai. 
Panelis yang menyatakan kurang/tidak suka 

pada gula aren yang masing-masing 
diberikan fortifikan 7,5 gram dan 10 gram 
adalah 78% dan 81%. 
2.  Tekstur 

Tabel 2 menunjukkan bahwa tekstur 
gula aren yang difortifikasi 1.25 gram 
(NH4)2Fe(S04)2.6H20 dapat disukai oleh 
hampir semua panelis (84%). Tingkat 
kesukaan panelis menurun menjadi 70% 
pada gula yang ditambah 2.5 mg dan 5 gram 
fortifikan. Penambahan fortifikan dengan 
kosentrasi lebih dan 5 gram menyebabkan 
gula hasil fortifikasi menjadi kurang disukai.  
3.  Rasa 

Tabel 3  menunjukkan bahwa dilihat 
dari aspek rasa, gula aren hasil fortifikasi 
yang banyak disukai adalah gula yang hanya 
ditambah fortifikan 1.25 gram dan 2.5 gram. 
Daya terima panelis mulai berkurang pada 
gula aren yang ditambah fortifikan 5.0 gram, 
dan kurang disukai pada gula aren yang 
ditambah fortifikan 7.5 gram dan 10 gram.
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Grafik 2 

Rerata nilai kesukaan panelis pada setiap produk hasil fortikasi 
 

Grafik di atas menunjukkan bahwa 
nilai atau tingkat kesukaan panelis terhadap 
produk gula aren hasil fortifikasi semakin 
berkurang seiring dengan peningkatan 
kosentrasi fortifikan. Aspek sensoris gula 
aren yang mudah terpengaruh oleh fortifikasi 
zat besi adalah warna. Kosentrasi fortifikan 
yang dianggap aman untuk mempertahankan 
kestabilan warna, tekstur dan rasa gula 
sekaligus adalah maksimal 5 gram. 
Kosentrasi fortifikan yang berlebihan akan 
mempengaruhi penurunan kestabilan salah 

satu atau beberapa aspek sensoris gula aren 
hasil fortifikasi. 
 
PEMBAHASAN 
Kadar zat besi 

Gula aren secara alamiah sudah 
mengandung zat besi meskipun jumlahnya 
sangat sedikit. Kandungan zat besi gula aren 
hasil fortifikasi sangat tergantung dari jumlah 
fortifikan yang ditambahkan. Hasil analisis 
variansi menunjukkan bahwa kosentrasi 
fortifikan yang ditambahkan pada proses 
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pembuatan gula berpengaruh nyata terhadap 
total zat besi gula aren yang dihasilkan. 
Semakin banyak kosentrasi fortifikan yang 
ditambahkan semakin tinggi pula kandungan 
zat besi pada gula aren yang dihasilkan. 
Hasil serupa juga dilaporkan oleh beberapa 
peneliti sebelumnya. Jafar, N (2001) 
melaporkan bahwa kandungan total zat besi 
tempe yang difortifikasi zat besi sangat 
dipengaruhi oleh kosentrasi fortifikan yang 
ditambahkan. 

Hal yang menarik adalah gula aren 
tanpa fortifikasi juga mengandung zat besi 
sebanyak 3.9 mg/100 gram bahan. Keadaan 
ini menunjukkan bahwa aren sebagai bahan 
baku pembuatan gula secara alamiah telah 
mengandung zat besi. Disamping itu, proses 
pembuatan gula dalam penelitian ini 
menggunakan wadah (wajan) besi. 
Pemanasan yang tinggi diduga menyebabkan 
terjadi reaksi pada wadah dalam bahan, 
sehingga mempengaruhi kandungan zat besi 
produk gula aren. 
 
Daya terima terhadap warna 

Hasil uji perbedaan warna 
menunjukkan bahwa pada gula aren yang 
difortifikasi 1.25 gram dan 2.5 gram unsur 
besi, tingkat kestabilan warna masih dapat 
dipertahankan atau belum mengalami 
perubahan. Perubahan warna mulai 
signifikan pada gula aren yang ditambahkan 
5 gram atau lebih fortifikan zat besi. 

Gula aren tanpa fortifikasi memiliki 
warna lebih terang. Penambahan zat besi 
pada kosentrasi tertentu menyebabkan 
perubahan warna gula aren menjadi coklat 
pekat (gelap). Zat besi memiliki warna agak 
kuning kecoklatan. Warna besi tersebut 
sangat mudah bereaksi dengan warna bahan 
sehingga dapat merubah bahan dasar suatu 
bahan.  
 
Daya terima terhadap tekstur 

Penambahan fortifikan dengan 
kosentrasi lebih dan 5 gram menyebabkan 
gula hasil fortifikasi menjadi kurang disukai. 
Data di atas menunjukkan bahwa secara 
organoleptik kosentrasi fortifikan yang 
melebihi 5 gram dapat mempengaruhi 
kesukaan terhadap tekstur gula aren. 

Meskipun tingkat kesukaan panelis 
terhadap tekstur gula yang ditambah 5 gram 
fortifikan masih tergolong baik, ternyata 

secara organoleptik pada kosentrasi fortifikan 
tersebut sudah menyebabkan perbedaan 
tekstur gula hasil fortifikasi dengan gula tanpa 
fortifikasi (kontrol). Hasil uji perbedaan 
menunjukkan terdapat perbedaan tekstur 
gula aren yang ditambah 5 gram dan 10 gram 
fortifikan terhadap gula yang tidak difortifikasi. 
Artinya, untuk mempertahankan kestabilan 
tekstur gula aren hasil fortifikasi sebaiknya 
kosentrasi fortifikan tidak melebihi 2.5 gram. 

Perubahan tekstur gula hasil fortifikasi 
diduga dipengaruhi oleh penggunan air 
sebagai media pelarut fortifikan yang 
ditambahkan pada proses fortifikasi. 
Meskipun kosentrasi air yang digunakan 
relatif sedikit namun tambahan air yang 
diberikan pada proses pendinginan gula tidak 
dapat menguap kembali sehingga dapat 
mempengaruhi tekstur bahan. Untuk 
mengatasi hal ini maka perlu menggunakan 
cara fortifkasi tanpa menggunakan pelarut 
(air) namun dapat menjamin homogenitas, 
kelarutan dan penyerapan fortifikan dengan 
kualitas hasil fortifikasi yang lebih baik. 
 
Daya terima terhadap rasa 

Berdasarkan tabel di atas terlihat 
bahwa aspek rasa, gula aren hasil fortifikasi 
yang banyak disukai adalah gula yang hanya 
ditambah fortifikan 1.25 gram dan 2.5 gram. 
Daya terima panelis mulai berkurang pada 
gula aren yang ditambah fortifikan 5.0 gram, 
dan kurang disukai pada gula aren yang 
ditambah fortifikan 7.5 gram dan 10 gram. 
Data tersebut menunjukan bahwa secara 
organoleptik, kosentrasi fortifikan yang 
ditambahkan sangat mempengaruhi tingkat 
kesukaan panelis pada gula hasil fortifikasi. 
Semakin tinggi kosentasi fortifikan yang 
ditambahkan tingkat penerimaan panelis 
semakin menurun. 

Hasil uji perbedaan menunjukkan 
bahwa gula aren hasil fortifikasi yang 
mengalami perbedaan rasa secara signifikan 
dengan gula aren tanpa fortifikasi, hanya 
ditemukan pada gula yang mendapat 
fortifikan 10 gram. Artinya, sampai 
penambahan fortifikan 7.5 gram, kestabilan 
rasa gula aren hasil fortifikasi dapat 
dipertahankan.  Zat besi memiliki rasa khas 
yang mudah mempengaruhi rasa bahan 
pangan. Namun, sampai kosentarasi tertentu 
rasa besi tersebut dapat ditutupi oleh rasa 
manis yang dimiliki oleh gula aren. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
1.  Kosentrasi zat besi yang ditambahkan 

pada proses pembuatan gula aren 
berpengaruh terhadap kadar zat besi 
gula aren hasil fortifikasi. 

2.  Kosentrasi fortifikan tidak berpengaruh 
terhadap kandungan karbohidrat gula 
aren hasil fortifikasi. 

3.  Kosentrasi zat besi berpengaruh pada 
daya terima konsumen terhadap warna, 
tekstur dan rasa gula aren. 

4.  Kestabilan warna, tekstur dan rasa gula 
aren dapat dipertahankan pada 
penambahan fortifikan sampai 5 gram. 
 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
daya terima konsumen terhadap kualitas dan 
daya terima konsumsn terhadap jajanan yang 
menggunakan gula aren hasil fortikasi zat 
besi. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 1. 
Tingkat kesukaan panelis terhadap warna gula aren basil fortifikasi 

 

Perlakuan 
Tingkat kesukaan 

Jumlah 
Tidak suka Kurang suka Suka Sangat suka 

n % n % n % n % n % 
B 
C 
D 
E 
F 

0 
0 
0 
8 
12 

0 
0 
0 

25.8 
38.7 

0 
5 

10 
16 
13 

0 
16.1 
32.2 
51.6 
41.9 

8 
23 
17 
6 
4 

25.8 
74.2 
54.8 
19.4 
12.9 

23 
3 
4 
1 
2 

74.2 
9.7 
12.9 
3.2 
6.5 

31 
31 
31 
31 
31 

100 
100 
100 
100 
100 

 
Tabel 2 

Tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur gula aren hasil fortifikasi 
 

Perlakuan 
Tingkat kesukaan 

Jumlah 
Tidak suka Kurang suka Suka Sangat suka 

n % n % n % n % n % 
B 
C 
D 
E 
F 

1 
0 
2 
3 
7 

3.2 
0 

6.5 
9.7 
22.6 

4 
9 
7 
11 
13 

12.9 
29.0 
22.6 
35.5 
41.9 

17 
13 
17 
15 
8 

54.8 
41.9 
54.8 
48.4 
25.8 

9 
9 
5 
2 
3 

29.0 
29.0 
16.1 
6.5 
9.7 

31 
31 
31 
31 
31 

100 
100 
100 
100 
100 

 
Tabel 3. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa gula aren hasil fortifikasi 
 

Perlakuan 
Tingkat kesukaan 

Jumlah 
Tidak suka Kurang suka Suka Sangat suka 

n % n % n % n % n % 
B 
C 
D 
E 
F 

1 
0 
1 
3 
8 

3.2 
0 

3.2 
9.7 
25.8 

5 
4 
10 
14 
12 

16.1 
12.9 
32.3 
45.2 
38.7 

16 
20 
14 
10 
7 

51.6 
64.5 
45.2 
32.3 
22.6 

9 
7 
6 
4 
4 

29.0 
22.6 
19.4 
12.9 
12.9 

31 
31 
31 
31 
31 

100 
100 
100 
100 
100 
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DAYA TERIMA MASYARAKAT TERHADAP  
 FORMULA REBON UDANG 

 
Sitti Sahariah Rowa 1, Lydia Fanny 1, Hendrayati 1 

1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 
 

ABSTRAK 
 

Pengolahan udang menjadi berbagai macam produk bertujuan untuk 
menyelamatkan dan meningkatkan nilai ekonomis udang yang tidak memenuhi syarat 
ekspor. Udang rebon saat ini digunakan sebagai penambah rasa pada makanan atau 
di buat  bumbu seperti; krese, terasi dan  sebagai udang geriting/makanan ringan. 
Udang rebon (Panaeus merguioensis) merupakan bahan makanan yang mengandung 
nilai gizi tinggi khususnya protein dan mineral. Kandungan protein rebon kering 59,4 
gr/100 gr bahan, dan rebon segar 16,2 gr/100 gr bahan.                                       

Penelitian bertujuan untuk mengetahui daya terima masyarakat terhadap 
konsentrasi formula rebon, dengan indikator pengukuran dari segi rasa, warna, dan 
aroma. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Panelis 
penelitian sebanyak 30 orang 

Berdasarkan uji statistik untuk variabel rasa dengan p = 0,05 diperoleh data (p = 
0,556 > p = 0,05) yang berarti, Ho diterima atau Ha ditolak atau  tidak terdapat 
perbedaan yang bermakna berdasarkan karakteristik rasa dari ke empat konsentrasi 
formula rebon.  

Uji friedman untuk variabel warna dengan dengan p = 0,05 diperoleh data (p = 
0,015 < p = 0,05) yang berarti, Ho ditolak atau Ha diterima dengan kata lain terdapat 
perbedaan yang bermakna berdasarkan karakteristik warna dari ke empat konsentrasi 
formula rebon. 

Dari uji statistik berdasarkan uji friedman untuk variabel aroma dengan p = 0,05 
diperoleh data (p = 0,938 > p = 0,05) yang berarti, Ho diterima atau Ha ditolak dengan 
kata lain tidak terdapat perbedaan yang bermakna berdasarkan karakteristik aroma 
dari ke empat konsentrasi formula rebon. 

Berdasarkan hasil penelitian warna yang dihasilkan kurang menarik, peneliti 
menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan terhadap pembuatan formula rebon 
dengan penambahan berbagai jenis tepung seperti tepung terigu atau tepung tapioka 
sehingga didapatkan warna yang tepat dalam formula rebon.  

Mengingat udang rebon mengandung protein yang tinggi dan mengalami proses 
pemanasan pada pengolahan pembuatan formula rebon maka sebaiknya pada 
penelitian selanjutnya dilakukan uji protein. 

 
PENDAHULUAN 

Program penganekaragaman pangan 
merupakan cara yang penting untuk 
meningkatkan pengembangan gizi di 
samping sistem produksi pangan yang 
beranekaragam. Metode tentang pengolahan 
dan distribusi pangan dapat digunakan untuk 
memberikan keanekaragaman yang lebih 
besar pada makanan. Cara-cara yang 
berbeda dalam pengolahan dan distribusi 
pangan dapat digunakan untuk memberikan 
keanekaragaman yang lebih besar pada 
makanan (Suhardjo, dkk, 1986).  

Pengolahan udang menjadi berbagai 
macam produk bertujuan untuk 
menyelamatkan dan meningkatkan nilai 
ekonomis udang yang tidak memenuhi syarat 
ekspor. Udang rebon saat ini digunakan 
sebagai penambah rasa pada makanan atau 
di buat  bumbu seperti; krese, terasi dan  
sebagai udang geriting/ makanan ringan       
(Lies, 2004).  

Udang rebon (Panaeus merguioensis) 
merupakan bahan makanan yang 
mengandung nilai gizi tinggi khususnya 
protein dan mineral. Kandungan protein 
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rebon kering 59,4 gr/100 gr bahan, dan rebon 
segar 16,2 gr/100 gr bahan (Nio, 1992). 

Makanan formula adalah makanan 
yang merupakan campuran bahan makanan 
atau makanan yang ditambahkan zat gizi 
yang susunannya dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan khusus (Salmiah, 2005). 

Dari penelitian sebelumnya makanan 
formula dapat dibuat dari tempe, ikan, dan 
lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, maka peneliti mencoba alternatif lain 
untuk menganekaragamkan udang rebon 
sebagai makanan formula. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di 
laboraterium ITP Politeknik Kesehatan 
Jurusan Gizi Makassar, pada bulan Juni 
2006. 

Jenis penelitian ini berdasarkan 
metode yang digunakan, termasuk penelitian 
eksperimen, dengan desain penelitian yang 
digunakan adalah static group comparison 
dan desain sebagai berikut: 
R (kelompok eksperimen) 
R (kelompok control)  

 

 
 

Keterangan 
X  = perlakuan 
O2 = setelah perlakuan / pengukuran 

A. Alat dan Bahan 
1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam 
pembuatan formula rebon ialah 
udang rebon, tepung  sagu, gula, 
minyak dan garam. 
a. Udang rebon 

Udang rebon yang digunakan 
dalam pembuatan formula rebon 
ini adalah udang rebon yang 
segar lalu dikeringkan dan 
digiling. Udang rebon ini di beli di 
pasar Daya tradisional. 

b. Tepung sagu 
Tepung sagu (Metroxylen sagar) 
yang digunakan tepung sagu 
berkualitas yag dibeli di pasar 
Daya tradisional. 

c. Bumbu 
Gula dan minyak yang digunakan 
yaitu minyak statistik dan gula 
pasir yang dijual  di pasar Daya 
tradisional. 

2. Alat 
Alat yang digunakan dalam 
pengolahan : 
a. Timbangan rumah  tangga 
b. Baskom 
c. Sendok kayu 
d. Oven 
e. Lengser aluminium 
f. Blender atau mesin penggiling 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. 

X                                   O2 
                             
                                      O2 
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Prosedur Kerja 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adapun prosedur pembuatan formula 

rebon adalah : 
a. Mula-mula udang rebon 

dibersihkan/dicuci dengan air 
mengalir. 

b. Setelah itu udang rebon di perasi 
jeruk nipis sesuai dengan 
banyaknya bahan kemudian 
tiriskan lalu dikeringkan. 

c. Kemudian dihaluskan dengan 
mesin penggiling (blender), setelah 

Udang Rebon Segar 

Pencucian dan 
perebusan 

Dihaluskan Keringkan Dicampur,adona
n 

Formula A 
100 %, 0 % 

Formula B 
80 %, 20 % 

Formula C 
60 %, 40 % 

Formula D 
50 %, 50 % 

Tambahkan Gula 10 
gr, Minyak 10 gr, 

garam 10 gr 

Ratakan di 
Loyang,lalu oven 

Panggang di Oven 

dihaluskan 

Formula Rebon A,B,C,D 

Tepung Segar 

Pencucian 
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menjadi tepung rebon lalu 
disisihkan (Bahan 1). 

d. Siapkan sagu lalu bersihkan dan 
kemudian dikeringkan. 

e. Campur dengan gula dan minyak 
aduk dengan rata. (Bahan 2). 

f. Bahan 1 dan bahan 2 dicampur 
menjadi formula A, B, C, dan D. 

g. Kemudian aduk menjadi adonan. 
h. Kemudian ratakan dalam loyang 

lalu dipanggang dalam oven 
selama 15 menit. 

i. Setelah matang, makanan digiling 
menjadi formula rebon. 

