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Abstract 
 

Background: Families are aware of nutrition (KADARZI) is family that is able to 
recognize, prevent, and overcome nutritional issues in each member of family. Five 
indicators of KADARZI if community perform well, it is certain that human resources in the 
future will be better. There are no data about kadarzi In Bebanga Village, Kaluku District, 
Mamuju Regency 

Objectives: This study aims to determine overview about Kadarzi In Bebanga Village, 
Kaluku District, Mamuju Regency 

Methods: Type of this research is descriptive study. Total samples are 53 families were 
selected by accidental sampling. The data was collected using questionnaires and 
processed manually according to child's weight variables, exclusive breastfeeding, food 
variety, iodized salt and vitamin A supplementation program.  

Results: The results in Bebanga Village, Kaluku District, Mamuju Regency found that 
children weighing regularity as much as 84.91%, 62.26% exclusive breastfeeding, food 
variety 32.08%, 81.13% consumption of iodized salt, 69.81% vitamin A suplementation 

and 7.55% KADARZI. 

Suggestion: It is recommended to promote KADARZI in order to improve the nutritional 
status, prevention, and overcoming the problem of nutrition by increasing education about 
KADARZI to increase public knowledge. Should further research on aspects that affect 
KADARZI coverage. 
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LATAR BELAKANG 
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) 

adalah salah satu cara untuk membantu 
mengatasi masalah gizi di Indonesia (Litbang 
Depkes. RI, 2001). Masalah gizi terjadi 
disetiap siklus kehidupan. Dimulai sejak dalam 
kandungan (janin), bayi, anak, dewasa dan 
usia lanjut. Periode dua tahun pertama 
kehidupan merupakan masa kritis, karena 
pada masa ini terjadi pertumbuhan dan 
perkembangan yang sangat pesat. Gangguan 
gizi yang terjadi pada periode ini bersifat 
permanen, tidak dapat dipulihkan walaupun 
kebutuhan gizi pada masa selanjutnya 
terpenuhi.  
           Gambaran perilaku gizi yang belum 
baik dan ditunjukkan dengan masih rendahnya 
pemanfaatan fasilitas pelayanan oleh 
masyarakat. Saat ini baru sekitar 50% anak 
balita yang dibawa ke Posyandu untuk 
ditimbang sebagai upaya deteksi dini 

gangguan pertumbuhan. Bayi dan balita yang 
telah mendapat kapsul vitamin A baru 
mencapai 74% dan ibu hamil yang 
mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 
baru mencapai 60%. Demikian pula dengan 
perilaku gizi lainnya juga masih belum baik 
yaitu masih rendahnya ibu yang menyusui bayi 
0-6 bulan secara eksklusif yang baru 
mencapai 39%, sekitar 28% rumah tangga 
belum menggunakan garam beryodium yang 
memenuhi syarat dan pola makan yang belum 
beraneka ragam. 

Masih banyaknya kasus gizi kurang 
menunjukkan bahwa asupan gizi ditingkat 
keluarga belum memadai. Keluarga Sadar Gizi 
(KADARZI) dicanangkan untuk membangun 
kesadaran akan pentingnya gizi bagi 
kesehatan yang dimulai dan unit terkecil dalam 
masyarakat yaitu keluarga ibu sebagai 
penjaga keluarga diharapkan dapat 
menjalankan peran penting dalam 
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penanganan gizi keluarganya (Depkes RI, 
2007). Oleh karena itu penelitian ini 
dilaksanakan untuk mengetahui proporsi 
Keluarga Sadar Gizi di Kelurahan Bebangan 
Kabupaten Mamuju. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian 
Survey Deskriptif yang dilakukan di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan kalukku Kabupaten 
Mamuju. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 
minggu yaitu mulai tanggal 2 s/d 14 Juli 2012. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
keluarga yang memiliki  anak balita di 
Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju sebanyak 514 keluarga. 
Sampel pada penelitian ini adalah keluarga 
yang mempunyai anak balita 0-24 bulan di 
Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara Accidental Sampling. 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 
53 keluarga. 

Data KADARZI diperoleh melalui 
wawancara, data diolah secara manual 
menurut variabel penimbangan balita, ASI 
eksklusif, keanekaragaman makanan, garam 
beryodium, dan pemberian vitamin A.  