E. Uji Organoleptik 
Penentuan daya terima 

menggunakan formulir uji daya terima 
yang berisi tiga aspek penilaian yaitu 
aspek cita rasa, warna dan aroma 
penilaian menggunakan 3 skala statistik 
kemudian ditransformasikan menjadi 
skala numerik dengan angka menaik 
menurut tingkat kesukaan sebagai 
berikut: 
a. Sangat suka  = 3 
b. Suka   = 2 
c. Tidak suka  = 1 
Kriteria panelis yang dipilih untuk 

melakukan uji hedonik adalah : 
1. Panelis yang terdiri dari 30 orang 

Mahasiswa Politeknik Kesehatan 
Jurusan Gizi Makassar. 

2. Panelis memahami aspek 
organoleptik yang akan dinilai 
dengan memberikan tingkatan 
kesukaan pada lembar formulir 
sesuai  kesukaan dari panelis. 

Dengan tahap penilaian yang dilakukan 
sebagai berikut : 

a. Dihadapkan masing-masing panelis 
disajikan sampel yang akan diujikan. 

b. Panelis memberikan penilaian 
dengan menggunakan formulir yang 
telah disiapkan. 

c. Panelis memberikan penilaian 
dengan tingkat kesukaan pada kolom 
formulir yang telah tersedia. 
Penilaian rasa, aroma, dan warna 
terhadap formula A, formula B, 
formula C, dan formula D. 

d. Nilai dikumpulkan lalu dihitung dan 
dianalisis. 

 
HASIL PENELITIAN 

Uji statistik dilakukan terhadap rasa, 
aroma, dan warna konsentrasi formula rebon. 
Adapun hasil uji statistik serta analisis 
statistik dengan friedman terlampir sebagai 
berikut : 
A. Aspek Rasa 

Uji daya terima Konsentrasi 
Formula rebon berdasarkan aspek rasa 
dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

 

0
10
20
30
40
50
60
70

TR 100% :
TS 0%

TR 80% :
TS 20%

TR 60% :
TS 40%

TR 50% :
TS 50%

sangat suka 

suka 

tidak suka

 
Gambar 1.  

Rata-Rataan Nilai Persentasi Daya Terima Terhadap  Rasa Konsentrasi Formula Rebon. 
 
Dari gambar 1 di atas dapat 

diketahui bahwa meskipun nilai rasa tidak 
berbeda jauh, pada uji kesukaan dalam 
hal ini tingkat suka pada rasa, 
konsentrasi formula rebon TR 50% : TS 
50% mendapatkan nilai tertinggi (63.3%) 
dibandingkan dengan  tingkat rasa suka 

pada konsentrasi formula rebon TR 
100% : TS 0% (kontrol) sebanyak  
(53.3%), konsentrasi formula rebon TR 
80%: TS 20% sebanyak (56.7%), dan 
konsentrasi formula rebon TR 60% : TS 
40% sebanyak (43.3%). 
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B. Aspek Warna 
Uji daya terima konsentrasi 

formula rebon berdasarkan aspek warna 
dapat dilihat dari uji statistik 
menggunakan uji friedman dan data 
distribusi yang berbentuk chi – square 
didapatkan nilai frekuensi suka yang 
paling tinggi pada konsentrasi formula 
rebon TR 100% : TS 0% sebanyak 
73.4%, sedangkan sebanyak 66.7% suka 
pada konsentrasi formula rebon TR 80% : 
TS 20%, dan pada konsentrasi formula 

rebon TR 60% : TS 40% yang 
menyatakan suka sebesar 63.3% 
,sedangkan bila dibandingkan  pada 
konsentrasi formula rebon TR 50% : TS 
50% dengan nilai  suka yang paling 
rendah sebanyak 36.7% serta lebih dari 
50% panelis yang menyatakan tidak suka 
akan warna konsentrasi tersebut. 

C. Aspek Aroma 
Uji daya terima konsentrasi 

formula rebon berdasarkan aspek aroma 
dapat dilihat pada gambar 2 berikut :

 

0
10
20
30
40
50
60
70

TR 100% :
TS 0%

TR 80% : TS
20%

TR 60% : TS
40%

TR 50% : TS
50%

sangat suka 

suka 

tidak suka

 
Gambar 2. 

Rata-Rataan Nilai Persentasi Daya Terima Terhadap  Aroma Konsentrasi Formula Rebon. 
 

Dari gambar di atas dapat 
diketahui bahwa tingkat daya terima 
panelis terhadap formula rebon 
berdasarkan karakteristik aroma tidak 
terdapat perbedaan yang barmakna. Nilai 
tingkat suka akan aroma dari keempat 
konsentrasi formula rebon  kurang lebih 
dari 50%. Adapun aroma dari setiap 
konsentrasi formula hampir sama 
disebabkan aroma khas dari udang rebon 

itu sendiri yang belum dapat dinetralkan, 
tetapi untuk menghilangkan aroma khas 
sampai saat pembuatan ini masih 
menggunakan jeruk nipis. 

D. Analisis Statistik Daya Terima 
Untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi pada pembuatan formula 
rebon terhadap daya terima konsentrasi 
formula rebon dilakukan uji statistik 
dengan mengunakan uji friedman test.

 

Tabel 7. Hasil Uji Friedman 
 N Chi -Square  df  Ashymp -sig  

Rasa 
Warna 
Aroma 

30 
30 
30 

2.078 
10.443 
0.410 

3 
3 
3 

0.556 
0.015 
0.938 

 P = 0,05 
Dari uji statistik berdasarkan uji 

friedman dengan p = 0,05 diperoleh data      
(p = 0,556 > p = 0,05) yang berarti, Ho 
diterima atau Ha ditolak dengan kata lain 
tidak terdapat perbedaan yang bermakna 
berdasarkan karakteristik rasa dari ke 
empat konsentrasi formula rebon. 

Dari uji statistik berdasarkan uji 
friedman dengan p = 0,05 dipeoleh data       
(p = 0,015 < p = 0,05) yang berarti, Ho 
ditolak atau Ha diterima dengan kata lain 
terdapat perbedaan yang bermakna 
berdasarkan karakteristik warna dari ke 
empat konsentrasi formula rebon. 
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Dari uji statistik berdasarkan uji 
friedman dengan p = 0,05 diperoleh data      
(p = 0,938 > p = 0,05) yang berarti, Ho 
diterima atau Ha ditolak dengan kata lain 
tidak terdapat perbedaan yang bermakna 
berdasarkan karakteristik aroma dari ke 
empat konsentrasi formula rebon. 

Untuk mengetahui pada 
konsentrasi berapa yang memiliki 
perbedaan berdasarkan aspek warna, 
maka dilakukan uji lanjutan dengan 
menggunakan uji wilcoxon, dengan hasil 
sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Hasil Uji Wilcoxon 

 
 Npar Test Wilcoxon  

Warna TR 60% : TS 40% - Warna TR 100% : TS 0% 
Warna TR 50% : TS 50% - Warna TR 100%: TS 0% 
Warna TR 80% : TS 20% -Warna TR 100% : TS 0% 
Warna TR 50% : TS 50% - Warna TR 60% : TS 40% 
Warna TR 80% : TS 20% - Warna TR 60%: TS 40% 
Warna TR 80% : TS 20% - Warna TR 50% : TS 50% 

0.491 
0.008 
1.000 
0.117 
0.439 
0.018 

P = 0,05 
 

Dilakukan uji lanjutan dengan 
mengunakan uji wilcoxon untuk 
mengetahui pada konsentrasi berapa 
terdapat perbedaan daya terima terhadap 
aspek warna. Hasil wilcoxon signed 
ranks test menunjukkan yakni terdapat 
pada konsentrasi  TR 50% : TS 50% 
dengan  konsentrasi TR 100% : TS 0% 
(kontrol) dan konsentrasi TR 80% : TS 
20% dengan konsentrasi TR 50% : TS 
50%. 

 
PEMBAHASAN 

Udang rebon merupakan bahan 
pangan yang mempunyai nilai protein tinggi 
dan mudah rusak. Saat ini terdapat berbagai 
jenis olahan udang rebon seperti dendeng 
rebon, krese, terasi, dan bumbu acar. Untuk 
menambah produk olahan udang rebon 
dengan tingkat komersial yang tinggi dan 
ekonomis, dilakukan penelitian pembuatan 
formula rebon dengan menentukan 
konsentrasi yang tepat dengan cara 
mengetahui tingkat daya terima terhadap 
formula rebon. Ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pengolahan formula yaitu 
perebusan (blancing dengan uap), 
pengeringan, penggilingan, dan pengayakan.   

Daya terima adalah tingkat kesukaan 
seseorang atau sekelompok orang akan 
suatu jenis produk dengan menggunakan uji 
organoleptik. Dalam proses pengujian sifat 
sensori merupakan disiplin ilmu yang dipakai 
sebagai alat dalam menilai, mengukur, 

mengukur, menganalisa, dan 
menginterprestasikan reaksi-reaksi yang 
timbul sebagai hasil pandangan, ciuman, 
rasa, rabaan, dan terhadap sifat-sifat produk 
yang di evaluasi (Rahayu,1997). 

Cita rasa bahan sesungguhya 
dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu 
bau atau aroma, rasa (flavour) dan tekstur. 
Bau lebih banyak sangkut pautnya dengan 
alat panca indera pembau. Pada umumnya 
bau yang diterima oleh hidung dan otak lebih 
banyak merupakan berbagai ramuan 
(campuran) empat bau utama yaitu harum, 
asam, tengik, dan hangus. Rasa berbeda 
dengan bau lebih banyak melibatkan panca 
indera lidah. Pada lidah rasa dapat 
dibedakan menjadi empat yaitu asin, asam, 
manis, dan pahit. Komponen lain dari cita 
rasa adalah timbulnya perasaan seseorang 
setelah menelan sesuatu makanan. Tekstur 
dan konsitensi mempengaruhi cita rasa yang 
ditimbulkan oleh bahan tersebut (Winarno, 
1993).  Rasa merupakan kriteria mutu 
makanan yang perlu diperhatikan, rasa 
berbeda dengan bau dan lebih banyak 
melibatkan panca indra lidah.  

Pada masing-masing konsentrasi 
formula rebon mendapatkan perlakuan yang 
sama yaitu mendapatkan tambahan gula 10 
gr, garam 10 gr, dan minyak 10 gr kedalam 
adonan formula rebon. Tetapi berdasarkan uji 
hedonik melalui uji statistik  tingkat daya 
terima masyarakat terhadap rasa terdapat 
perbedaan walaupun nilainya tidak terlalu 
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jauh. Penyebab perbedaan tersebut yaitu 
tingkat kepekaan panca indra akan aspek 
rasa dari panelis tidak sama. 

Namun hasil uji statistik berdasarkan 
uji friedman membuktikan  dengan        p = 
0,05 untuk rasa diperoleh data (p = 0.556 > p 
= 0.05) yang berarati Ho diterima atau Ha 
ditolak. Dengan demikain tidak ada 
perbedaan daya terima terhadap rasa pada 
ke empat konsentrasi tersebut.  

Penentuan mutu bahan makanan 
pada umumnya  sangat bargantung pada 
beberapa faktor diantaranya cita rasa, warna, 
tekstur dan nilai gizinya ; disamping itu ada 
faktor lain, misalnya sifat mikrobiologis. 
Tetapi sebelumnya faktor-faktor lain 
dipertimbangkan, secara visual faktor warna 
tanpil lebih dahulu dan kadang-kadang 
sangat menentukan (Winarno, 1997). 

Suatu bahan yang dinilai bergizi, 
enak,dan teksturnya sangat baik tidaknya 
akan dimakan apabila memiliki warna yang 
tidak sedap dipandang atau memberi kesan 
telah menyimpang dari warna yang 
seharusnya. Penerimaan warna suatu bahan 
berbeda-beda tergantung dari faktor alam, 
geografis dan aspek sosial masyarakat 
penerima (Winarno, 1997). 

Selain sebagai faktor yang ikut 
menentukan mutu, warna juga dapat 
digunakan sebagai indikator kesegaran atau 
kematangan. Baik tidaknya cara 
pencampuran atau cara pengolahan dapat 
ditandai dengan adanya warna yang seragam 
dan merata (Winarno, 1997). 

Nilai warna berbeda lebih banyak 
melibatkan panca indra mata dengan melihat  
secara langsung. Pancaran sinar yang keluar 
dari produk langsung ke retina mata dan 
mempengaruhi sistem sensorik untuk melihat 
dan memilih. 

Perbedaan nilai daya terima akan 
warna masing-masing  konsentrasi formula 
rebon disebabkan perbedaan warna yang 
dihasilkan dari setiap  pencampuran 
konsentrasi pembuatan formula rebon  yang 
berbeda antara tepung rebon dengan tepung 
sagu.  

Faktor-faktor penyebab terjadinya 
perbedaan warna pada setiap konsentrasi 
formula            rebon : 1) Udang rebon itu 
sendiri yang mempunyai warna khas yaitu 
putih kekuningan. 2) Proses pengeringan 
dengan suhu tinggi pada udang rebon, 

setelah dikeringkan warnanya menjadi kuning 
kecoklatan. 3) Penambahan tepung sagu. 
Sagu mengandung amilosa dan amilopektin 
sehingga akan mengalami perubahan warna 
menjadi kemerahan apabila terlambat 
dilakukan diekstraksi. Perubahan warna 
diakibatkan proses pencoklatan secara 
enzimatik (enzimatik browning)(Tumbel 
Nicolas, 1994). 

Berdasarkan uji statistik Friedman 
test maka interprestasi hasil menunjukan 
adanya perbedaan daya terima masyarakat 
terhadap formula rebon dengan konsentrasi 
TR 100% : TS 0%, TR 80% : TS 20%, TR 
60% : TS 40% serta TR 50% : TS 50%. Uji 
wilcoxon menunjukan terdapat perbedaan 
daya terima warna pada kontrol (konsentrasi 
tepung rebon 100% lebih dominan tanpa 
penambahan tepung sagu) dengan formula 
rebon dengan konsentrasi  tepung rebon 
sama banyak dengan konsentrasi tepung 
sagu yaitu 50%. Dan perbedaan daya terima 
terlihat pula pada konsentrasi tepung rebon 
80% : tepung sagu 20% dengan konsentrasi 
tepung rebon  50% dan tepung sagu 
sebanyak 50%.   

 Semakin tinggi konsentrasi 
penambahan tepung sagu pada formula 
rebon maka warna formula rebon menjadi 
kusam dan coklat kemerahan sehingga 
warna formula rebon tersebut kurang 
menarik. Semakin tinggi konsentrasi tepung 
sagu atau semakin rendah konsentrasi 
tepung rebon  pada pembuatan formula 
rebon, maka semakin rendah daya terima 
masyarakat terhadap formula rebon 
berdasarkan aspek warna. 

Aroma merupakan kriteria yang perlu 
diperhatikan untuk menilai mutu produk 
makanan, aroma melibatkan panca indra 
hidung yang berbeda dengan panca indra 
lainnya dan sama halnya dengan panca indra 
kedua yang sesudah panca indra mata untuk 
melihat suatu produk.  

Pada umumnya dalam pembuatan 
formula rebon ini masih didapatkan 
kekurangan aspek aroma yang dapat 
mengurangi penerimaan konsumen dalam 
segi kualitas pada suatu  pembuatan 
pengembangan produk.  
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KESIMPULAN  
A. Dalam pembuatan formula rebon yang 

baik yaitu : terlebih dahulu udang rebon  
dibersihan, direbus, dikeringkan dan 
dihaluskan. Tepung sagu dibersihkan 
dan keringkan. Kemudian adonan 
formula rebon di buat dengan 
mencampur dua bahan dan ditambahkan 
bahan gula, garam dan minyak. Ratakan  
dalam loyang dan di oven selama 30 
menit, haluskan dan formula rebon siap 
untuk dijadikan bahan makanan formula. 

B. Konsentrasi formula rebon yang tepat 
berdasarkan hasil penelitian yaitu  
konsentrasi TR 80% : TS 20%.  

C. Mutu organoleptik berdasarkan daya 
terima pada formula rebon dengan 
konsentrasi TR 80% : TS 20% antara lain 
karakteristik warna  sebanyak 66.7 % di 
hasil warna kekuningan  , karakteristik 
rasa sebanyak 56.7% di hasil rasa yang 
sedikit manis dan karakteristik aroma 
sebanyak 50% dihasilkan aroma khas 
yang netral.  

 
SARAN 
A. Berdasarkan hasil penelitian diatas, 

dimana warna yang dihasilkan kurang 
menarik maka peneliti menyarankan 
untuk dilakukan penelitian selanjutnya 
terhadap pembuatan formula rebon 
dengan penambahan menggunakan 
berbagai jenis tepung seperti tepung 
terigu atau tepung tapioka sehingga 
didapatkan warna yang tepat dalam 
formula rebon.  

B. Mengingat udang rebon mengandung 
protein yang tinggi dan mengalami 
proses pemanasan pada pengolahan 
pembuatan formula rebon maka 

sebaiknya pada penelitian selanjutnya 
dilakukan uji protein. 
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STUDI TENTANG PERSEPSI PASIEN DM TIPE II TERHADAP D IIT 
DM YANG DISAJIKAN DI RUANG RAWAT INAP RS. DR. WAHID IN 

SUDIROHUSODO MAKASSAR TAHUN 2007 
 

Asmarudin Pakhri 1, Mustamin 1, Manjilala 1 
1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

 
Abstrak 

 
Pasien diabetes mellitus membutuhkan pengaturan makanan yang ketat, 

karena jika makanan yang diberikan melebihi kebutuhannya, maka akan mempercepat 
peningkatan gula darah, begitu pula sebaliknya jika makanan yang diberikan kurang 
dari kebutuhannya, maka pasien cenderung akan mengalami hipoglikemia.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan 
rancangan deskriptif, populasi adalah seluruh pasien DM rawat inap di RS. DR. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar. Sampel adalah seluruh pasien DM tipe II rawat inap 
di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebanyak 30 orang, dengan teknik 
pengambilan sampel secara Exhative Sampling. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan komputer program Excell dan SPSS. 

Pasien memberikan tanggapan yang cukup baik terhadap porsi makanan 
pokok dan lauk nabati sedangkan porsi lauk hewani dan sayur tergolong tidak baik. 
Pasien menyatakan bahwa rasa nasi, lauk hewani, lauk nabati dan sayur tergolong 
cukup baik. Sedangkan suhu nasi yang didistribusikan mendapat respon yang cukup 
baik dari pasien, dan suhu lauk hewani, lauk nabati dan sayur mendapatkan respon 
yang tidak baik. 

Disimpulkan bahwa nilai gizi diit DM 1300 dan 1500 belum sesuai dengan 
kebutuhan pasien. Berdasarkan total asupan, maka pasien DM 1300, DM 1500 dan 
DM 1700 memiliki asupan cukup. Persepsi pasien terhadap diit DM berdasarkan aspek 
porsi pada nasi dan lauk nabati tergolong cukup baik, sedangkan pada lauk hewani 
dan sayur tergolong tidak baik. Berdasarkan aspek rasa, pasien menyatakan cukup 
baik pada nasi, lauk hewani, lauk nabati dan sayur. Sedangkan berdasarkan aspek 
suhu, suhu nasi tergolong cukup baik dan suhu lauk hewani, lauk nabati serta sayur 
tergolong tidak baik (dingin).  

Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Perlu dilakukan pelatihan terhadap 
tenaga pekarya atau petugas penyaji makanan tentang standar porsi makanan rumah 
sakit dan ukuran rumah tangga khusunya pada petugas yang menangani pasien-
pasien yang membutuhkan diit ketat. Petugas gizi ruangan diharapkan meningkatkan 
pengawasan terhadap asupan makanan pasien DM. Makanan seharusnya 
didistribuskan dengan cepat ke pasien serta ruangan pantry harus tersedia alat untuk 
memanaskan masakan, sehingga makanan yang didistribusikan tiba pada pasien 
dalam kondisi hangat. 

 
PENDAHULUAN  

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu 
sindroma yang di tandai oleh gula darah yang 
tinggi (hiperglikemia) menahun, didasari oleh 
kekurangan insulin dalam hal jumlah, efek 
kerja atau kedua-duanya. Penyakit ini 
menjadi sangat penting karena jumlah 
penderitanya makin meningkat (WHO, 1999).  

Data terakhir menunjukkan bahwa 
antara 120-140 juta orang menderita diabetes 

di seluruh dunia, yang akan meningkat 2 kali 
lipat pada tahun 2005. Lebih dari setengah 
populasi ini akan berada di Asia karena 
peningkatan populasi secara keseluruhan 
dan cepatnya peningkatan prevalensi 
diabetes mellitus di daerah ini. Di Indonesia, 
berdasarkan data dari WHO, jumlah kasus 
pada tahun 1995 sebanyak 4,6 juta. Tahun 
1997 sebanyak 4,5 juta dan pada tahun 2000 
mencapai 5,4 juta (WHO, 2000).  
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Berdasarkan data tahun 2006, jumlah 
pasien diabetes mellitus yang menjalani 
perawatan di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar sebanyak 329 orang. Angka 
tersebut sudah termasuk penderita Diabetes 
Melitus yang disertai dengan komplikasi 
penyakit. 

Departemen Kesehatan RI telah 
memberikan aturan perencanaan makan bagi 
penderita melalui suatu manajemen 
pengelolaan dietetik yang terdiri dari 
pengadaan makanan, mekanisme kerja dan 
pelayanan gizi ruang rawat inap, 
penyuluhan/konsultasi dan rujukan gizi, serta 
penelitian dan pengembangan gizi terapan. 
Keempat kegiatan ini haruslah didukung oleh 
kualitas dan kuantitas ketenagaan yang 
memadai, sehingga output yang dihasilkan 
berupa kualitas dan kuantitas diit, kepuasan 
pasien dan tenaga serta akuntabilitas 
keuangan akan terjamin (Depkes, 1991). 

Menurut Rahayuningsih (2000), 
Perencanaan terapi diit merupakan 
komponen integral berkesinambungan 
manajemen diabetes melalui penentuan pola 
asupan makanan yang optimal untuk 
menurunkan kadar glukosa darah. Sejak 
tahun 1982, perkumpulan diabetes telah 
menelaah prinsip dan dietetik praktis untuk 
membuat rekomendasi standar komposisi 
makanan penderita diabetes. Perencanaan 
makanan bagi penderita diabetes ditujukan 
untuk memaksimalkan usia melalui 
pemeliharaan kesehatan jangka panjang, 
mengurangi komplikasi pembuluh darah dan 
menjadi tujuan yang jelas dengan 
memperhatikan penderita jangan sampai 
mengalami hipoglikemia. Hal ini disebabkan 
karena pemberian makanan sebagai 
modalitas terapi seharusnya juga dipantau 
dan disesuaikan jumlah, jenis, bentuk, cara 
dan jalur pemberiannya agar sejalan dengan 
perubahan metabolisme yang terjadi akibat 
proses penyembuhan dan perjalanan 
penyakit. 

Namun demikian apakah kualitas 
pelayanan gizi yang diberikan kepada 
penderita diabetes mellitus sudah sesuai 
dengan standar pelayanan gizi yang 
dianjurkan. Penerapan standar diit penderita 
diabetes mellitus menjadi syarat mutlak 
dalam peningkatan kualitas diit penderita 
diabetes mellitus. 

Hasil penelitian Manusiwa tentang 
terapi Diet diabetes melitus pada pasien 
rawat inap di Perjan RSUP  Dr. Wahidin 
Sudirohusodo pada bulan Mei-Juni tahun 
2002 mengatakan bahwa terapi diet yang 
diberikan rumah sakit masih kurang 
memenuhi kebutuhan dan asupan zat gizi 
pasien. Rata-rata kebutuhan dan asupan gizi 
pasien masih kurang di bawah 90% dari 
kebutuhan kalori. Terjadi perubahan status 
gizi pada status gizi lebih, rumah sakit 
memberikan Diet masih bersifat umum, 
belum menghitung kebutuhan pasien 
(Manusiwa, 2002). 

Hasil penelitian Zulfadliansyah (2004) 
di RS. Labuang Baji menunjukkan bahwa Diit 
DM yang disajikan memiliki kandungan 
karbohidrat sebesar 69.15% dari kebutuhan, 
protein sebesar 15.30% dan lemak sebesar 
15.55%. Sedangkan di RS. Islam Faisal 
memiliki kandungan karbohidrat sebesar 
63.63% dari kebutuhan, protein sebesar 
15.63% dan lemak sebesar 20.74%. 

Hasil penelitian Rahman (2005) di 
Rumah Sakit Umum Andi Makasau Pare-
pare menunjukkan bahwa tingkat penerimaan 
pasien terhadap makanan biasa di rumah 
sakit tersebut rata-rata hanya 70%. Pada 
penelitian yang sama terungkap bahwa 
aroma dan rasa makanan yang disajikan di 
rumah sakit tersebut dinilai kurang menarik 
oleh pasien. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
Deskriptif, yaitu hanya menggambarkan 
tentang nilai gizi diit DM yang didistribusikan, 
asupan makanan pasien serta persepsi 
pasien berdasarkan porsi, rasa, suhu diit DM. 
Pengumpulan data pada penelitian ini 
dilaksanakan bulan Maret-April 2007 di RS. 
DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 

Populasi adalah seluruh pasien DM 
rawat inap di RS. DR. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar pada periode bulan Maret-April 
2007. Sampel adalah seluruh pasien DM tipe 
II rawat inap di RS. DR. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar, dengan kriteria : 
a. Menerima diit DM dalam bentuk makanan 

biasa 
b. Tidak mengalami gangguan pencernaan 
c. Bersedia menjadi responden 
 
 

38



Media Gizi Pangan, Volume V, Edisi 1, Januari – Juni 2008 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Persepsi Pasien Terhadap Porsi Diit DM 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa diit DM yang didistribusikan, 
khususnya pada diit DM 1300 dan diit 
DM 1500 cenderung lebih tinggi dari 
kebutuhan, berdasarkan aspek 
kandungan energi, protein, lemak dan 
karbohidrat. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa standar porsi pada kedua 
kelompok diit tersebut belum tepat. 

Mekipun demikian, pada 
umumnya pasien memberikan tanggapan 
yang cukup baik (93.3%) terhadap porsi 
makanan pokok, meskipun tingkat 
asupan mereka tergolong kurang. Hal 
tersebut disebabkan karena sisa 
makanan pokok yang tidak dikonsumsi 
oleh pasien, dikonsumsi oleh penunggu 
pasien. 

Lain halnya dengan lauk hewani, 
porsi lauk hewani yang didistribusikan 
sudah sesuai dengan standar porsi 
rumah sakit. Standar porsi makanan 
rumah sakit pada lauk hewani yaitu ikan 
dan udang  masing- masing sebesar 70 
gr, telur sebesar 50 gr, daging ayam 
sebesar 100 gr dan daging sapi sebesar 
40 gr. 

Sedangkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata berat ikan 
yang didistribusikan 71 gr, ayam 51 gr, 
daging sapi 43 gr dan berat telur 50 gr. 

Meskipun demikian masih 
terdapat pasien yang menyatakan bahwa 
porsi lauk hewani yang didistribusikan 
tergolong kurang (40.0%). Menurut 
Rakhmat (1998), faktor-faktor fungsional 
yang menentukan persepsi seseorang 
berasal dari kebutuhan, pengalaman 
masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang 
kita sebut sebagai faktor-faktor personal. 
Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang 
menentukan persepsi bukan jenis atau 
bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang 
yang memberi respon terhadap stimuli. 

Hal tersebut menggambarkan 
bahwa responden yang menyatakan 
bahwa porsi lauk hewani tergolong 
kurang disebabkan karena pada 
kehidupan normal, biasanya mereka 
mengkonsumsi lauk hewani dengan porsi 
yang lebih besar dari porsi lauk hewani 
yang disajikan oleh rumah sakit. 

Lauk nabati yang didistribusikan 
di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar terdiri atas tempe dan tahu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata berat lauk nabati yang 
didistribusikan rumah sakit ialah 51.2 gr, 
sedangkan standar makanan rumah sakit 
untuk lauk nabati untuk tempe sebesar 
40 gr dan tahu sebesar 60 gr. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 
berat lauk nabati yang disajikan sudah 
tergolong cukup. 

Hal tersebut juga terlihat pada 
persepsi pasien terhadap porsi lauk 
nabati yang pada umumnya menyatakan 
bahwa porsi lauk nabati yang 
didistribusikan tergolong cukup baik. Hal 
tersebut disebabkan karena tahu dan 
tempe pada umumnya memiliki bentuk 
standar yang mudah dalam proses 
pemorsian. 

Sayur merupakan kelompok 
makanan yang paling banyak 
mendapatkan tanggapan negatif dari 
pasien. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sebanyak 28 orang (93.3%) 
pasien menyatakan bahwa sayur yang 
didistribusikan tidak baik, pada umumnya 
pasien memberi alasan bahwa sayur 
yang didistribusikan sedikit. 

Hasil penimbangan makanan 
juga menunjukkan bahwa rata-rata berat 
sayur yang didistribusikan ialah 53.8 gr, 
hal tersebut tergolong kurang jika 
dibandingkan dengan standar makanan 
rumah sakit. 

Standar makanan rumah sakit 
untuk sayur antara lain : sup kimlo : 78 
gr, bobor bayam : 125 gr, oseng kacang 
panjang+tauge : 55 gr, sup makaroni : 60 
gr, tumis kacang panjang : 77.5 gr, sup 
sayuran : 83 gr, gulai labu siam 85 gr, 
tumis labu siam+wortel : 75 gr, sup 
oyong+jagung muda : 130 gr, sayur  
lodeh : 115 gr sayur brongkos : 105 gr 
dan plecing kangkung : 125 gr. 

Meriwati dan Haksama tahun 
2002 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu 
menujukkan bahwa persepsi responden 
terhadap porsi makanan rata-rata cukup 
baik. Sedangkan persepsi responden 
terhadap kualitas bahan makanan yang 
digunakan untuk makanan yang diterima 
selama dirawat juga cukup baik. 
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B. Persepsi Pasien Terhadap Rasa Diit DM 
Menurut Moehji (1992), 

komponen yang berperan dalam 
penentuan rasa makanan adalah aroma 
makanan, bumbu masakan dan bahan 
penyedap, keempukan makanan, 
kerenyahan makanan, tingkat 
kematangan dan temperatur makanan. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua pasien (100%) 
menyatakan bahwa rasa nasi tergolong 
cukup baik, rasa lauk hewani masing-
masing tergolong cukup baik dan baik 
(46.7%), rasa lauk nabati tergolong 
cukup baik (76.7%) dan rasa sayur 
tergolong cukup baik (43.3%). 

Meskipun persepsi pasien 
terhadap sayur tergolong cukup baik, 
akan tetapi masih terdapat 14 orang 
(46.7%) pasien yang menyatakan bahwa 
sayur yang disajikan masih tergolong 
tidak baik. Pasien menyatakan bahwa 
sayur yang disajikan hambar atau kurang 
garam, padahal jumlah pasien yang 
membutuhkan pembatasan natrium 
hanya 2 (dua) orang. 

Pasien diabetes mellitus tidak 
membutuhkan pembatasan asupan 
natrium kecuali jika pasien memiliki 
riwayat hipertensi. Menurut Sukadji 
(2005), anjuran asupan natrium untuk 
orang dengan diabetes sama dengan 
orang biasa yaitu tidak lebih dari 3000 
mg, sedangkan bagi yang menderita 
hipertensi ringan sampai sedang, 
dianjurkan 2400 mg natrium perhari. 

C. Persepsi Pasien Terhadap Suhu Diit DM 
Persepsi pasien teradap 

makanan yang disajikan adalah pendapat 
pasien berdasarkan hasil penilaiannya 
terhadap produk makanan yang 
disajikan. Penilaian tersebut dilakukan 
secara indrawi yaitu berdasarkan hasil 
pengamatan (penglihatan), pendengaran, 
penciuman, dan rasa. Oleh karena itu 
penilaian untuk menghasilkan suatu 
persepsi tidak terlepas faktor subjektifitas 
(Akmal, 1995). Persepsi pasien terhadap 
makanan rumah sakit setidaknya dapat 
menggambarkan mutu pelayanan 
makanan secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa suhu nasi  yang didistribusikan 
mendapat respon yang cukup baik dari 

pasien (100%), sedangkan suhu lauk 
hewani, lauk nabati dan sayur 
mendapatkan respon yang tidak baik 
yaitu masing-masing 76.7%, 63.3% dan 
100%. Pasien menyatakan bahwa lauk 
hewani, lauk nabati dan sayur sudah 
dingin, sedangkan mereka 
mengharapkan ketiga kelompok 
makanan tersebut sebaiknya disajikan 
dalam kondisi hangat yang bertujuan 
untuk membangkitkan nafsu makan. 

Berdasarkan uraian tersebut di 
atas, makanan yang didistribusikan 
kemungkinan mengalami penurunan 
suhu bisa terjadi, karena sebagian besar 
responden (46.4%) menjalani perawatan 
di kelas 3 (tiga). Distribusi makanan pada 
pasien kelas 3 (tiga) menggunakan 
metode sentralisasi, sehingga makanan 
yang tiba pada pasien dalam kondisi 
dingin, karena tidak lagi mendapatkan 
penanganan lanjut seperti pemanasan 
ulang di pantry ruang perawatan. 

Berbeda dengan pasien yang 
menjalani perawatan di kelas 2 (dua), 
seharusnya mereka bisa memberikan 
respon yang positif karena metode 
distribusi yang digunakan ialah 
desentralisasi, seharunya makanan yang 
didistribusikan mendapatkan 
penanganan lanjut seperti pemanasan 
ulang di pantry ruang perawatan akan 
tetapi, berdasarkan observasi yang 
dilakukan selama penelitian 
menunjukkan bahwa tidak terdapat 
penanganan lanjut  dala bentuk 
pemanasan ulang di pantry, yang terjadi 
hanya memindahkan makanan dari 
rantang ke tempat makanan pasien, 
sehingga tidak terdapat perbedaan suhu 
makanan yang didistribusikan pada 
pasien yang menjalani perawatan di 
kelas 3 (tiga) dan 2 (dua).  

Makanan yang didistribusikan 
dalam kondisi dingin sangat rentang 
terhadap kontaminasi mikroorganisme. 
Menurut Adam dan Motarjemi (2004) 
mikroorganisme dapat ditemukan tumbuh 
pada suhu yang bervariasi sekitar -100C 
sampai 1000C. Mikroorganisme ini 
memiliki suhu minimum dimana di bawah 
batas itu mereka tidak dapat tumbuh, 
suhu maksimum dimana di atas itu 
mereka tidak dapat tumbuh dan diantara 
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suhu optimum mereka dapat tumbuh 
dengan baik. 

Kelompok mikroorganisme 
Termofilik memiliki suhu optimum 55-
750C, kelompok Mesofilik suhu 30-450C, 
kelompok Psikrofilik suhu 12-15 dan 
kelompok Psikotropik suhu 25-300C.  

Ketika seseorang terserang 
penyakit menyebabkan terjadinya 
penurunan pada selera makanan. 
Sebaliknya, menurunnya selera makan 
menyebabkan berkurangnya asupan zat 
gizi sehingga kebutuhan zat gizi tidak 
dapat dipenuhi, dan pada gilirannya akan 
mempengaruhi status gizi pasien. 
(Santoso S, 1995). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Nilai gizi diit DM 1300 dan 1500 
melebihi kebutuhan pasien, 
sedangkan diit DM 1700 dan 1900 
sudah sesuai kebutuhan. 

2. Asupan zat gizi pada diit DM 1700 
dan diit DM 1900 masing-masing 
kurang dari kebutuhan, sedangkan 
pada diit DM 1300 dan diit DM 1500 
sudah sesuai dengan kebutuhan 
kecuali protein. 