 
HASIL  
Menimbang Secara Teratur 

Distribusi responden menurut  
penimbangan secara teratur di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju dapat dilihat pada berikut : 

Tabel 1. 
Distribusi Responden Menurut Penimbangan 

Berat Badan di Kelurahan Bebanga 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju  

 

Penimbangan 
Berat Badan 

Jumlah  % 

Teratur  45 84,91 
Tidak Teratur 8 15,09 

Jumlah 53 100,0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa sebanyak 45 responden 
(84,91%) telah melakukan penimbangan 
secara teratur dan 8 responden (15,09%) yang 
tidak melakukan penimbangan secara teratur. 
Pemberian  ASI Eksklusif 

Distribusi responden menurut  
pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 2 
Distribusi Responden Menurut Pemberian ASI 
EKsklusif di Kelurahan Bebanga Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju  
 

Pemberian ASI 
Eksklusif 

Jumlah  % 

Melaksanakan  33 62,26 
Tidak Melaksanakan  20 37,74 

Jumlah 53 100,0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa sebanyak 33 responden 
(62,26%)  telah melaksanakan pemberian ASI 
kepada bayinya secara Eksklusif dan 20 
responden (37,74%) yang tidak melaksanakan 
pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya. 

Makan Makanan Beraneka Ragam 
Distribusi Responden menurut makan 

makanan beraneka ragam  di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 3 
Distribusi Responden Tentang Makan Makanan 

Beraneka Ragam di Kelurahan Bebanga 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju  

 

Makan makanan 
beraneka ragam 

Jumlah  % 

Mengkonsumsi  17 32,08 
Tidak Mengkonsumsi  36 67,92 

Jumlah 53 100,0 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa sebanyak 36 responden 
(67,92%) tidak mengkonsumsi makanan yang 
beraneka ragam dan sebanyak 17 responden 
(32,08%) yang telah mengkonsumsi makanan 
beraneka ragam. 

 
Penggunaan Garam Beryodium 

Distribusi responden menurut 
Penggunaan garam beryodium di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Distribusi  Responden Menurut Penggunaan 

Garam Beryodium  di Kelurahan Bebanga 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju  

 

Penggunaan  Garam 
Beryodium 

Jumlah  % 

Menggunakan  43 81,13 
Tidak Menggunakan 10 18,07 

Jumlah 53 100,0 
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Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 43 Responden 
(81,13%) telah menggunakan  garam 
beryodium dan sebanyak 10 responden 
(18,07%) yang belum menggunakan garam 
beryodium.  
 
Pemberian Vitamin A 

Distribusi responden menurut 
pemberian vitamin A di Kelurahan Bebanga 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dapat 
dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5 
Distribusi Responden Menurut Pemberian 

Vitamin A di Kelurahan Bebanga Kecamatan 
Kalukku Kabupaten Mamuju  

 

Umur 

Pemberian vitamin A 

Diberikan Tidak diberikan 

Jumlah % Jumlah % 

6 - 11 
bulan 

12 22,64 10 18,87 

12 – 24 
bulan 

25 47,17 6 11,32 

Jumlah 37 69,81 16 30,19 

 
Berdasarkan  hasil penelitian ini 

diketahui bahwa untuk umur 6-11 bulan 
sebanyak 12 orang (22,64%) telah 
mendapatkan kapsul vitamin A dan sebanyak 
10 orang (18,87%) belum mendapatkan kapsul 
vitamin A. Untuk  umur 12-24 bulan sebanyak 
25 orang (47,17%) telah mendapatkan kapsul 
vitamin A dan sebanyak 6 orang (11,32%) 
yang belum mendapatkan kapsul vitamin A. 
Jadi, total terdapat 37 orang (69,81%) yang 
telah mendapatkan vitamin A dan sebanyak 16 
orang  (30,19%) yang belum mendapatkan 
vitamin A.  

Cakupan KADARZI 
Distribusi responden menurut cakupan 

KADARZI di Kelurahan Bebanga Kecamatan 
Kalukku Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada 
tabel 6. 