3. Persepsi pasien terhadap diit DM 
berdasarkan aspek porsi pada nasi 
dan lauk nabati tergolong cukup baik, 
sedangkan pada lauk hewani dan 
sayur tergolong tidak baik. 
Berdasarkan aspek rasa, pasien 
menyatakan cukup baik pada semua 
makanan yang disajikan. Sedangkan 
berdasarkan aspek suhu, suhu nasi 
tergolong cukup baik dan suhu lauk 
hewani, lauk nabati serta sayur 
tergolong tidak baik (dingin).  

 
B. Saran 

1. Perlu dilakukan pelatihan terhadap 
tenaga pekarya atau petugas penyaji 
makanan tentang standar porsi 
makanan rumah sakit dan ukuran 
rumah tangga khusunya pada 
petugas yang menangani pasien 
diabetes mellitus, karena makanan 
yang didistribusikan pada pasien 
tidak sesuai dengan standar porsi 
dan cenderung lebih tinggi dari 
kebutuhan pasien. 

2. Petugas gizi ruangan diharapkan 
meningkatkan pengawasan terhadap 
asupan makanan pasien DM. 

3. Makanan seharusnya didistribuskan 
dengan cepat ke pasien serta 
ruangan pantry harus tersedia alat 
untuk memanaskan masakan, 
sehingga makanan yang 
didistribusikan tiba pada pasien 
dalam kondisi hangat.   
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LAMPIRAN 
 
Tabel 1.  Distribusi Respoden Berdasarkan Preskripsi Diet Pasien Diabetes Melitus RSUP. Dr. 

Wahidin Sudirohusodo. 

Preskripsi Diet/Jenis Diit DM n % 

1300 3 10.0 
1500 15 50.0 
1700 9 30.0 
1900 3 10.0 
Total 30 100 

Sumber : Data Primer, 2007 
 
Tabel 2.  Distribusi Rata-Rata Nilai Gizi Diit DM yang Didistribusikan di RS. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar 

Kebutuhan Zat Gizi/Jenis Diit DM Rata-Rata Kandungan Zat Gizi Diit DM 
yang Didistribusikan 

Persentase Terhadap Kebutuhan 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Karbohidrat 
(gr) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Karbohidrat 
(gr) 

Energi 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

1300 55 35 195 1841 72 43 290 142 130 123 149 

1500 60 40 225 1864 72 40 302 124 121 100 134 

1700 65 45 260 1854 73 43 294 109 112 95 113 

1900 70 50 300 1844 73 40 297 97 104 81 99 

Sumber : Data Primer, 2007 
 
Tabel 3.  Distribusi Rata-Rata Asupan Pasien DM di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dari 

Makanan Rumah Sakit 
Kebutuhan Zat Gizi/ 

Jenis Diit DM 
Asupan Makanan Rumah Sakit Persentase Asupan 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Kh.  
(%) 

1300 55 35 195 1152 42 28 181 88.6 76.4 80.0 92.8 

1500 60 40 225 1173 43 26 192 78.2 71.7 65.0 85.3 

1700 65 45 260 1207 49 31 184 71.0 75.4 68.9 70.8 

1900 70 50 300 1181 49 29 181 62.2 70.0 58.0 60.3 

Sumber : Data Primer, 2007 
 

Tabel 4.  Distribusi Rata-Rata Asupan Pasien DM di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dari 
Makanan Luar Rumah Sakit. 
Kebutuhan Zat Gizi/ 

Jenis Diit DM 
Asupan Makanan Luar  

Rumah Sakit Persentase Asupan 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Kh.  
(%) 

1300 55 35 195 119 2 4 20 9.2 3.6 11.4 10.3 

1500 60 40 225 242 7 6 43 16.1 11.7 15.0 19.1 

1700 65 45 260 174 6 6 29 10.2 9.2 13.3 11.2 

1900 70 50 300 127 5 6 24 6.7 7.1 12.0 8.0 

Sumber : Data Primer, 2007 
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Tabel 5.  Distribusi Rata-Rata Total Asupan Pasien DM di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar. 

Kebutuhan Zat Gizi/ 
Jenis Diit DM 

Asupan Makanan Luar  
Rumah Sakit Persentase Asupan 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(gr) 

Lemak 
(gr) 

Kh. 
(gr) 

Energi 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) Kh.  (%) 

1300 55 35 195 1271 45 32 200 97.8 80.0 91.4 103.1 

1500 60 40 225 1415 49 31 234 94.3 83.3 80.0 104.4 

1700 65 45 260 1381 55 38 213 81.2 84.6 82.2 81.9 

1900 70 50 300 1308 55 35 204 68.8 77.1 70.0 68.3 

Sumber : Data Primer, 2007 
 

Tabel 6.  Distribusi Persepsi Pasien terhadap Diit DM yang Didistribusikan di RS. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Berdasarkan Porsi. 

No Persepsi Pasien 

Diit DM 
Makanan 

Pokok 
Lauk Hewani Lauk Nabati Sayur 

n % n % n % n % 
1 Tidak baik 2 6.7 12 40.0 13 43.3 28 93.3 
2 Cukup baik 28 93.3 10 33.3 17 56.7 2 6.7 
3 Baik 0 0.0 8 26.7 0 0.0 0 0.0 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

Sumber : Data Primer, 2007 
 

Tabel 7.  Distribusi Persepsi Pasien terhadap Diit DM yang Didistribusikan di RS. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Berdasarkan Rasa. 

No Persepsi Pasien 

Diit DM 
Makanan 

Pokok 
Lauk Hewani Lauk Nabati Sayur 

n % n % n % n % 
1 Tidak baik 0 0.0 2 6.6 7 23.3 14 46.7 
2 Cukup baik 30 100 14 46.7 23 76.7 16 53.3 
3 Baik 0 0.0 14 46.7 0 0.0 0 0.0 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

Sumber : Data Primer, 2007 
 

Tabel 8.  Distribusi Persepsi Pasien terhadap Diit DM yang Didistribusikan di RS. Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Berdasarkan Suhu. 

No Persepsi Pasien 

Diit DM 
Makanan 

Pokok 
Lauk Hewani Lauk Nabati Sayur 

n % n % n % n % 
1 Tidak baik 0 0.0 23 76.7 29 63.3 30 100 
2 Cukup baik 30 100 7 23.3 0 0.0 0 0.0 
3 Baik 0 0.0 0 0.0 11 36.7 0 0.0 

Total 30 100 30 100 30 100 30 100 

Sumber : Data Primer, 2007 
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FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI ANAK 
SEKOLAH  PADA PENDERITA DIARE DI  RUANG PERAWATAN 

ANAK RUMAH SAKIT LABUANG BAJI MAKASSAR 

 TAHUN 2006 
 

Baharuddin K 1 
1Jurusan Keperawatan, Politeknik Kesehatan, Makassar 

ABSTRAK 

 Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi 
secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, 
metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan 
kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan 
energi.  
 Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan status gizi 
anak sekolah pada penderita diare di  ruang perawatan anak Rumah Sakit Labuang 
Baji Makassar. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan 
menggunakan pendekatan studi “Cross Sectional”. Metode yang digunakan untuk 
memperoleh data, dilakukan dengan teknik observasi, pemeriksaan fisik dan 
wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terhadap 30 orang 
sampel. Pengolahan data menggunakan komputer program SPPS versi 11,5 dan 
disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Dari hasil analisis “univariat dan bivariat  
dengan menggunakan uji Chi- Square  
  Hasil penelitian  membuktikan adanya hubungan yang bermakna antara 
tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dengan status gizi anak yang 
menderita diare dan dirawat di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji 
Makassar. Tidak ada hubungan yang bermakna antara keadaan peristaltik dengan 
status gizi anak yang menderita diare dan dirawat di Ruang Perawatan Anak Rumah 
Sakit Labuang Baji Makassar.  
 Faktor yang mempunyai hubungan dengan status gizi yaitu pendidikan dan 
pengetahuan orang tua,  sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan status gizi 
adalah keadaan peristaltik usus anak . 
 Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar pihak manajemen Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar mampu membina dan meningkatkan pengetahuan perawat 
khusunya perawat pelaksana dalam memberikan penyuluhan kepada orang tua pasien 
dalam penanganan penyakit diare demi mencegah kejadian penyakit gangguan gizi.  

 
PENDAHULUAN 

Gizi merupakan salah satu penentu 
kualitas Sumberdaya Manusia. Kekurangan 
gizi akan menyebabkan beberapa efek serius 
seperti : kegagalan pertumbuhan fisik, 
menurunnya perkembangan kecerdasan, 
menurunkan produktivitas, menurunkan daya 
tahan terhadap penyakit serta meningkatkan 
risiko kesakitan dan kematian. Masalah gizi 
pada hakikatnya adalah masalah kesehatan 
masyarakat, namun penanggulangannya 
tidak hanya dapat dilakukan dengan 

pendekatan medis dan pelayanan kesehatan. 
Penyebab timbulnya masalah gizi adalah 
multifaktor, oleh karena itu pendekatan 
penanggulangannya harus melibatkan 
berbagai sektor yang terkait. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah dalam 
menanggulangi kasus kurang gizi. Berbagai 
program yang telah dijalankan mungkin perlu 
dievaluasi atau di tingkatkan efektivitasnya. 
Salah satu kendala dalam masalah gizi 
kurang adalah belum semua kasus gizi 
kurang yang ada di masyarakat ditemukan. 
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Untuk itu perlu adanya suatu indikator agar 
kasus rawan gizi dapat di deteksi secara dini. 

Anak yang sehat akan menunjukkan 
tumbuh kembang yang optimal, apabila 
diberikan lingkungan bio-fisiko-psikososial 
yang adekuat. Hasil pemantauan konsumsi 
gizi di Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 
1997 Angka kecukupan Gizi (AKG) 
mengalami penurunan dari 75,67 % menjadi 
71,84 % (Tahun 1998) dan pada tahun 1999 
mengalami defisit konsumsi energi, meskipun 
dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) 
propinsi Sulawesi Selatan mengalami surplus 
pangan sampai ± 5.000 kal perkapita. 

Dalam presentase status gizi balita 
propinsi sulawesi selatan hasil pemantauan 
status gizi tahun 2001, di peroleh hasil : Gizi 
lebih sebanyak 3,07 %, gizi buruk sebanyak 
0,95 %, gizi kurang sebanyak 11,36 %, dan 
gizi baik sebanyak 84,62%. Demikian juga 
halnya dalam persentase status gizi Balita 
menurut kabupaten/kota, Makassar 
menempati posisi pertama dalam masalah 
gizi buruk di Sulawesi Selatan. Karena itu di 
upayakan peningkatan kinerja para petugas 
kesehatan di puskesmas khususnya di 
posyandu. 

Secara rasional, program yang bersifat 
preventif sebaiknya diarahkan pada semua 
faktor yang terlibat dalam kesehatan 
masyarakat pada suatu daerah tertentu. 
Menurut Jeliffe (1996), faktor ekologi yang 
berhubungan dengan status gizi dibagi dalam 
enam kelompok, yaitu keadaan infeksi, 
konsumsi makanan, pengaruh budaya, sosial 
ekonomi, produksi pangan serta kesehatan 
dan pendidikan. 

Dalam menghadapi masalah gizi yang 
sangat penting tersebut, maka fokus 
pengamatan kita tidak lepas dari golongan 
usia anak yang sangat rentan terhadap 
kekurangan gizi. Tidak seperti pada usia 
lainnya yang dapat menentukan 
kehendak/keinginan sesuai kemampuan 
mereka akan makan. Pada orang – orang 
yang berkekurangan, mereka tidak memiliki 
pilihan karena keterbatasan bahan makanan 
yang mereka dapat beli. Selain itu, pada anak 
– anak tersebut, kebutuhan gizi mereka akan 
semakin meningkat seiring dengan 
peningkatan pertumbuhan dan 
perkembangan mereka. Status gizi mereka 
pada dasarnya ditentukan oleh beberapa 
faktor, antara lain kebiasaan makan, keadaan 

sosial ekonomi, pengertian serta kesadaran 
gizi dan persediaan pangan setempat. 

Penyakit diare, baik di rumah sakit 
maupun di masyarakat pada saat ini sudah 
dianggap tidak merupakan masalah lagi. 
Anggapan ini diperkuat dengan kenyataan 
bahwa penderita diare yang dirawat di rumah 
sakit dari tahun ketahun selalu menurun terus 
demikian pula di masyarakat mortalitas diare 
yang ada pada awal tahun 1970 masih sebesar 
40-50%, pada tahun 1992 menurun menjadi 8 
%  sedangkan morbiditas diare di masyarakat 
yang ada pada tahun 1992  sebesar 430 per 
1000 penduduk, pada tauhn 1992 menurun 
menjadi 195 per 1000 penduduk. 

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan 
oleh penulis ditemukan pula fakta berupa 
pengaruh penyakit diare yang diderita oleh 
seorang anak turut menentukan status 
gizinya. Sewaktu anak menderita diare, 
sering terjadi gangguan gizi sehingga terjadi 
penurunan berat badan. Hal ini disebabkan 
karena makanan sering dihentikan oleh orang 
tua karena takut diare atau muntahnya akan 
bertambah hebat, sehingga orang tua hanya 
sering memberikan air teh saja, walaupun 
susu diteruskan, sering biberikan 
pengenceran dalam waktu yang terlalu lama 
dan makanan diberikan sering tidak dapat 
dicerna dan diabsorpsi dengan baik karena 
adanya hiperperistaltik. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “ Faktor apa saja yang 
berhubungan dengan status gizi anak sekolah 
pada penderita diare di ruang perawatan anak 
RS. Labuang Baji  Makassar ?”. 

METODE PENELITIAN 
A. Kerangka Kerja Penelitian  dan Desain 

Penelitian 
 Berdasarkan landasan teori yang 
telah diuraikan pada tinjauan pustaka, 
maka peneliti membuat skema penelitian 
yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
klien baru masuk rumah sakit dengan 
penyakit diare. Hal tersebut akan dilihat, 
apakah diare yang terjadi pada anak 
tersebut ada hubungannya dengan status 
gizi anak dilihat dari tingkat pendidikan 
ibu, pengetahuan ibu dan peningkatan 
peristaltik. Berdasarkan uraian diatas 
maka dibuat kerangka kerja sebagai 
berikut :
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Keterangan :      
 
 =  Variabel Independent (Pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan 

peningkatan peristaltik) 
 
   =  Variable Dependent (Status gizi anak sekolah) 
 
 
Desain penelitian yang digunakan adalah 
rancangan studi potong lintang (cross 
sectional study). Dilakukan secara 
serentak pada individu-individu dari 
populasi pada suatu saat atau periode. 

B. Sampel dan sampling 
Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan tehnik purposive sampling, 
dimana pengambilan sampel dilakukan 
secara sengaja dari bulan Maret 2006 
sampai bulan April 2006. 
Kriteria Sampel : 
1. Kriteria Inklusi : 

a. Keluarga yang membawa 
anggota keluarga dengan 
penyakit diare  

b. Belum pernah di bawa ke tempat 
pelayanan kesehatan/ atau 
tempat praktik Dokter  

c. Umur penderita antara 7  – 13 
tahun. 

d. Keluarga klien memiliki  
pendidikan setingkat sekolah 
dasar, sekolah menengah dan 
tingkat perguruan tinggi.  

e. Keluarga klien memiliki 
pekerjaan dan penghasilan tetap. 

2. Kriteria Eksklusi. 
a. Terdapat penyakit lain yang 

menyertai penyakit diare 

b. Keluarga klien yang  tidak 
mempunyai tempat tinggal tetap. 

c. Subyek menolak berpartisipasi 
untuk mengisi kuesioner. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan data dilakukan di 
ruang Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Penelitian dilakukan 
selama  6 minggu yaitu dari tanggal 4 Maret 
2006 sampai dengan 4 April 2006. Populasi 
pada penelitian ini adalah  semua orang tua 
yang anaknya menderita diare dan dirawat 
diruang perawatan serta bersedia untuk 
dijadikan sampel. Besar sampel yang diteliti 
sebanyak 30 orang responden. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data 
maka berikut ini akan disajikan analisis 
univariat dan analisis bivariat. 

A. Analisis Univariat 
 Analisis Univariat bertujuan untuk 
melihat hubungan distribusi frekuensi dari 
data demografi responden meliputi 
pendidikan orang tua, pengetahuan 
orang tua dan keadaan peristaltic anak 
yang dirawat di ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. 

1. Variabel Independen 
Variabel independent dalam 

penelitian ini meliputi tingkat 

Variabel Independent 

Pendidikan Ibu 

Pengetahuan Ibu 

Peningkatan 
Peristaltik 

 

Variabel Dependent 

 
Klien Baru 

Masuk Rumah 
Sakit Dengan 

Diare 
 

 

Status Gizi Anak 
Sekolah 
- Gizi Baik 
- Gizi Kurang 
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pendidikan orang tua, pengetahuan 
orang tua dan keadaan peristaltik 
anak yang dirawat diruang 

Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. 

 
Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Tingkat Pendidikan  
Orang Tua Di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar  

 
 Frekuensi Persentase 

Tingkat 
Pendidikan 

Rendah 14 46,7 
Tinggi 16 53,3 

     Jumlah 30 100,0 
 Sumber : Data Primer  

Berdasarkan tabel 1 diatas 
menunjukkan bahwa dari 30 orang 
responden lebih besar menunjukkan 
tingkat pendidikan orang tua anak 

yaitu 14 orang (46,7%) berpendidikan 
rendah dan 16 orang (53,3%) 
berpendidikan tinggi. 

 

Tabel 2 
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Tingkat Pengetahuan  

Orang Tua Di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar  
 

 Frekuensi Persentase 
Tingkat 

Pengetahuan 
Rendah 13 43,3 
Tinggi 17 56,7 

Jumlah 30 100,0 
Sumber : Data Primer     

Berdasarkan tabel 2 diatas 
menunjukkan bahwa dari 30 orang 
responden lebih besar memiliki 
tingkat pengetahuan tinggi 
berdasarkan kuesioner yang 

diberikan di Ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
yaitu 17 orang (56,7%) dan hanya 13 
orang (43,3%) yang memiliki tingkat 
pengetahuan rendah. 