 
Tabel 6 

Distribusi Responden Menurut Cakupan 
KADARZI di Kelurahan Bebanga Kecamatan 

Kalukku Kabupaten Mamuju 
  

KADARZI Jumlah  % 

Ya 4 7,55 
Tidak 49 92,45 

Jumlah 53 100,0 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 4 keluarga 
responden (7,55%) telah memenuhi syarat 
KADARZI  dan sebanyak 49 keluarga 
(92,45%) belum KADARZI.  

 
PEMBAHASAN 
Keteraturan Menimbang Berat Badan Anak 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 45 responden 
(84,91%) telah melakukan penimbangan 
secara teratur dan 8 responden (15,09%) yang 
tidak melakukan penimbangan secara teratur. 
Menurut Sirajuddin, dkk (2008) pengetahuan 
masyarakat tentang manfaat menimbang 
secara teratur sangat terbatas. Data pada 
tingkat nasional dalam Profil Kesehatan 
Indonesia Tahun 2007 juga belum 
dicantumkan seberapa besar masyarakat yang 
mengetahui manfaat menimbang secara 
teratur di posyandu. 

D/S adalah prosentase jumlah sasaran 
yang datang menimbang dibanding dengan 
jumlah seluruh balita yang ada disuatu 
wilayah. Hal ini merupakan suatu gambaran  
tingkat partisipasi masyarakat untuk kegiatan 
Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) dalam 
suatu wilayah. Data pada tingkat Nasional 
ditemukan rata-rata kunjungan ke posyandu 
sebesar 60%. 

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 
(Rusmina, 2008). 

Hasil penelitian diketahui bahwa dari 
53 responden sebanyak 45 responden 
(84,91%) yang telah melakukan penimbangan 
secara teratur. Menurut keterangan kader rata-
rata anak yang berumur 3 tahun ke atas 
jarang/tidak teratur lagi ditimbang kecuali pada 
saat bulan pemberian vitamin A.   Pada saat 
usia anak 0-24 bulan tingkat partisipasi 
keluarga untuk membawa anaknya ke 
posyandu masih tinggi. Keadaan ini 
dimungkinkan karena pada usia ini juga 
termasuk periode imunisasi, sehingga anak 
yang dibawa ke posyandu selain ditimbang 
berat badannya juga mendapat imunisasi.   

 
Pemberian ASI Eksklusif 

 Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 33 responden 
(62,26%)  telah melaksanakan pemberian ASI 
kepada bayinya secara Eksklusif dan 20 
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responden (37,74%) yang tidak melaksanakan 
pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya. 
Menurut Sirajuddin,dkk (2008) dalam sebuah 
penelitian ditemukan bahwa kaum ibu di 
pedesaan mengetahui bahwa ASI Eksklusif 
sampai usia 4 (empat) bulan sebanyak 59% 
tetapi pada prakteknya hanya 38% yang 
menyusui sampai usia 4 (empat) bulan. 
Pengetahuan tentang menyusui eksklusif 
hingga 6 (enam) bulan hanya sebesar 6%. 
Ditemukan dalam data NSS (1999) bahwa 
selalu terdapat selisih lebih rendah antara 
praktek dengan pengetahuan sebesar 2% 
(Rusmina, 2008). 

Gangguan proses pemberian ASI 
pada prinsipnya berakar pada kurangnya 
pengetahuan, rasa percaya diri, serta 
kurangnya dukungan dari keluarga dan 
lingkungan. Pemberian ASI itu sendiri 
sesungguhnya merupakan proses alamiah 
tetapi bukan berarti jadi seketika. Menyusui 
merupakan persiapan dan persiapan itu harus 
dimulai selagi hamil. Ketidak tahuan akan 
manfaat ASI, kemudaratan yang mungkin  
timbul akibat “susu botol”, dan “issu negatif” 
yang ditiupkan oleh teman sebaya dan 
produsen susu formula, terwujud sebagai 
keengganan menyusui anaknya. Pengaruh ini 
akan semakin besar jika ibu masih remaja dan 
kelahiran anak yang tidak diinginkan (Arisman, 
2009). 
  Indikator ASI Eksklusif di Kelurahan 
Bebanga hanya 64,2%. Hasil ini sejalan 
dengan publikasi Depkes (2003). Menurut 
Sirajuddin, dkk (2008) proporsi bayi yang 
mendapat ASI Eksklusif 4 (empat) bulan pada 
laki-laki sebesar 85,1% sedangkan pada 
perempuan 56,5%. Jika dilihat menurut kota 
ditemukan 64,4% dan desa 64,1 %. Setiap 
provinsi ditemukan data yang bervariasi antara 
29-85%. Besarnya variasi data ini 
menunjukkan bahwa ada ketimpangan 
infomasi tentang lama menyusui eksklusif di 
Indonesia. Bedasarkan rekomendasi UNICEF 
dan WHO (2000) ditetapkannya menyusui 
eksklusif selama 6 (enam bulan) maka 
proporsi bayi yang disusui eksklusif akan 
semakin rendah (Rusmina,2008). 

Keanekaragaman Makanan yang 
Dikonsumsi 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 36 responden 
(67,92%) tidak mengkonsumsi makanan yang 
beraneka ragam dan sebanyak 17 responden 
(32,08%) yang telah mengkonsumsi makanan 
beraneka ragam. Perilaku sadar gizi 
keanekaragaman  makanan difokuskan protein 

hewani dan buah sebagai pembatas untuk 
jenis makanan lainnya. Dasarnya adalah 
kedua bahan makanan ini sudah tersedia 
maka bahan makanan lainnya cenderung 
tersedia (Depkes, 2007). 

Jika angka kecukupan gizi  dapat 
digunakan untuk menaksir keanekaragaman  
konsumsi pangan penduduk maka data pada 
Departemen Kesehatan di Indonesia 
ditemukan rumah tangga defisit  energy 
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. 

Keanekaragaman makanan menjadi 
salah satu indikator ketahanan pangan 
ditingkat rumah tangga. Semakin baik 
keragaman makanan makan semakin baik 
kualitas asupan gizi seluruh anggota keluarga 
(Sirajuddin, dkk, 2008). 

Konsumsi makanan sehari-hari yang 
kurang beranekaragam, maka akan timbul 
ketidakseimbangan antara masukan dan 
kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup 
dan produktif. Dengan mengonsumsi makanan 
sehari-hari yang beraneka ragam, kekurangan 
zat gizi pada jenis makanan yang satu akan 
dilengkapi oleh keunggulan zat gizi jenis 
makanan lain, sehingga diperoleh masukan 
makanan yang seimbang (Depkes.RI, 2003). 

Indikator keanekaragaman makanan 
di Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku 
Kabupaten Mamuju masih sangat rendah, 
hanya sekitar 32,1 %. Hasil ini sejalan dengan 
data Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) tahun 
1999, pola konsumsi pangan penduduk belum 
memenuhi AKG (Angka Kecukupan Gizi), 
tingkat konsumsi energy baru tercapai 84,2% 
atau sebesar 1852 kkal/kapita/hari. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
menurut keterangan responden penyebab 
utama keluarga tidak mengkonsumsi makanan 
yang beraneka ragam selain disebabkan 
karena faktor ekonomi keluarga juga 
disebakan oleh kurangnya pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat tentang manfaat 
makanan beraneka ragam.    

 
Penggunaan Garam Beryodium 

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebanyak 43 responden 
(81,13%) telah menggunakan  garam 
beryodium dan sebanyak 10 responden 
(18,07%) yang belum menggunakan garam 
beryodium. Hasil ini diperoleh dengan 
melaksanakan pemeriksaan garam dirumah 
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tangga dengan menggunakan test yodium 
secara alami.  

Garam beryodium dibutuhkan tubuh 
untuk membuat hormon yang mengatur 
pertumbuhan dan perkembangan  kecerdasan. 
Garam beryodium yang digunakan sebagai 
garam konsumsi harus memenuhi SNI antara 
lain mengandung Yodium sebesar 30 – 80 
ppm ( Depkes. RI, 2001). 

Data untuk garam beryodium, bahwa 
satu-satunya pangan yang sudah puluhan 
tahun dikenal sebagai pembawa fortifikasi zat 
yodium adalah garam. Di Indonesia program 
yodisasi garam telah dimulai sejak tahun 1970-
an, tetapi baru beberapa tahun terakhir 
menunjukkan hasilnya, dari hasil survey GAKY 
tahun 1996 – 1998 diketahui bahwa 65% 
garam di Indonesia telah mengandung 
Yodium. 