 

Tabel 3 
Distribusi Frekuensi Responden Terhadap Keadaan Peristaltik Anak 

Di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar  
 

 Frekuensi Persentase 

Keadaan Peristaltik 
Hiperperistaltik 11 36,7 

Meningkat 19 63,3 
Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer    

Berdasarkan tabel 3, dari 30 
orang responden lebih besar 
menampakkan keadaan peristaltik 
yang meningkat yaitu 19 anak 
(63,3%) dan hanya 11 anak (36,7%) 
yang menampakkan keadaan 
hiperperistaltik. 

2. Variabel dependen 
 Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah status gizi anak 
yang mengalami diare dan dirawat di 
Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Hasil 
univariat dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4 
Keadaan Status Gizi AnakDi Ruang Perawatan Anak  

Rumah Sakit Labuang Baji Makassar  
 

 Frekuensi Persentase 

Status Gizi 
Kurang 14 46,7 

Baik 16 53,3 
Jumlah 30 100,0 

Sumber : Data Primer    

Berdasarkan tabel 4 di atas 
dari 30 orang responden lebih besar 
menampakkan keadaan status gizi 
baik yaitu 16 anak (53,3%) dan 
hanya 14 anak (46,7%) yang 
menampakkan keadaan gizi kurang. 

B. Analisis Bivariat 
      Untuk menilai hubungan antara 

tingkat pendidikan orang tua, 
pengetahuan orang tua dan keadaan 
peristaltik anak yang dirawat di Ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang 
Baji Makassar dengan status gizi anak 
maka digunakan uji statistik Kai-Kuadrat 
dengan tingkat kemaknaan α = 0,05 atau 
interval kepercayaan p < 0,05. 

      Maka ketentuan bahwa tingkat 
pendidikan orang tua, pengetahuan 
orang tua dan keadaan peristaltik anak 
yang dirawat di Ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
dengan status gizi anak dikatakan 
mempunyai hubungan yang bermakna 
bila nilai p < 0,05. 

1. Hubungan tingkat pendidikan orang 
tua dengan status gizi anak. 

Terdapat dua katagori 
variabel tingkat pendidikan orang tua 
yaitu : Ada dan Tidak ada. Hubungan 
variabel ini dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 
Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Status Gizi Anak yang Menderita Diare 

di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
 

 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
Nilai p Odd Ratio 

Rendah  Tinggi 
Status 

Gizi 
Kurang 12 2 14 

Baik 2 14 16 
J u m l a h 14 16 30 0,000 42,00 

Sumber : Data Primer     

Berdasarkan tabel 5 didapatkan 
bahwa orang tua pasien yang 
memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 
status gizi anaknya baik 16 orang 
(53,3%) sedangkan orang tua pasien 
yang memiliki tingkat pendidikan 
rendah dan status gizi anaknya 
kurang 14 orang (46,7%). 
 Demikian pula dengan hasil 
uji Kai-Kuadrat diperoleh nilai p = 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 
nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pendidikan 
orang tua dengan status gizi anak 

yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. 
 Dari nilai odds ratio 42,00 
menunjukkan bahwa orang tua 
dengan berpendidikan tinggi 
berpeluang 42,00 kali untuk 
menunjukkan status gizi anaknya 
dalam keadaan status gizi baik 
dibandingkan dengan orang tua 
dengan pendidikan rendah. 

2. Hubungan Tingkat Pengetahuan 
Orang Tua Dengan Status Gizi Anak. 

Terdapat dua katagori 
variabel tingkat pengetahuan orang 

48



Media Gizi Pangan, Volume V, Edisi 1, Januari – Juni 2008 

 

tua yaitu : Ada dan Tidak ada. 
Hubungan tingkat pengetahuan 
orang tua dengan status gizi anak di 

Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
dapat dilihat pada tabel 6.

 

Tabel 6 
Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua dengan Status Gizi Anak yang Menderita Diare 

di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
 

 
Tingkat Pengetahuan 

Jumlah 
Nilai p Odd Ratio 

Kurang Cukup 
Status 

Gizi 
Kurang 12 2 14 

Baik 1 15 16 
J u m l a h 13 17 30 0,000 90,00 

Sumber : Data Primer     

Berdasarkan tabel 6 didapatkan 
bahwa orang tua pasien yang 
memiliki tingkat pengetahuan cukup 
dan status gizi anaknya baik 17 
orang (56,7%) sedangkan orang tua 
pasien yang memiliki tingkat 
pengetahuan rendah dan status gizi 
anaknya kurang 13 orang (43,3%). 
 Demikian pula dengan hasil 
uji Kai-Kuadrat diperoleh nilai p = 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 
nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antara tingkat 
pengetahuan orang tua dengan 
status gizi anak yang menderita diare 
di ruang Perawatan Anak Rumah 
Sakit Labuang Baji Makassar. 

 Dari nilai odds ratio 90,00 
menunjukkan bahwa orang tua 
dengan pengetahuan cukup 
berpeluang 90,00 kali  untuk 
menunjukkan status gizi anaknya 
dalam keadaan status gizi baik 
dibandingkan dengan orang tua 
dengan pengetahuan rendah. 

3. Hubungan Keadaan Peristaltik 
Dengan Status Gizi Anak. 

Terdapat dua katagori 
variabel keadaan peristaltik yaitu : 
Ada dan Tidak ada. Hubungan 
variabel ini dengan status gizi anak di 
Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 
dapat dilihat pada tabel 7.

 
Tabel 7 

Hubungan Keadaan Peristaltik dengan Status Gizi Anak yang Menderita Diare di Ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar 

 

 
Peristaltik 

Jumlah 
Nilai p Odd Ratio 

Hiperperis taltik Meningkat 

Status 
Gizi 

Kurang 6 8 14 
Baik 5 11 16 

J u m l a h 11 19 30 0,510 1,650 
Sumber : Data Primer     

Berdasarkan tabel 7 didapatkan 
bahwa pasien yang memiliki keadaan 
peristaltik yang meningkat dengan 
status gizi anak baik 19 orang 
(63,3%) sedangkan pasien yang 
memiliki keadaan peristaltik yang 

hiperperistaltik dengan status gizi 
anak kurang 11 orang (36,7%). 
 Demikian pula dengan hasil 
uji Kai-Kuadrat diperoleh nilai p = 
0,510 yang berarti lebih besar dari 
nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa tidak ada hubungan 
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yang bermakna antara keadaan 
peristaltik dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar.  
 Namun dari nilai odds ratio 
1,650 menunjukkan bahwa anak 
dengan keadaan peristaltik yang 
meningkat berpeluang 1,650 kali  
untuk menunjukkan status gizi anak 
dalam keadaan status gizi baik 
dibandingkan dengan anak yang 
mengalami hiperperistaltik. 

C. Pembahasan 
1. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Hasil analisa univariat 
menunjukkan bahwa lebih besar 
responden yang memiliki tingkat 
pendidikan tinggi yaitu 16 orang 
(53,3%) dibanding orang tua yang 
memiliki pendidikan rendah 14 orang 
(46,7%). Sehingga secara proporsi 
jumlah orang tua pasien anak yang 
dirawat di Rumah Sakit Labuang Baji 
rata-rata memiliki pendidikan tinggi. 

 Namun demikian berbeda 
dengan data nasional yang disajikan 
oleh Depkes RI dalam Profil 
Indonesia Sehat Tahun 2001, dimana 
jumlah penduduk Indonesia secara 
nasional yang memiliki ijazah terakhir 
sekolah dasar sederajat dan sekolah 
menengah pertama sederajat adalah 
47,64%, sementara yang memiliki 
ijazah sekolah menengah atas dan 
perguruan tinggi adalah 18,01% 
 Demikian pula dengan hasil 
uji Kai-Kuadrat diperoleh nilai p = 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 
nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pendidikan 
orang tua dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. 

Dari hasil analisa bivariat 
menunjukkan ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pendidikan 
orang tua dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Semakin 
tinggi tingkat pengetahuan orang tua 

maka semakin baik pula keadaan gizi 
anak yang menderita diare di Ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Maka 
hipotesis  alternatif yang disajikan 
oleh peneliti dinyatakan diterima, 
karena ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pendidikan 
orang tua dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Demikian 
pula dengan nilai odds ratio 
menunjukkan orang tua dengan 
berpendidikan tinggi berpeluang 
42,00 kali untuk menunjukkan status 
gizi anaknya dalam keadaan status 
gizi baik dibandingkan dengan orang 
tua dengan pendidikan rendah. 

Hal ini didukung oleh 
Markum (1999), semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang 
terutama ibu rumah tangga semakin 
tinggi pengetahuan mengenai 
susunan nutrien dalam berbagai 
bahan makanan dengan demikian 
diharapkan bahwa dengan biaya 
murah dapat diperoleh hidangan 
yang memadai dengan bersumber 
kepada bahan makanan yang 
tersedia setempat. 

2. Tingkat pendidikan seseorang yang 
semakin tinggi akan memiliki pola 
piker.   
            Tingkat Pengetahuan Orang 
Tua ke arah yang  lebih baik 
sehingga ibu yang berpendidikan 
cukup akan lebih obyektif dan 
terbuka wawasannya dalam 
mengambil suatu keputusan atau 
tindakan yang di aplikasikan dengan 
perbuatan/perilaku yang positif, 
terutama dalam hal memperhatikan 
kepentingan gizi pada anaknya 
sehingga faktor ini sangat besar 
pengaruhnya terhadap perbaikan 
status gizi anak. 
           Hasil analisis univariat 
menunjukkan bahwa lebih besar 
responden yang memiliki tingkat 
pengetahuan cukup yaitu 17 orang 
(56,7%) dibanding orang tua yang 
memiliki pengetahuan rendah 13 
orang (43,3%). Sehingga secara 
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proporsi jumlah orang tua pasien 
anak yang dirawat di Rumah Sakit 
Labuang Baji rata-rata memiliki 
pengetahuan tinggi. 
 Demikian pula dengan hasil 
uji Kai-Kuadrat diperoleh nilai p = 
0,000 yang berarti lebih kecil dari 
nilai α (0,05). Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pengetahuan 
orang tua dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. 
 Dari hasil analisa bivariat 
menunjukkan ada hubungan yang 
bermakna antar tingkat pengetahuan 
orang tua dengan status gizi anak 
yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar. Semakin 
mencukupi tingkat pengetahuan 
orang tua maka semakin baik pula 
keadaan gizi anak yang menderita 
diare di Ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji 
Makassar. Maka hipotesa alternatif 
yang disajikan oleh peneliti 
dinyatakan diterima, karena ada 
hubungan yang bermakna antar 
tingkat pengetahuan orang tua 
dengan status gizi anak yang 
menderita diare di ruang Perawatan 
Anak Rumah Sakit Labuang Baji 
Makassar. Demikian pula dengan 
nilai odds ratio menunjukkan orang 
tua dengan berpengetahuan cukup 
berpeluang 90,00 kali untuk 
menunjukkan status gizi anaknya 
dalam keadaan status gizi baik 
dibandingkan dengan orang tua 
dengan pengetahuan rendah. 
              Notoatmodjo (2003), 
pengetahuan berarti tahu dan 
mengerti sesuatu setelah melihat 
atau menyaksikan pelaksanaan 
terhadap suatu tindakan berawal dari 
adanya perasaan tahu oleh 
seseorang terhadap hal yang akan 
dilakukan tersebut dari rasa tahu 
selanjutnya di telaah dan dipahami 
serta melihat setiap komponen untuk 
melihat ada tidaknya kontradiksi atau 
mempertimbangkan segi positif maka 

ini akan melaksanakan hal yang 
dimaksud. 
Pengetahuan akan mempengaruhi 
seseorang dalam melaksanakan 
sesuatu, namun bila ada faktor–
faktor lain yang telah mempengaruhi 
maka dapat berdampak lain, 
sebagaimana dalam penelitian ini di 
dapatkan tingkat pengetahuan yang 
cukup pada ibu masih terdapat 
masalah gizi anak yang kurang, 
faktor – faktor  lain tersebut dapat 
diakibatkan karena kurangnya 
perhatian, kemalasan ibu serta waktu 
yang kurang terutama pada ibu yang 
bekerja. Namun pada dasarnya 
mereka tahu sesungguhnya gizi bagi 
anak sangatlah penting. Masalah ini 
tidak semata-mata hanya merupakan 
tanggung jawab dari ibu tetapi peran 
serta dari kepala keluarga juga 
sangat dibutuhkan. 

3. Keadaan Peristaltik 
Hasil analisa univariat 

menunjukkan bahwa lebih besar 
responden yang keadaan 
peristaltiknya meningkat yaitu 19 
orang (63,3%) dibanding anak yang 
keadaannya hiperperistaltik yaitu 11 
orang (36,7%). Sehingga secara 
proporsi jumlah anak penderita diare 
yang dirawat di Rumah Sakit 
Labuang Baji rata-rata 
menampakkan keadaan peristaltik 
yang meningkat. 

 Dari hasil uji Kai-Kuadrat 
diperoleh nilai p = 0,510 yang berarti 
besar dari nilai α (0,05). Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa 
tidak ada hubungan yang bermakna 
antar keadaan peristaltik anak 
penderita diare dengan status gizinya 
yang dirawat di ruang Perawatan 
Anak Rumah Sakit Labuang Baji 
Makassar. Maka hipotesa alternatif 
yang disajikan oleh peneliti 
dinyatakan ditolak, karena tidak ada 
hubungan yang bermakna antar 
keadaan peristaltik dengan status gizi 
anak yang menderita diare di ruang 
Perawatan Anak Rumah Sakit 
Labuang Baji Makassar.  

      Namun dengan nilai odds 
ratio menunjukkan bahwa anak yang 
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menampakkan peristaltik yang 
meningkat berpeluang 1,650 kali 
untuk tidak menunjukkan keadaan 
status gizi yang kurang dibandingkan 
dengan anak yang mengalami 
hiperperistaltik. 

       Namun menurut Nursalam 
(2005), Hyperperistaltik akan 
mengakibatkan berkurangnya 
kesempatan usus untuk menyerap 
makanan sehingga timbul diare. 
Sebaliknya, bila peristaltik usus 
menurun, maka akan mengakibatkan 
bakteri tumbuh berlebihan, sehingga 
selanjutnya timbul diare pula. Akibat 
dari meningkatnya peristaltik pada 
anak yang menderita diare maka 
makanan yang diberikan sering tidak 
dapat dicerna dan diabsorpsi dengan 
baik. 

 
KESIMPULAN  
A. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara tingkat pendidikan dan 
pengetahuan orang tua dengan status 
gizi anak yang menderita diare dan 
dirawat di Ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. 

B. Tidak ada hubungan yang bermakna 
antara keadaan peristaltik dengan status 
gizi anak yang menderita diare yang 
dirawat di Ruang Perawatan Anak 
Rumah Sakit Labuang Baji.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pelatihan kader dengan metode 
partisipatif terhadap peningkatan kemampuan kader posyandu dalam melaksanakan 
kegiatan  posyandu sistim lima meja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan kader masih rendah antara lain karena masih banyak kader (44%) belum 
dilatih (Purnawan Junadi). Di kota Makassar kader yang tidak aktif 40 %, hasil 
penjajagan peneliti diperoleh pengetahuan kader rendah tentang posyandu 44%, 
ditunjang oleh fasilitas yang kurang yaitu posyandu yang mempunyai gedung 2 buah 
(14,28%), menumpang 85,72% serta fasilitas peralatan kurang, karena fasilitas yang 
memadai memungkinkan kader bekerja lebih baik dan pengalaman belajar yang lebih 
baik. Jumlah sampel 40 orang terdiri dari 20 orang untuk perlakuan dan 20 orang 
untuk kontrol dengan kriteria; kader aktif, telah menjadi kader minimal 1 tahun, usia 
minimal 17 tahun, pendidikan minimal sekolah dasar. Jenis penelitian adalah quasi 
experiment dimana sekelompok kader diberi perlakuan pelatihan dengan metode 
partisipatif yaitu curah pendapat, diskusi, simulasi, praktek atau demonstrasi dan satu 
kelompok diberi pelatihan dengan metode non partisipatif yaitu ceramah.  
Pengetahuan dianalisis secara kuantitatif dengan Uji t berpasangan dengan tingkat 
kepercayaan 95 %.  

Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna 
pengetahuan kader sebelum dan sesudah pelatihan yaitu pelaksanaan posyandu 
sistim lima meja  diperoleh p 0,000 < α 0,05, penyuluhan kesehatan diperoleh p 0,000 
< α 0,05. Keterampilan kader tentang pelaksanaan sistim lima meja sebelum dan 
sesudah pelatihan diperoleh p 0,000 < α 0,05, penyuluhan kesehatan p 0,000  < α 
0,05 yang berarti ada pengaruh yang bermakna ketrampilan kader sebelum  dan 
sesudah pelatihan dengan metode partisipatif. Hasil uji beda pengetahuan kader 
setelah pelatihan  tentang pelaksanaan posyandu sistim lima meja pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol dengan uji t independen diperoleh perbedaan mean 
11.405 p 0,024 < α 0,05, pengetahuan penyuluhan diperoleh  perbedaan mean 14.687 
p 0,001 < α 0,05 berarti bermakna secara signifikan. Uji beda keterampilan kader pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah pelatihan sistim lima meja diperoleh 
perbedaan mean 23.776, penyuluhan kesehatan 14.747 p 0,001 <  α 0,05 berarti 
bermakna secara signifikan dan menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif lebih baik 
dan efisien dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam 
melaksanakan kegiatan di posyandu. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa ada 
hubungan yang bermakna antara kemampuan kader sebelum dan sesudah pelatihan, 
jika dibandingkan kemampuan kader dengan training partisipatif dan training non 
partisipatif diperoleh perbedaan yang signifikan. Saran, supaya dilakukan pembinaan 
secara berkelanjutan dan terprogram seperti pelatihan kader 1(satu) kali setahun. 