Program yodisasi garam dikatakan 
berhasil apabila sebagian besar atau semua 
(90-100%) garam yang dikonsumsi menusia 
atau hewan telah mengandung zat yodium 
dalam takaran (dosis) yang disyaratkan 
pemerintah yaitu 30-100 ppm atau 30-100 
miligram per satu kilogram garam (Soekirman, 
2000). 

Hasil survey garam beryodium tahun 
1998 diketahui bahwa prosentase rumah 
tangga yang mengetahui manfaat garam 
beryodium adalah 81,66% diperkotaan dan 
63,49% dipedesaan. Rata-rata nasional 
sebesar 71,62%. Jika dibandingkan data pada 
penelitian ini diketahui bahwa konsumsi garam 
beryodium yang berkategori baik sebanyak 
81,13%, sedangkan data nasional disebutkan 
jumlah rumah tangga dengan asupan garam 
beryodium defisit sebanyak 63,6% (BPS,2002) 
(Sirajuddin,dkk,2008). 

Menurut Hilmansyah (2008) Produksi 
garam di Indonesia sebesar 1,2 juta ton per 
tahun. Sebanyak 60% berupa garam 
beryodium. Produksi garam diperoleh dari 
19.700 petani atau penggaram dan 209 
produsen garam. Distribusi garam dipasaran, 
67,87% garam mengandung kadar Yodium 
cukup. Ditingkat rumah tangga, 64,5% 
mengonsumsi garam beryodium berkadar 
cukup (Rusmina, 2008). 

Dari  hasil penelitian yang dilakukan 
bahwa sebanyak 43  keluarga (81,13%) telah 
mengonsumsi garam beryodium. Hal ini tidak 
sejalan dengan cakupan Nasional untuk 
penggunaan garam beryodium di tingkat 
rumah tangga cakupannya harus 90%. Banyak 
keluarga yang telah sadar akan pentingnya 
garam beryodium bagi kesehatan. Namun ada 
juga sebagian keluarga yang menggunakan 

garam tidak di pandang dari manfaat garam 
tersebut, melainkan dipandang hanya dari 
fungsi garam sebagai pemberi rasa pada 
masakan. 

Banyak juga keluarga yang masih 
belum mengetahui tentang bagaimana cara 
penyimpanan dan penggunaan garam. Dari 
hasil pengamatan saat penelitian ada keluarga 
yang menyimpan garamnya dalam wadah 
yang terbuka, ada yang menyimpan dekat 
dengan kompor, bahkan ada keluarga yang 
menggunakan jenis garam kasar   mencuci 
garamnya terlebih dahulu sebelum digunakan 
untuk memasak.  
 
Pemberian Vitamin A 

Berdasarkan  hasil penelitian ini  
diketahui  bahwa  untuk   umur 6 – 11 bulan 
sebanyak 12 orang (22,64%) telah 
mendapatkan kapsul vitamin A dan sebanyak 
10 orang (18,87%) belum mendapatkan kapsul 
vitamin A. Untuk  umur 12- 24 bulan sebanyak 
25 orang (47,17%) telah mendapatkan kapsul 
vitamin A dan sebanyak 6 orang (11,32%) 
yang belum mendapatkan kapsul vitamin A. 
Jadi, total terdapat 37 orang (69,81%) yang 
telah mendapatkan vitamin A dan sebanyak 16 
orang  (30,19%) yang belum mendapatkan 
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 
xerophtalmia dan penilaian sub klinis, 
pemeriksaan kadar retinol dalam darah. 
Secara klinis, hasil penelitian ini tidak 
menemukan anak yang menderita KVA atau 
xeropthalmia. Hasil ini mempertegas hasil 
survey vitamin A tahun 1992 yang 
menyimpulkan bahwa Indonesia dinyatakan 
bebas xeropthalmia, prevalensi 0,33% lebih 
kecil dari 0,5% sebagai ambang batas 
masalah KVA sebagai mana ditetapkan WHO 
(Sirajuddin,dkk, 2008). 