 
Key Word : Pelatihan, Metode Partisipatif, Kemampuan Kader, Posyandu 

 
PENDAHULUAN 

Posyandu merupakan jenis Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

yang melaksanakan 5 program prioritas yaitu 
keluarga berencana, kesehatan ibu anak, 
gizi, immunisasi, pemberantasan diare, 
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terbukti mempunyai daya ungkit besar 
terhadap penurunan angka kematian bayi 
(AKB) dan angka kematian ibu (AKI), 
(DepKes R.I, 1995 : 6 ).  

Junadi mengemukakan hasil 
penelitiannya di Sulawesi Selatan, Sumatera 
Selatan dan Jawa Barat bahwa : pada saat 
ini kemampuan kader kurang dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatannya di 
posyandu, ini karena banyaknya kader yang 
kurang aktif atau keluar disebabkan karena 
pekerjaan kader adalah sukarela, sehingga 
ketua kader atau puskesmas mencari 
pengganti yang umumnya terlambat 
mendapatkan pelatihan, bahkan belum 
mendapat  sama sekali. Maka ini terpaksa 
kader belajar sendiri dengan melihat teman-
temannya dalam melakukan tugasnya. 

Kemampuan kader yang kurang juga 
disebabkan karena penyelenggaraan latihan 
yang tidak sesuai dengan  jadwal yang 
ditetapkan, hal ini karena dana yang 
disiapkan tidak mencukupi sehingga waktu 
28 jam sebagai standar pelatihan ( petunjuk 
pelatihan kader 1987 : 8 ) dimodifikasi atau 
dikurangi disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi setempat. Selanjutnya dikatakan 
bahwa rata-rata pelatihan yang diterima 
kader 19 jam atau 70 % dari standar 
pelatihan yang ditetapkan, 44 % kelompok 
kader belum mendapat pelatihan (Junadi, 
1990 : 115-117 ). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pengetahuan kader sebelum dan 

sesudah pelatihan pada kelompok 
perlakuan 

Berdasarkan hasil analisis data 
pengetahuan kader tentang pelaksanaan 
posyandu dengan sistim lima meja 
sebelum dan sesudah pelatihan dengan 
paired T test diperoleh hasil pretest 47.27 
post test 76.87 dengan signifikansi .000 < 
P 0.05, pengetahuan tentang penyuluhan 
kesehatan diperoleh rata-rata hasil pre 
test 34.98 dan post test 61.56 dengan 
signifikansi .000 < P 0.05, hal ini   
menunjukkan bermakna   secara  
signifikan.  

Mengacu pada social learning 
theory yang mengatakan bahwa perilaku 
bersifat dinamik dan tergantung pada 
konstruk lingkungan dan peribadi yang 
saling berpengaruh secara bersamaan, 

interaksi berkelanjutan antara orang, 
perilaku dan lingkungan yang disebut 
diterminisme (reciprocal determinism), 
ketiga komponen ini saling berinteraksi 
sehingga perubahan yang satu 
berdampak pada yang lain (Bandura, 
1978,1986) dalam Karen, 1997 :153.  

Penggunaan metode partisipatif 
yaitu metode curah pendapat, diskusi, 
simulasi dan demonstrasi/praktek  sangat 
menunjang proses belajar mengajar, 
karena peserta dapat mengamati dan 
memperoleh pengalaman belajar melalui 
temannya waktu praktek, demonstrasi 
atau simulasi. Hal ini sejalan dengan 
pendekatan pendidikan orang dewasa 
dimana orang dewasa  relatif tidak 
menyenangi lagi duduk mendengarkan 
ceramah atau penggunaan metode 
konvensional, karena umumnya mereka 
telah mempunyai keterbatasan fisiologik, 
psikologik maupun hambatan lain 
(Lunardi A.G, 1987 : 6-13) dan oleh 
Johnston, 1995 : 37.   

B. Keterampilan kader dalam melaksanan 
kegiatan sebelum dan sesudah pelatihan 
pada kelompok perlakuan. 

Dari  hasil analisis data pada uji 
Wilcoxon sign rank keterampilan  kader 
dalam pelaksanaan sistem lima meja 
sebelum dan sesudah pelatihan 
diperoleh hasil pretest 38.335 dan post 
test 82.579, sedang keterampilan 
penyuluhan kesehatan hasil pre test 
diperoleh 20.369 post test 47.894 dengan 
signifikansi .000 < P 0.05, ini 
menunjukkan bahwa katerampilan kader 
meningkat secara bermakna setelah 
pelatihan.   

Seperti penjelasan sebelumnya 
bahwa perilaku kader posyandu yang 
menyangkut pengetahuan dan 
keterampilan dipengaruhi oleh 
lingkungan kader yang bersifat fisik 
maupun non fisik yaitu lingkungan 
dimana kader tersebut bekerja seperti 
tersedianya sarana dan prasarana 
posyandu yang memadai, dukungan dari 
tokoh-tokoh masyarakat serta hubungan 
antar teman sebagaimana pendapat 
Bandura 1978, 1979, bahwa perilaku 
bersifat dinamik yang tergantung pada 
konstruk lingkungan dan peribadi selalu 
berinteraksi sedemikian rupa sehingga 
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perubahan yang satu berakibat pada 
yang lain. Demikian pula lingkungan 
dapat mempengaruhi perilaku tanpa 
disadari oleh yang bersangkutan (Moos, 
1976), lingkungan merupakan dukungan 
sosial (Baranowski dan Nader 1985a, 
1985b; Gottlieb, 1981) dalam Glanz 
1997. Keadaan sarana dan prasarana 
posyandu yang ada diwilayah puskesmas 
Minasa Upa masih sangat minim yaitu 
posyandu yang mempunyai gedung 
sendiri hanya 2 buah ( 14,28 %), fasilitas 
seperti meja kader sebagian besar 
mempunyai satu meja saja yang 
menghambat proses pemahaman kader 
pelaksanaan kegiatan posyandu dengan 
sistim lima meja. 

Penggunaan metode belajar 
yang partisipatif seperti simulasi, 
demonstrasi/ praktek akan membantu 
proses penerimaan perilaku baru, dimana 
peserta dapat belajar melalui kader lain 
dengan cara mengobservasi kegiatan 
peserta lain (observasional Learning) 
selama proses pelatihan yaitu dalam 
mempelajari materi kegiatan sistim lima 
meja dan pelaksanaan penyuluhan 
kesehatan. Belajar observasional terjadi 
bila pengamat memperhatikan perbuatan 
orang lain dan mengamati penguatan 
(reinforcement) atau manfaat yang dapat 
diterimanya. Proses ini disebut vicarius 
reward, (Bandura, 1986 dalam Glanz 
Karen, 1997 : 162). 

C. Perbandingan hasil pelatihan pada 
kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol. 

Dari analisis inferensial pada 
kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol pengetahuan kader tentang 
pelaksaanaan posyandu dengan sistim 
lima meja dan pelaksanaan penyuluhan 
kesehatan menunjukkan perbedaan yang 
bermakna(P<0.05), demikian juga 
keterampilan kader dalam melaksanakan 
kegiatan posyandu dengan sistim lima 
meja dan pelaksanaan penyuluhan 
kesehatan, diperoleh P < 0.05 yang 
berarti perbedaan secara signifikan. 

D. Proses Pelatihan Kader        
Pelaksasanaan pelatihan kader 

di wilayah puskesmas Minasa Upa telah 
berjalan dengan lancar sesuai dengan 
rencana yang dibuat sebelumnya. 

Pelaksanaan pelatihan diwilayah 
puskesmas Minasa Upa (kelompok 
perlakuan) dilaksanakan dengan 
menggunakan metode yang partisipatif 
yaitu metode curah pendapat,  diskusi,  
simulasi,  demonstrasi  atau  praktek. 
Dengan mengacu pada social learning 
theory pelatihan dengan metode 
partisipatif  dilaksanakan dengan 
mengupayakan agar peserta dapat 
belajar dan berpartisipasi secara aktif 
selama proses belajar dan mendapat 
dukungan lingkungan sosial antara lain 
dari tokoh-tokoh masyarakat seperti 
lurah, ketua tim penggerak PKK, 
organisasi sosial seperti PKK, organisasi 
kader, staf PKM Dinas Kesehatan Kota 
Makassar, puskesmas, teman-teman 
sesama kader dan masyarakat pada 
umumnya, hal ini terlihat dimana para 
pembina kader dan tokoh-toh masyarakat 
hadir pada pembukaan pelatihan.   

Penyajian materi seperti 
pelaksanaan kegiatan posyandu dengan 
sistim lima meja diawali dengan brain 
storming (curah pendapat) dan diskusi 
dilanjutkan dengan simulasi dimana 
peserta melaksanakan kegiatan ini 
dengan peran-peran yang diberikan 
seperti peran kader dimeja satu, dua, tiga 
dan empat. Pelaksanaan simulasi ini 
dilakukan dipoyandu terdekat kurang 
lebih 10 meter dari tempat pelatihan, 
sehingga peserta dapat melaksanakan 
dan melihat proses tersebut dengan baik. 
Tempat belajar dilaksanakan di rumah 
seorang tokoh masyarakat yang cukup 
memberikan situasi yang kondusif dalam 
proses belajar mengajar, sedang 
evaluasi penyelenggaraan proses  
belajar mengajar dengan memberikan 
kuesioner dan hasil evaluasinya 
mengatakan baik. 

E. Perbandingan hasil pelatihan pada 
kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol. 

Dari hasil analisis inferensial 
pada kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol tentang post test pengetahuan 
pelaksanaan sistim lima meja diperoleh 
kelompok perlakuan mean 76.874 
kelompok kontrol 65.833, perbedaan 
mean 11.405 , post test penyuluhan 
kesehatan kelompok perlakuan  61.562 
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kelompok kontrol 46.875 perbedaan 
mean 14.687 P 0.01 < α 0.05. 
Keterampilan kader pelaksanaan sistim 
lima pada kelompok perlakuan diperoleh 
mean post test 82.548, kelompok kontrol 
58.772 perbedaan mean 23.776  sedang 
keterampilan penyuluhan kesehatan 
diperoleh kelompok perlakuan 62.167 
kelompok kontrol 47.693 perbedaan 
mean 14.474 dengan P 0.01 < α 0.05. 
Perbedaan mean post test pengetahuan 
dan keterampilan kader cukup tinggi 
dengan metode partisipatif dibandingkan 
metode non partisipatif, hal ini 
menunjukkan bahwa pemberian 
pelatihan dengan metode partisipatif 
berbeda secara signifikan dan lebih baik 
dalam meningkatkan kemampuan 
(pengetahuan dan keterampilan) kader 
dalam  melaksanakan kegiatan 
posyandu. 

Mengacu pada social learning  
Theory yang dikemukakan Bandura, 
1986 mengatakan ekspektasi adalah 
aspek antisipasi perilaku yang disebut 
determinasi anteseden, yaitu orang 
belajar bahwa kejadian tertentu 
kemungkinan akan terjadi  pada situasi 
tertentu dan kemudian akan menduganya 
bila situasi itu datang lagi. Menurut teori 
belajar sosial ekspektasi dipelajari dari 
mendengar situasi yang sama, dapat 
juga dari mendengar tentang situasi 
tersebut dari orang lain (Glanz, 1996 : 
162-163). Sejalan dengan hal tersebut 
penggunaan metode pelatihan partisipatif 
yaitu brain storming, demonstrasi, 
simulasi yang menunjang keberhasilan 
pelaksanaan pelatihan. 

Selanjutnya ekspektansi 
merupakan nilai yang diberikan 
seseorang pada hasil tertentu, dan 
mempengaruhi perilaku menurut perinsip 
hedonis yaitu jika semua hal lain sama 
seseorang akan memilih melakukan 
aktifitas yang memaksimalkan hasil postif 
atau meminimalkan hasil negatif. Sejalan 
dengan hal tersebut kader 
memperhatikan penyajian materi dengan 
penggunaan metode simulasi, praktek 
(demonstrasi) akan memberikan 
pemahaman yang lebih baik dan akan 
dilaksanakan ditempat kerjanya dan hal 

yang tidak sesuai menurutnya akan 
ditinggalkan. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

1. Sebelum dilakuakan pelatihan para 
kader posyandu mempunyai 
pengetahuan tentang pelaksanaan 
posyandu dengan sistim lima dan 
pengetahuan penyuluhan kesehatan 
kurang, baik kelompok perlakuan 
maupun kelompok kontrol. 

2. Terdapat peningkatan kemampuan  
(pengetahuan) kader tentang 
pelaksanaan kegiatan posyandu 
dengan sistim lima meja dan 
pengetahuan penyuluhan kesehatan, 
yang menunjukkan hipotesis nomor 1 
(satu) dan nomor 2 (dua) terbukti 
secara signifikan pada kader, yaitu 
bahwa ada pengaruh yang signifikan 
terhadap peningkatan kemampuan 
(pengetahuan) kader sebelum dan 
setelah  mengikuti pelatihan dengan 
metode partisipatif.  

3. Terdapat peningkatan kemampuan 
(keterampilan) kader dalam 
melaksanakan kegiatan posyandu 
dengan sistim lima meja dan 
keterampilan penyuluhan kesehatan 
secara signifikan setelah intervensi 
pelatihan kader dengan metode 
partisipatif, yang berarti hipotesis 
nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) 
terbukti yaitu  ada pengaruh 
pemberian training dengan metode 
partisipatif terhadap peningkatan 
kemampuan (keterampilan) kader 
dalam melaksanakan kegiatan 
posyandu dengan sistim lima meja 
dan penyuluhan kesehatan. 

4. Terdapat perbedaan signifikan 
terhadap pemberian training dengan 
metode partisipatif dengan metode 
non partisipatif terhadap peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan kader 
dalam melaksanakan kegiatan 
posyandu dengan sistim lima meja 
dan pelaksanakan penyuluhan 
kesehatan, hal ini membuktikan 
hipotesis nomor 3 (tiga)  terbukti 
secara signifikan. 

5. Pelatihan kader dengan metode 
partisipatif dan non partisipatif dapat 

56



Media Gizi Pangan, Volume V, Edisi 1, Januari – Juni 2008 

 

meningkatkan kemampuan kader 
dalam melaksanakan kegiatan 
posyandu dengan sistim lima meja 
dan penyuluhan kesehatan. 

 
B. Saran 

1. Perubahan pengetahuan dan 
keterampilan kader yang sudah 
dicapai hendaknya dipertahankan.  

2. Pelaksanaan bimbingan dan 
pembinaan kepada kader posyandu 
dilaksanakan secara kontinyu dan 
terprogram terutama untuk 
mempertahankan dan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan kader 
yang sudah diperoleh. 

3. Perlu dilakukan pelatihan kader 
secara kontinu baik untuk kader baru 
maupun untuk kader lama. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 
terhadap aspek lain yang 
mempengaruhi kinerja kader seperti 
aspek tingginya angka kader yang 
tidak aktif, maupun aspek lainnya.  
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LAMPIRAN 

Tabel  1.  Uji homogenitas variabel pengetahuan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 
paired t test ( uji t berpasangan) Tahun 2007 

Variabel Kelompok Rata-rata Standar 
deviasi 

Siq. 
2 tailed 

P Ket. 

Sistim lima 
meja 
 

Perlakuan 
Kontrol 

47.29 
44.44 

11.248 
13.939 .418 > 0.05 

Tidak 
bermakna 

Penyluhan Kes 
 

Perlakuan 
Kontrol 

34.98 
33.50 

8.912 
11.439 

.667 > 0.05 Tidak 
bermakna 

Sumber : data primair 
 

Tabel  2. Uji homogenitas variabel keterampilan kelompok perlakuan dan kelompok control sebelum 
pelatihan dengan wilcoxon sign rank test 

 
      

Variabel 
Kelompok Mean SD 

Sig 2 
tailed 

P Ket. 

Sistim lima 
meja 

Perlakuan 
Kontrol 

38.335 
36.990 

9.397 
8.498                                                               .669 > 0.05 

Tidak 
bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Perlakuan 
Kontrol 

19.895 
20.369 

12.449 
14.518 .938 > 0.05 Tidak 

bermakna 
   Sumber data : primair 
 

Tabel 3.  Uji komparasi Pengetahuan kader sebelum dan sesudah Pelatihan pada kelompok  
Perlakuan  Tahun 2007 

 Variabel Waktu 
test 

Mean SD Siq.2 tailed P Ket. 

Sistim  
Lima Meja 

Pre test 
Post test 

47.29 
76.87 

11.248 
13.818 

.000 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Pre test 
Post test 

34.98 
61.56 

8.91 
12.54 

.000 < 0.05 Bermakna 

Sumber : Data primair 
 

Tabel 3. Uji komparasi  Pengetahuan kader sebelum dan sesudah pelatihan pada kelompok   
kontrol dengan Paired T test (uji t sampel bepasangan) Tahun 2007 

 

Variabel 
Waktu 

test Mean Standar 
deviasi 

Siq. 2 
tailed P Keterangan 

Lima Meja Pre test 
Post test 

44.443 
64.557 

13.939 
16.337 

.000 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Pre test 
Post test 

33.50 
46.87 

11.439 
13.526 

.000 < 0.05 Bremakna 

Sumber : Data primair 
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Tabel 4. Uji komparasi  Pre test-post test keterampilan kader pada kelompok  perlakuan 
dengan Wilcoxon sign rank test Tahun 2007 

                                                
Variabel Waktu 

Mean SD 
Sig.2 
tailed 

P Ket 

Lima Meja 
 

Pre test 
Post test 

38.335 
82.579 

9.397 
15.728 

.000 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Pre test 
Post test 

20.369 
47.894 

19.895 
82.579 .000 < 0.05 Bermakna 

Sumber : data primair   

Tabel 5. Uji komparasi Pre test-post test keterampilan pada kelompok control dengan Wilcoxon sign 
rank test  Tahun 2007 

Variabel Waktu tes Mean SD Sig.2tailed P Ket 
Lima Meja Pre test 

Post test 
36.990 
58.772 

8.498 
11.627 .000 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Pre test 
Post test 

20.369 
47.894  

14.518 
22.386 

.002 < 0.05 Bermakna 

Sumber : data primair   

Tabel 6.  Uji komparasi hasil post test pengetahuan kader pada kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol dengan Paired T test (uji t sampel bepasangan) 

 

Variabel Kelompok Mean SD Sig.2 
Tailed 

P Ket 

Sistim lima 
meja 

Perlakuan 
Kontrol 

76.874 
64.557 

13.818 
16.337 

0.011 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Perlakuan 
Kontrol 

61.562 
46.875 

12.545 
13.626 0.001 < 0.05 Bermakna 

Sumber : data primair   

  

Tabel 7. Hasil uji komparasi hasil post test keterampilan pada kelompok perlakuan dengan 
Kelompok kontrol dengan uji wilcoxon sign rank Tahun 2007  

 

Variabel Kelompok Mean SD 
Sig.2 
Tailed 

P Ket 

Sistim lima 
meja 

Perlakuan 
Kontrol 

82.579 
58.772 

15.728 
11.627 .000 < 0.05 Bermakna 

Penyuluhan 
Kesehatan 

Perlakuan 
Kontrol 

62.167 
50.261 

14.051 
11.129 

.016 > 0.05  Tidak 
bermakna 

Sumber : data primair   

Tabel 8. Uji homogenitas variabel pengetahuan kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan 
paired t test ( uji t berpasangan) 

Variabel Kelompok 
Rata-
rata 

Standar 
deviasi 

Siq. 
2 tailed 

P Ket. 