Vitamin A dikenal sebagai vitamin 
penglihatan karena kekurangan vitamin A  
menyebabkan gangguan penglihatan yang 
dikenal dengan buta senja. Sejak awal tahun 
1980-an diketahui bahwa angka kematian 
meningkat pada anak balita yang kurang 
vitamin A. Dengan adanya penemuan tersebut 
maka WHO dan United Nation Children Fund 
(UNICEF) pada tahun 1987 mengeluarkan 
kebijakan untuk negara-negara dimana KVA 
merupakan masalah kesehatan masyarakat 
dan angka kematian akibat campak tinggi 
(diatas satu persen) dianjurkan program 
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suplementasi vitamin A merupakan bagian dari 
upaya penanggulangan campak. Anjuran ini 
dikukuhkan lagi dalam pernyataan bersama 
WHO/UNICEF pada tahun 1998 untuk 
mengintegrasikan program suplemen vitamin 
A dengan program imunisasi rutin dan 
program imunisasi nasional. 

Dalam kurung tahun 1980-an setiap 
tahunnya melalui posyandu berhasil 
membagikan vitamin A dosis tinggi kepada 
lebih dari 2 (dua) juta anak balita dan pada 
tahun 1994 meningkat  sampai 12 (dua belas) 
juta anak balita dengan cakupan kurang lebih 
dari 50-80% dari sasaran untuk tiap kali 
pemberian (tiap 6 bulan) di hampir  semua 
desa di Indonesia (Soekirman, 2000). 

Dari hasil penelitian Indikator 
pemberian vitamin A di Kelurahan Bebanga 
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju masih 
rendah yaitu hanya 69,81%. Hasil ini tidak 
sejalan dengan target nasional yang 
diharapkan 80% balita telah mendapatkan 
vitamin A. Menurut keterangan responden hal 
ini disebabkan karena tingkat partisipasi 
keluarga untuk membawa anaknya ke 
posyandu masih ada yang kurang, namun ada 
juga keluarga yang beralasan jika anaknya 
sedang sakit saat pemberian vitamin A 
berlangsung di posyandu, sehingga anaknya 
tidak dibawa ke posyandu.  

Cakupan KADARZI 
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa sebanyak 4 keluarga 
responden ( 7,55%) telah memenuhi syarat 
KADARZI  dan sebanyak 49 keluarga 
(92,45%) belum KADARZI. Secara teoritis 
Keluarga Sadar Gizi diberi defenisi KADARZI 
adalah keluarga yang menerapkan semua 
indicator keluarga sadar gizi yang diukur 
menurut partisipasi penimbangan, pemberian 
ASI Eksklusif, pemakaian garam beryodium, 
memiliki makanan yang beragam  dan 
menerima suplemen gizi khusunya kapsul 
vitamin A dosis tinggi yang diukur menurut 
gabungan kelima indikator keluarga sadar gizi 
(Depkes.RI, 2007). 

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 indikator yang 
dicetuskan resmi tahun 2007 sesuai dengna 
keputusan menteri kesehatan RI Nomor 
747/Menkes/SK/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 
tentang Pedoman Operasional KADARZI di 

Desa Siaga masih sangat awam di tengah 
mayarakat umum. 

Jelas dalam kondisi yang demikian 
dapat diketahui bahwa pada umumnya 
masyarakat belum terlalu memahami 
KADARZI. Jika sebagian masyarakat telah 
sadar menerapkan dengan baik lima indikator 
dalam keluarga sadar gizi, maka diharapkan 
ada perbaikan status gizi masyarakat yang 
seimbang. 

Prosentase KADARZI di Kelurahan 
Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju adalah KADARZI sebanyak 4 
keluarga     (7,55%) dan belum KADARZI 
sebanyak 49 keluarga (92,45%). 

 
KESIMPULAN  
1. Keteraturan penimbangan berat badan 

balita  84,91% 
2. Pemberian ASI eksklusif  62,26% 
3. Keanekaragaman makanan yang 

dikonsumsi   32,08% 
4. Penggunaan garam beryodium sebanyak  

81,13% 
5. Pemberian kapsul vitamin A pada balita 

sebanyak  69,81% 
6. Cakupan umum KADARZI di Kelurahan 

Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju adalah sekitar  7,55%, dan yang 
belum KADARZI adalah  92,45% 
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