Sistim lima 
meja 
 

Perlakuan 
Kontrol 

47.29 
44.44 

11.248 
13.939 .418 > 0.05 

Tidak 
bermakna 

Penyluhan Kes 
 

Perlakuan 
Kontrol 

34.98 
33.50 

8.912 
11.439 

.667 > 0.05 
Tidak 
bermakna 

Sumber : data primair   
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 
pemberian susu botol terhadap terjadinya karies pada gigi sulung. Penelitian 
dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari anak usia <2 tahun di playgroup si 
Komo dan playgroup Rama kecamatan panakkukang Makassar. Jumlah sampel yang 
dilibatkan dalam penelitian sejumlah 63 orang yang merupakan total sampling, 
dengan melakukan wawancara dengan ibu anak dan dengan melakukan pemeriksaan  
pada gigi anak. 

Dari 63 sampel ditemukan karies dengan tingkat Mild Decay sebanyak 14 
anak (22,2%), moderat Decay sebanyak 3 anak (4,8*) dan Severe Decay sebanyak 9 
anak (14,3%) dan yang tidak menderita karies sebanyak 37 anak (58,7%). Berarti 
42,3% anak menderita karies karena minum susu botol. 

Karies yang terjadi pada anak ini disebabkan karena lamanya anak 
mengkomsumsi susu botol, yaitu anak yang minuym susu botol antara 6-12 tidak 
ditemukan karies, >12-18 bulan ditemukan 50% menderita karies sedangkan >18-24 
bulan ditemukan 48,7% menderita karies. 
 
Key Word : Susu botol, karies, gigi sulung 

 
PENDAHULUAN 

Sejalan dengan semakin 
meningkatkan peranan wanita di segala 
bidang dan dimungkinkan oleh kebijaksanaan 
pemerintah yang tertuang dalam GBHN, 
maka terlihat adanya kecenderungan kaum 
ibu untuk meniti karier dan segala aktivitas 
lain yang memaksa kaum wanita untuk 
meninggalkan rumah. 

Beberapa orang tua mempunyai 
kecenderungan untuk memberi anak  susu 
botol dan dibiarkan tetap di dalam mulut si 
anak sepanjang malam. Bahkan untuk 
membuat anak tertarik, susu botol 
ditambahkan dengan bahan pemanis. 

Pemberian air susu botol sebagai 
pengganti ASI dapat mencukupi kebutuhan 
makan anak, sehingga anak puas dan 
kenyang. Akan tetapi penggunaan air susu 
botol memiliki tingkat resiko yang tinggi 
terhadap timbulnya karies gigi pada anak 
usia prasekolah. Hal ini disebabkan karena 
susu atau cairan manis dari botol, dapat 
tertinggal pada permukaan gigi bila tidak 
dibersihkan dan merupakan media kultur 

yang baik bagi kuman pembentuk asam, 
sehingga dapat menimbulkan kerusakan gigi 
pada anak. 

Menurut studi yang dilakukan oleh 
Winter 1971 menemukan adanya faktor 
etiologi karies susu botol pada kebiasaan 
makan. Terjadinya kasus karies pada susu 
botol karena umur rata-rata penghentian susu 
botol aalah 23,2 bulan, padahal penghentian 
pemberian susu botol yang dianjukan oleh 
Dilley pada tahun 1980 yaitu pada usia 12 
bulan. Kebiasaan memberi susu seperti ini 
akan mengakibatkan suatu keadaan pada 
nak-anak yang dikenal sebagai sindrom 
karies susu botol (nursing bottle mouth 
syndrome). 

Penyebab kehilangan gigi pada anak 
bukan kecelakaan atau trauma. Salah satu 
penyebabnya adalah diet, terutama sucrose 
yang sifatnya sangant kariogenik. Diet anak 
sangat dekat dengan berbagai jenis 
karbohidrat seperti susu formula yang 
ditambahkan gula, bubur susu, nasi tim dll. 
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METODOLOGI PENELITIAN  
Jenis penelitian yang digunakan adalah 

observasional analistik dengan menggunakan 
rancangan penelitian cross sectional study. 
Penelitian dilakukan di Playgroup Komo dan 
playgroup Rama di Kecamatan Panakukang. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 
2007 (dari tanggal 19 s/d 30 Juni 2007). 
Jumlah sampel sebanyak 63 orang 
pengambilan sampel dilakukan secara total 
sampling. 

Teknik pengumpulan data ialah : 
membagikan kuesioner kepada orang tua 
murid, dengan cara ini diharapkan dapat 
diketahui seberapa banyak ibu yang 
memberikan air susu botol kerada anaknya. 
Wawancara langsung dengan orang tua 

murid pada saat pembagian kuesioner. 
Pemeriksaan langsung kepada sample yang 
diteliti. 

Data yang ada ditabulasi dan diolah 
dengan program SPSS versi 11,0 dalam 
bentuk tabel. Pengolahan dan analisis data 
dalam menggunakan uji Chi. Square dan 
disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
dengan batas  
 
HASIL PENELITIAN 

Subjek anak usia ≤ 2 tahun di playgroup 
si komo dan playgroup rama dan dengan 
jumlah sampel 63 orang terdiri dari 32 anak 
laki-laki dan 31 anak perempuan. Karies lebih 
banyak terjadi pada anak laki-laki sebanyak 
46,9 % dari pada anak perempuan 35,5 %

 
Tabel 1. 

Distribusi Lamanya Konsumsi Susu Formula (SF) dengan Keparahan Karies 
 

Lama SF 
(Bulan) Sehat 

DECAY 
Total 

MLD MD SD 

Tidak pernah 
2 

(50,0%) 
1 

(25,0%) 
1 

(25,0%) 
0 

(0%) 
4 

(100,0%) 

6-12 10 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

10 
(100,0%) 

> 12-18 5 
(50,0%) 

3 
(30,0%) 

1 
(10,0%) 

1 
(10,0%) 

10 
(100,0%) 

> 18-24 
20 

(51,3%) 
10 

(25,6%) 
1 

(2,6%) 
8 

(20,5%) 
39 

(100,0%) 

Total 
37 

(58,7%) 
14 

(22,2%) 
3 

(4,8%) 
9 

(14,3%) 
63 

(100,0%) 
 

Dari tabel 1 di atas menunjukkan 
bahwa anak yang tidak minum susu botol 50 
% gigi anaknya sehat, mild decay 25 % 
moderat decay 25 % dan severe decay 10 %. 
Anak yang minum susu botol > 12-18 bulan 

menunjukkan menderita Mild Decay 30 %, 
Moderat Decay 10 % severe Decay 10 %. 
Sedangkan anak yang minum susu botol > 
18-24 ditemukan Mild Decay 25,6 %, Moderat 
Decay 2,6 % dan severe Decay 20,5 %

 
Tabel 2. 

Hubungan Lamanya Konsumsi Susu Formula dengan Karies 
 

Susu formula (bulan) 
Karies  

P 
Sehat  Ada karies  

Tidak pernah 
2 

(50,0%) 
2 

(50,0%) 

0,039 
6-12 10 

(0%) 
0 

(0%) 

> 12-18 
5 

(50,0%) 
5 

(50,0%) 

> 18-24 
20 

(51,3%) 
19 

(48,7%) 
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Dari tabel tersebut di atas 
menunjukkan bahwa anak yang tidak minum 
susu botol 50 % giginya sehat dan 50 % 
giginya karies. Anak yang minum susu botol 
6-12 bulan 0 % giginya sehat dan 0% giginya 
karies. 

Anak yang minum susu botol > 18-24 
bulan ditemukan 51,3% giginya sehat, dan 
50% giginya karies. Sedang anak yang 
minum susu botol > 18-24 bulan 51,3% 
giginya sehat dan 48,7% giginya karies.

 
Tabel 3. 

Hubungan konsumsi susu botol dengan karies 
 

Variabel N Sehat Ada karies P 

Jenis kelamin      
Laki-laki 31 17 (53,1%) 15(46,9%)  
Perempuan  31 20 (64,5%) 11 (35,5%)  

Konsumsi susu botol     
Ya  59 35 (59,3%) 24 (40,7%) 0,550 
Tidak  4 2 (50,0%) 2 (50,0%)  

Frekuensi menyikat gigi     
Tidak pernah  6 4 (66,7%) 2 (33,3%) 0,036 
1 kali  11 4 (36,4%) 7 (63,6%)  
2 kali  39 24 (61,5%) 15 (38,5%)  
3 kali  75 (71,4%) 2 (28,5%)  

Pendidikan ibu     
SMU 11 9 (81,8%) 2 (18,2%) 0,034 
Diploma  30 (0%) 3 (100,0%)  
Sarjana                          28 28 (57,1%) 21 (42,9%)  

 
Tabel 3 tersebut di atas menunjukkan 

bahwa anak laki-laki yang giginya sehat 
53,1% dan anak laki-laki yang giginya sehat 
46,9%, sedang anak perempuan yang 
giginya sehat 64,5 % dan anak perempuan 
yang terkena karies 35,5% anak 
mengkonsumsi susu botol terdapat 59,3% 
giginya sehat dan 40,7% giginya karies, 
sedang yang tidak minum susu botol terdapat 
2 anak giginya sehat dan 2 anak giginya 
karies. Anak yang tidak pernah menyikat gigi 
terdapat 66,7% giginya sehat dan 33,3% gigi 
karies, anak yang frekuensi menyikat giginya 
hanya satu kali terdapat 36,4% giginya sehat 
dan 63,6 % giginya karies. Anak yang 
frekuensi menyikat gigi dua kali terdapat 
61,5% giginya sehat dan 38,5% giginya 
karies, sedang anak yang frekuensi menyikat 
giginya tiga kali, terdapat 71,4% giginya 
sehat dan 28,6% giginya karies. 

Anak yang ibunya berpendidikan SMU 
81,8% giginya sehat dan 18,2% giginya 
karies, anak yang ibunya berpendidikan 
diploma 0% giginya sehat dan100,0% giginya 

karies, sedang 57,1% giginya sehat dan 
42,9% giginya karies. 
 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada playgroup 
si Komo dan playgroup Rama dan diperoleh 
sampel dengan usia ≤ 2 tahun sebanyak 63 
anak. Yang terdiri 32 anak laki-laki dan 31 
anak perempuan. Dari 63 sampel, 59 anak 
atau sekitar 93,7% mengkonsumsi susu botol 
dengan gigi sehat ada 30 orang dan yang 
mengalami karies ada 24 orang. Sedangkan 
yang tidak pernah mengkonsumsi susu 
formula ada 4 orang atau sekitar 6,3%, 
dengan gigi sehat 2 orang dan yang 
mengalami karies ada 2 orang. 

Hubungan konsumsi susu botol 
dengan karies pada gigi sulung 
memperlihatkan bahwa anak yang 
mengkonsumsi susu botol cenderung 
mengalami karies dibandingkan dengan anak 
yang tidak pernah mengkonsumsi susu botol. 
Berdasarkan analisis Chi Square, tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara 
konsumsi susu botol dengan karies (p=0,550) 
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(tabel 3). Namun berdasarkan lamanya 
konsumsi susu botol dengan karies 
memperlihatkan hubungan yang bermakna. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama 
susu botol dikonsumsi maka semakin besar 
kemungkinan untuk mengalami karies. Susu 
botol formula mempunyai efek kariogenik 
karena pemberian susu botol disertai dengan 
pemberian pemanis.  Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang telah dilaporkan sebelumnya 
bahwa salah satu faktor yang dapat 
mempercepat proses karies adalah makanan 
atau minuman tertentu, urutan yang 
mempunyai kandungan karbohidrat yang 
tinggi dan dikonsumsi dalam jumlah banyak 
dan frekwensi yang tetap tinggi, misalnya 
pemberian susu formula yang ditambahkan 
pemanis. Cara mengkonsumsi susu formula 
dengan menggunakan botol juga akan 
menambah resiko terjadinya karies karena 
adanya susu yang tergenang di dalam mulut 
dalam jangka waktu lama. Untuk mengurangi 
resiko karies pada penggunaan susu formula 
dapat dilakukan dengan cara mengatur waktu 
mengkonsumsinya. Penggunaan botol susu 
sepanjang hari sampai anak tertidur akan 
memperparah keadaan. Sebaiknya setelah 
anak minum susu botol diberikan dot yang 
berisi air.  

Menurut Harkasi Dewanto kariogenitas 
suatu makan antara lain dipengaruhi oleh 
kondisi nutrient makanan tersebut, yang akan 
menentukan komposisi plak dan merupakan 
media yang baik untuk pertumbuhan dan 
meningkatkan jumlah koloni bakteri s. mutans 
dan s. sorninus. 

Kebiasaan menjaga kebersihan mulut 
dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk 
mencegah terjadinya karies. Orang tua yang 
secara rutin menyikat gigi tidak hanya dapat 
menjadi contoh yang baik bagi anaknya, 
tetapi juga mengurangi perkembangan 
bakteri dalam mulutnya sendiri, dengan 
demikian mengurangi kesempatan bakteri s. 
mutans untuk berpindah ke mulut si anak. 
Anak dapat terinfeksi bakteri dari orang tua 
atau pengasuhannya dengan berbagai cara 
misalnya melalui ciuman atau menggunakan 
peralatan makan yang sama. Bakteri inilah 
yang akan berkembang dan memperbanyak 
diri dalam mulut anak dan akan berproses 
membentuk karies gigi. Cara lain untuk 
menjaga kesehatan gigi anak dengan 
membawa anak ke dokter gigi sehingga anak 

menjadi lebih dekat dengan dokter gigi dan 
keadaan di klinik gigi. Orang tua sebaiknya 
memulai kebiasaan membersihkan gigi anak 
saat gigi pertamanya mulai tumbuh. Awalnya 
dapat diberikan dengan menggunakan kain 
yang dililitkan pada jari telunjuk. Selanjutnya 
anak dapat membersihkan giginya sendiri 
menggunakan sikat gigi yang lembut dua kali 
sehari, namun tetap dibantu oleh orang 
tuanya sampai anak benar-benar dapat 
melakukannya sendiri. 
 
KESIMPULAN 
1. Tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara konsumsi susu formula dengan 
karies 

2. Terdapat hubungan bermakna antara 
lamanya konsumsi susu formula dengan 
karies 

 
SARAN 
1. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai penyebab terjadinya karies 
susu botol yang melibatkan faktor-faktor 
lain 

2. Diharapkan kepada setiap orang tua agar 
tidak membiasakan pemberian susu botol 
kepada anak dalam keadaan berbaring 
atau tidur, dan sebaiknya dot yang berisi 
susu diganti dengan air putih bila anak 
telah tertidur 

3. Dianjurkan kepada setiap orang tua agar 
memperhatikan kebersihan gigi dan 
mulut anaknya yang minum susu botol 
dan membawa anaknya memeriksa 
giginya secara periodik ke dokter gigi. 
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ABSTRAK 
 

Asfiksia neonatarum adalah keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernapas 
spontan dan teratur setelah bayi lahir. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
hubungan umur ibu, status gizi, kadar hemoglobin darah dan prematuritas dengan 
kejadian asfeksia neoantarum. Populasi penelitian adalah Ibu yang akan melahirkan di 
Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pengambilan sampel pada penelitian 
ini menggunakan metode sampling yaitu non – random dengan teknik Convenience 
Sampling(Sampling Accidental). 

Hasil penelitian diuji dengan menggunakan uji Chi Square test derajat 
kemaknaan ( p < 0,05) bahwa tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian 
asfiksia neoantarum, ada hubungan antara status gizi, kadar hemoglobin, tekanan 
darah dan prematuritas dengan kejadian asfiksia neonatarum. 

Disimpulkan bahwa ada hubungan kejadian asfiksia neonatarum terhadap status 
gizi, kadar hemoglobin, tekanan darah dan prematuritas. Oleh karena itu disarankan 
agar dianjurkan pada ibu pada masa kehamilannya mengkonsumsi makanan dengan 
menu seimbang, agar bayi dapat bertumbuh sesuai dengan umur kehamilan sehingga 
bayi dapat lahir dengan sehat. 

 
PENDAHULUAN 

Asfiksia neonatarum adalah keadaan 
dimana bayi tidak dapat segera bernapas 
spontan dan teratur setelah bayi lahir. Hal ini 
disebabkan oleh hipoksia janin dalam uterus 
dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-
faktor yang timbul dalam kehamilan, 
persalinan atau segera setelah bayi lahir. 
Akibat aksifiksia akan bertambah buruk 
apabila penanganan bayi tidak dilakukan 
secara sempurna dan segera mungkin. 
Tindakan yang akan dikerjakan pada bayi 
bertujuan mempertahankan kelangsungan 
hidupnya (Sarwono, 1999). Hipoksia sebagai 
tahap awal dari asfiksia tercatat sebagai 
salah satu penyebab utama tingginya 
kematian bayi. (Manuaba, 1998). 

Kematian bayi perinatal di Negara maju 
lebih rendah bila dibandingkan dengan 
Negara berkembang. Pada Negara 
berkembang angka kematian bayi berkisar 
antara 42,2 % - 50 %. (Rustam, 1998) Di 
lingkungan ASEAN Indonesia merupakan 
Negara yang mempunyai angka bayi tertinggi 
yang berarti kemampuan untuk memberikan 

pelayanan kesehatan masih memerlukan 
perbaikan yang bersifat menyeluruh. 

Upaya yang dilakukan untuk 
menurunkan angka kematian bayi yang 
terjadi setiap lima menit di Indonesia, 
Departemen Kesehatan bekerja sama 
dengan program for Approriate Technology in 
Health (PATH) meluncurkan kegiatan ASUH 
(Awal Sehat Untuk Hidup Sehat / Health for 
Chid Survival) di sejumlah kabupaten. 
Kegiatan ini menggunakan hibah dari 
pemerintah Amerika Serikat (USAID). Proyek 
ini memanfaatkan Bidan Desa sebagia ujung 
tombak meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan ibu dan bayi (KIA), yang 
memfokuskan kegiatan pada keselamtan dan 
kesehatan bayi baru lahi (1 – 7 hari). 

Dari data rekam medik yang di dapat di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 
Sudirohusodo pada tahun 2004 tercatat 607 
persalinan terdapat 5,1 % mengalami asfiksia 
neonatarum, tahun 2005 tercatat dari 453 
persalinan terdapat 6,35 % mengalami 
asfiksia neonatarum (data sekunder Rumah 
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Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 
Sudirohusodo, 2004, 2005). 

Karena tingginya angka kejadian 
asfiksia neonatarum maka peneliti ingin 
meneliti tentang Analisis Penyebab Asfiksia 
neonatarum pada pasien di Rumah Sakit 
Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar. 

 
METODE PENELITIAN 
Desain penelitian yang digunakan adalah 
penelitian analitik dengan menggunakan 
rancangan potong lintang (Cross Sectional 
Study). Penelitian ini dilakukan di Rumah 
Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 
Sudirohusodo, Jalan Perintis Kemerdakaan 
Km. 11 Makassar. Populasi ialah Ibu yang 
akan melahirkan di Rumah Sakit Umum 
Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. 
Pengambilan sampel menggunakan metode 
sampling yaitu non-random dengan teknik 
Convenience Sampling (Sampling accidental) 
yaitu dengan memilih peserta yang telah 
tersedia pada saat penelitian dilakukan 
melalui status pasien, dengan kriteria sebagai 
berikut : 
a. Kriteria Inklusi 

Semua ibu hamil yang melahirkan di 
Rumah Sakit Wahidin Umum Pusat Dr. 
Wahidin Sudirohusodo Makassar pada 
saat penelitian serta Ibu yang bersedia 
diteliti 

b. Kriteria ekseklusi 
Ibu hamil yang telah memenuhi kriteria 
inklusi akan tetapi pada saat melahirkan 
terjadi perdarahan akibat plasenta previa 
ataupun solution plasenta. Serta Ibu yang 
tidak bersedia diteliti. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Umur Ibu 

Distribusi kejadian asfiksia 
neonatorum dengan umur ibu dapat 
dilihat pada tabel 8, menunjukkan bahwa 
yang mengalami asfiksia neonatorum 
lebih banyak pada umur ibu < 20 tahun - 
> 35 tahun (29,8 %) dari pada umur 20 – 
35 tahun (18,2 %). Sedangkan yang tidak 
mengalami asfiksia neonatorum lebih 
banyak pada umur ibu 20 – 35 tahun 
(81,8 %) dari pada umur ibu < 20 tahun 
atau > 35 tahun (70, 2 %). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
terhadap faktor umur ibu diperoleh nilai 

probabilitas nilai p = 0,079 (p > 0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 
ada hubungan antara umur ibu dengan 
kejadian asfiksia neonatorum. 

Hal ini kemungkinan disebabkan 
ibu yang melahirkan dengan usia muda 
bayi yang dilahirkan beratnya sesuai 
dengan ukuran panggul, sedangkan pada 
ibu dengan usia tua telah sering 
melahirkan sehingga lebih mudah dalam 
persalinan. Di samping faktor umur, 
pengetahuan ibu juga dapat 
mempengaruhi kejadian asfiksia. 
Meskipun faktor umur memenuhi syarat 
untuk kemungkinan terjadinya asfiksia 
neonatorum maka hal itu tidak akan 
terjadi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian di RSB Siti Fatimah yang 
dilakukan oleh Desy (2002) yang 
menyatakan bahwa tidak ada hubungan 
antara umur dengan kejadian asfiksa 
neonatorum. 

B. Status Gizi 
Distribusi kejadian asfiksia 

neonatorum dengan status gizi dapat 
dilihat pada tabel 9, menunjukkan bahwa 
yang mengalami asfiksia neonatorum 
lebih banyak pada ibu dengan status gizi 
buruk (LLA < 23,5 cm) sebanyak (25,5 
%) dari pada ibu dengan status gizi baik 
(LLA ≥ 23,5 cm) sebanyak (13,7 %). 
Sedangkan yang tidak mengalami 
asfiksia neonatorum lebih banyak pada 
ibu dengan status gizi baik (86,3 %) dari 
pada ibu dengna status gizi buruk (74, 5 
%). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
terhadap status gizi diperoleh nilai 
probabilitas nilai p = 0,025 (p < 0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara status gizi ibu dengan 
kejadian asfiksia neonatorum Nilai phi = 
0,14 yang berarti bahwa kuatnya 
hubungan berada pada kategori lemah. 

Hal ini disebabkan karena status 
gizi ibu mempunyai hubungan yang erat 
terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan janin. Ibu hamil dengan 
status gizi baik, maka pertumbuhan dan 
perkembangan janinnya akan baik pula, 
sedangkan ibu hamil dengan status gizi 
buruk maka pertumbuhan dan 
perkembangan janinnya akan terhambat. 
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Status gizi baik ibu hamil berdasarkan 
LLA apabila ukurannya ≥ 23,5 cm. Ibu 
hamil dengan status gizi buruk 
berdasarkan ukuran LLA apabila 
ukurannya < 23,5 cm akan cenderung 
melahirkan bayi yang pertumbuhan dan 
perkembangannya terhambat yang pada 
akhirnya dapat mengalami asfiksia 
dibandingkan ibu dengan status gizi baik. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian 
di RSB Siti Fatimah Makassar 
menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara status gizi ibu dengan kejadian 
asfiksia neonatorum. (Desy 2002) 

Berdasarkan hasil uji statistik 
yang telah dilakukan dan penelitian 
sebelumnya, maka penulis 
berkesimpulan bahwa ada hubungan 
antara status gizi ibu terhadap kejadian 
asfiksia neonatorum. 

C. Kadar Haemoglobin 
Distribusi kejadian asfiksia 

neonatorum dengan anemia dapat dilihat 
pada tabel 10, menunjukkan bahwa yang 
mengalami asfiksia neonatorum lebih 
banyak pada umur ibu yang anemia 
(kadar Hb < 11 gr %) sebanyak (25,5 %) 
dari pada ibu yang tidak anemia (kadar 
Hb ≥ 11 gr %) sebanyak (12,2 %). 
Sedangkan yang tidak mengalami 
asfiksia neonatorum lebih banyak pada 
uibu yang tidak anemia (87,8 %) dari 
pada ibu yang anemia (74, 5 %). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
terhadap anemia ibu diperoleh nilai 
probabilitas nilai p = 0,014 (p > 0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara anemia ibu dengan 
kejadian asfiksia neonatorum Nilai Phi = 
0,15 yang berarti bahwa kuatnya 
hubungan berada pada kategori lemah. 

Hal ini disebabkan karena kadar 
Hb khususnya pada ibu hamil 
mempunyai hubungan erat terhadap 
transport O2 ke janin. Ibu hamil yang 
anemia akan mengalami gangguan 
pertukaran gas (transport O2) ke janin, 
sedangkan ibu hamil yang tidak 
mengalami anemia tidak mengalami 
gangguan pertukaran gas (transport O2) 
ke janin. Ibu hamil yang anemia kadar 
Hbnya < 11 gr %, akan cenderung 
melahirkan bayi yang asfiksia 
dibandingkan ibu yang tidak anemia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian di RSB Siti Fatimah Makassar, 
menunjukkan bahwa ibu melahirkan 
dengan anemia, bayinya akan cenderung 
mengalami asfiksia sebesar 16,0 % 
dibandingkan ibu yang tidak anemia 
sebesar 2,3 %. (Desy, 2002). 

Berdasarkan uji statistik yang 
telah dilakukan dan penelitian 
sebelumnya serta literatur yang ada, 
maka disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara kadar haemoglobin dengan 
kejadian asfiksa neonatorum di Rumah 
Sakit Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar Tahun 2006. 

D. Tekanan Darah dalam Kehamilan 
Distribusi kejadian asfiksia 

neonatorum dengan hipertensi dalam 
kehamilan dapat dilihat pada tabel 11, 
menunjukkan bahwa yang mengalami 
asfiksia neonatorum lebih banyak pada 
yang mengalami hipertensi dalam 
kehamilannya (34,1 %) dari pada ibu 
yang tidak mengalami hipertensi dalam 
kehamilannya (17,4%). Sedangkan yang 
tidak mengalami asfiksia neonatorum 
lebih banyak pada ibu yang tidak 
mengalami hipertensi dalamm 
kehamilannya (82,6 %) dari pada ibu 
yang mengalami hipertensi dalam 
kehamilannya (65, 9 %). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
terhadap hipertensi dalam kehamilan 
diperoleh nilai probabilitas nilai p = 0,013 
(p < 0,05), sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ada hubungan antara hipertensi 
dalam kehamilan dengan kejadian 
asfiksia neonatorum Nilai Phi = 0,16 yang 
berarti bahwa kuatnya hubungan berada 
pada kategori lemah. 

Hal ini disebabkan karena 
hipertensi dalam kehamilan mempunyai 
pengaruh terhadap gangguan 
pertumbuhan janin. Ibu hamil yang 
mengalami hipertensi maka janinnya 
akan mengalami gangguan pertumbuhan 
akibat terhambatnya aliran darah ke 
plasenta dan uterus, sedangkan ibu 
hamil yang tidak mengalami hipertensi 
dalam kehamilan tidak terjadi gangguan 
pertumbuhan yang mengakibatkan 
terhambatnya aliran darah ke plasenta 
dan uterus. Ibu hamil yang mengalami 
hipertensi dalam kehamilannya akan 
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cenderung melahirkan bayi yang asfiksia 
dibandingkan ibu yang mengalami 
gangguan pertumbuhan sehingga dapat 
mengakibatkan asfiksia neonatorum 
dibandingkan ibu yang tidak mengalami 
hipertensi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian di RSB Siti Fatimah Makassar, 
menunjukkan bahwa ibu melahirkan 
dengan hipertensi dalam kehamilannya, 
bayinya akan cenderung mengalami 
asfiksia sebesar 33,3 % dibandingkan ibu 
yang tidak hipertensi sebesar 10,8 %. 
(Desy, 2002). 

Berdasarkan uji statistik yang 
telah dilakukan dan penelitian 
sebelumnya serta literatur yang ada, 
maka disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara tekanan darah dalam kehamilan 
dengan kejadian asfiksa neonatorum di 
Rumah Sakit Pusat Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar Tahun 2006. 

E. Prematuritas 
Distribusi kejadian asfiksia 

neonatorum dengan prematuritas dapat 
dilihat pada tabel 12, menunjukkan 
bahwa yang mengalami asfiksia 
neonatorum lebih banyak pada ibu yang 
melahirkan prematur (umur kehamilan < 
37 minggu) sebanyak (36,1 %) dari pada 
ibu yang melahirkan tidak prematur atau 
cukup bulan (umur kehamilan ≥ 37 
minggu) sebanyak (17,7 %). Sedangkan 
yang tidak mengalami asfiksia 
neonatorum lebih banyak pada ibu yang 
melahirkan tidak prematur atau cukup 
bulan (82,3 %) dari pada ibu yang 
melahirkan prematur (63,9 %). 

Berdasarkan hasil uji statistik 
terhadap prematuritas diperoleh nilai 
probabilitas nilai p = 0,012 (p < 0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara anemia ibu dengan 
kejadian asfiksia neonatorum Nilai Phi = 
0,16 yang berarti bahwa kuatnya 
hubungan berada pada kategori lemah. 

Hal ini disebabkan karena 
preamaturitas mempunyai pengaruh 
yang erat terhadap ketidakmatangan 
sistem organ pada bayi. Ibu hamil yang 
melahirkan prematur, bayi yang 
dilahirkan akan mengalami ganggaun 
adaptasi, dari kehidupan intrauteri ke 
kehidupan ekstra uteri serta gangguan 

pengaturan pernafasan, sedangkan ibu 
yang melahirkan cukup bulan, bayi yang 
dilahirkan tidak mengalami kesulitan 
adaptasi. Ibu yang melahirkan bayi 
prematur cenderung mengalami asfiksia 
dibandingkan ibu yang melahirkan cukup 
bulan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian di RSB Siti Fatimah Makassar, 
menunjukkan bahwa ibu melahirkan 
prematur, bayinya akan cenderung 
mengalami asfiksia sebesar 15,2 % 
dibandingkan ibu yang tidak melahirkan 
prematur sebesar 14,0 %. (Desy, 2002). 

Berdasarkan uji statistik yang 
telah dilakukan dan penelitian 
sebelumnya serta literatur yang ada, 
maka penulis berkesimpulan bahwa ada 
hubungan antara prematuritas dengan 
kejadian asfiksa neonatorum di Rumah 
Sakit Pust Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Makassar Tahun 2006. 

 
KESIMPULAN 
1. Tidak ada hubungan antara umur ibu 

dengan kejadian asfiksia neonatorum. 
2. Ada hubungan antara status gizi dengan 

kejadian asfiksia neonatorum 
3. Ada hubungan antara kadar haemoglobin 

ibu dengan kejadian asfiksia nenaoturm. 
4. Ada hubungan antara tekanan darah 

dalam kehamilan dengan kejadian 
asfiksia nenaoturm. 

5. Ada hubungan antara prematuritas 
dengan kejadian asfiksia nenaoturm. 
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LAMPIRAN 
 

Tabel 1 
Distribusi Ibu Melahirkan Bayi Asfiksia 

Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2006 

 

Asfiksia Nonatorum 
Jumlah 

n % 
Ya 

Tidak 
49 

190 
20,5  
79,5 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

 
Tabel 2 

Distribusi Ibu Melahirkan Menurut Umur Ibu 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Umur Ibu 
(Thn) 

Jumlah 
n % 

20 – 35 (Ideal) 
< 20 atau > 35 (tidak ideal) 

192 
47 

80,3 
19,7 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

 
Tabel 3 

Distribusi Ibu Melahirkan Menurut Status Gizi Ibu 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Status Gizi 
Jumlah 

n % 
Baik 

Buruk 
102 
137 

42,7 
57,3 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

 
Tabel 4 

Distribusi Ibu Melahirkan Menurut Kadar Haemoglobin 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Anemia 
Jumlah 

n % 
Ya 

Tidak 
149 
90 

62,3 
37,7 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 
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Tabel 5 
Distribusi Ibu Melahirkan Menurut Adanya Hipertensi dalam Kehamilan 

Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2006 

 

Hipertensi 
Jumlah 

n % 
Hipertensi 

Tidak Hipertensi 
44 
195 

18,4 
81,6 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

 
Tabel 6 

Distribusi Ibu Melahirkan Menurut Prematuritas 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Prematuritas 
Jumlah 

n % 
Prematur 
Normal 

36 
203 

15,1 
84,9 

Jumlah 239 100 
Sumber : Data Sekunder (Medical Record RS. Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo) 

 
Tabel 7 

Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Umur Ibu (thn) 
Jumlah 

Jumlah 
Ya Tidak 

N % n % Total % 
20 – 35 

<20 atau >35 
35 
14 

29,8 
18,2 

157 
33 

81,8 
70,2 

192 
47 

100 
100 

Jumlah 49 20,5 190 79,5 239 100 
Sumber : Data sekunder (medical Record RS. UmumPusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. 

 
Tabel 8 

Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum 
Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 

Tahun 2006 
 

Status gizi 
Jumlah 

Jumlah 
Ya Tidak 

N % n % Total % 
Baik 

Buruk 
14 
35 

13,7 
25,5 

88102 86,3 
74,5 

102 
137 

100 
100 

Jumlah 49 20,5 190 79,5 239 100 
Sumber : Data sekunder (medical Record RS. UmumPusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
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Tabel 9 
Hubungan Anemia Ibu dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum 

Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2006 

 

Umur Ibu (thn) 
Jumlah 

Jumlah 
Ya Tidak 

N % n % Total % 
Ya 

Tidak 
38 
11 

25,5 
12,2 

111 
79 

74,5 
87,8 

149 
90 

100 
100 

Jumlah 49 20,5 190 79,5 239 100 
Sumber : Data sekunder (medical Record RS. UmumPusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
 

Tabel 10 
Hubungan Tekanan Darah Dalam Kehamilan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rumah 

Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2006 

 

Tekanan Darah 
Jumlah 

Jumlah 
Ya Tidak 

N % n % Total % 
Hipertensi 

Tidak Hipertensi 
15 
34 

34,1 
17,4 

29 
161 

65,9 
82,6 

44 
195 

100 
100 

Jumlah 49 20,5 190 79,5 239 100 
Sumber : Data sekunder (medical Record RS. UmumPusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
 

Tabel 11 
Hubungan Prematuritas dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum 

Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Tahun 2006 

 

Prematur 
Jumlah 

Jumlah 
Ya Tidak 

N % n % Total % 
Prematur 
Normal 

13 
36 

36,1 
17,7 

23 
167 

63,9 
82,3 

192 
47 

100 
100 

Jumlah 49 20,5 190 79,5 239 100 
Sumber : Data sekunder (medical Record RS. UmumPusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. 
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