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Abstract 
 

Background : Five years old period is golden age for development and growth due to 
each under five years old have to get nutritions intake with need consumed. Less  intake  
of nutritions both quantity and quality can influence of nutritional status and morbidity.   
 
 
Objectives : to analyzed of different  between energy protein intake and nutritional status 
for family who have one child and two or more child.   
 
Methods : design is crossectional study. Samples are all families have child under five 
years old (0-60 mo) who active in Posyandu. 
 
Results:  low of energi intake is 80% both one child and two or more child. Based on 
statistical analyzed is significant energi intake and protein for both. Nutritional status 
(W/A) for one child is good 90,9%, overweigth is 9,1%.  Nutritional status  (W/A) for two or 
more child were good. Nutrutional status (H/A) for one child is stunting (54,6%) and two 
or more child is normal (60%). Based on statistical analyzed there are not difference 
nutritional status between one child and two or more children. There are difference 
energy and protein intake for both family. 
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PENDAHULUAN 

Apa yang dimakan bayi sejak usia dini 
merupakan pondasi penting bagi kesehatan 
dan kesejahteraannya di masa depan. Anak-
anak akan sehat jika sejak awal diberi 
makanan sehat dan seimbang. Jika 
makanannya tidak seimbang maka timbul 
gangguan pertumbuhan, sebagai tanda 
terjadinya keadaan gizi yang tidak baik 
(Soekirman, dkk, 2006).  

Fakta yang ada menunjukkan bahwa 
status gizi balita belum memuaskan, hal ini 
terlihat dari masih tingginya prevalensi kurang 
gizi pada anak usia di bawah lima tahun 
(balita). Prevalensi anak balita yang pendek 
(stunting) di Indonesia jauh di atas ambang 
batas masalah kesehatan masyarakat dari 
WHO yaitu 20 % . 

Menurut hasil Riskesdas 2010, 
dengan indeks PB/U, anak balita yang pendek 
35,6 %, sedikit lebih rendah dibanding tahun 
2007 yaitu 36,8 %. Dibandingkan keadaan gizi 

anak balita menurut indeks BB/U, angka 
tersebut jauh lebih tinggi, dimana menurut 
indeks BB/U yaitu gizi kurang 13,0 % dan gizi 
buruk 4,9 %. Di Propinsi Sulawesi Selatan 
keadaan gizi (stunting) pada anak balita lebih 
buruk dari keadaan nasional, yaitu tahun 2010 
yang pendek 38,9 %  padahal tahun 2007 
hanya 29,1 %  (Balitbangkes, 2010). 

Jika dilihat dari golongan umur maka 
prevalensi stunting tertinggi nasional tahun 
2010 pada anak umur 1-3 tahun, yaitu  41,5 % 
pendek. Jika dilihat menurut perkotaan dan 
pedesaan, prevalensi stunting di pedesaan 
lebih tinggi yaitu 40.0%  sedangkan di 
perkotaan 31,4 %. Sedangkan jika dilihat 
menurut pendapatan keluarga prevalensi 
stunting paling tinggi pada keluarga miskin 
yaitu 43,1 % (Balitbangkes, 2010).  

Kejadian kurang gizi menurut UNICEF 
secara langsung disebabkan kurangnya 
asupan makanan dan penyakit infeksi. 
Penyebab tidak langsung adalah kurangnya  
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ketersediaan makanan, pola asuh anak, 
sanitasi dan pelayanan kesehatan (Soekirman, 
dkk 2006). Menurut Susenas tahun 1999, 
konsumsi makanan penduduk rata-rata belum 
cukup, yaitu konsumsi energi baru mencapai 
84,2 % dari angka kecukupan gizi (AKG). 
Demikian pula menurut hasil Riskesdas 2010, 
konsumsi energi dan protein anak usia 2-5 
tahun sebagian masih dibawah 70 % angka 
kecukupan gizi yaitu 24,7 % dan 18,4 %.    

Selain itu menurut parameter pola 
pangan harapan (PPH), pola konsumsi pangan 
secara nasional belum berkualitas, yaitu 
memiliki skor 62,6 %. Pola konsumsi tersebut 
masih didominasi padi-padian terutama beras 
(86 %), sedangkan pangan hewani 4,1 % dan 
kacang-kacangan 2,4 % (Baliwati, dkk, 2004).  

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan asupan energi protein 
dan status gizi antara keluarga yang 
mempunyai satu balita dan keluarga yang 
mempunyai dua balita atau lebih. 

 
METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian 
survey dengan desain cross sectional study. 
Lokasi penelitian adalah desa Ujung Bulu 
kecamatan Rumbia kabupaten Jeneponto.  

Populasi penelitian adalah semua 
keluarga yang mempunyai anak balita ( 0-60 
bulan) dengan kriteria inklusi yaitu : keluarga 
balita aktif di posyandu dengan ekonomi 
sedang dan telah bermukim di lokasi penelitian 
minimal 6 bulan.  

Sampel penelitian adalah seluruh 
keluarga yang mempunyai balita dan aktif di 
posyandu, Jumlah sampel 37 keluarga terdiri 
22 keluarga satu balita dan 15 keluarga yang 
mempunyai dua balita.  

Data asupan diperoleh dengan 
menggunakan metode recall 2x24 jam. 
Analisis kandungan gizi asupan diolah dengan 
menggunakan program menu A, kemudian 
data asupan gizi dibandingan angka 
kecukupan gizi, sedangkan status gizi 
menggunakan indeks BB/U dan TB/U 
kemudian dianalisis dengan standar WHO 
2007. Perbedaan asupan gizi dan status gizi 
balita antara keluarga satu balita dan dua 
balita dianalisis menggunakan uji Mean 
Whitney.                               

Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian : ada perbedaan asupan energi 
protein dan status gizi antara keluarga yang 
mempunyai satu balita dan keluarga yang 
mempunyai dua balita atau lebih. 

 
 

HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Lokasi 

Desa Ujung Bulu adalah salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Rumbia 
Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 
dengan sebagian wilayahnya dataran tinggi, 
yang mayoritas penduduknya beragama Islam 
dan mata pencahariannya bertani.  Jumlah 
kepala keluarga 600, dan keluarga yang 
mempunyai anak balita 37 KK. Di desa ini 
terdapat sarana pendidikan berupa 3 buah SD 
dan sarana pelayanan kesehatan berupa satu 
buah Puskesmas pembantu. 
 
Karakteristik Sampel 
Umur  Anak balita 

Tabel 1 
Distribusi Umur Anak Balita dari Keluarga 

Sampel 
 

Umur (bulan)            n                              %  

0- 12                          7                           18,9  
13-24                        13                          35,1 
24-60                        17                          46,0 

Jumlah                      37                          100 

      
Pada tabel di atas terlihat umur anak 

balita yang terbanyak adalah di atas 2 tahun 
yaitu 46 % sedangkan umur 1-2 tahun 
sebanyak 35,1 % 

 
Data Orang Tua 

 
Tabel 2 

Distribusi Umur, Pendidikan dan Pekerjaan 
Orang Tua Keluarga Sampel 

 

Umur (tahun Ayah                       Ibu  

 n % n %  

19 – 30               18 48,0 29 78,3  
31- 40                16 43,0 8 21,7 
41- 50                3 9,0        0 0                                        

Jumlah                37 100 37 100 

Pendidikan Orang Tua                                    

Tidak Tamat SD 7 18,0 3 8,1 
Tamat SD         12 32,0 17 46,0        
Tamat SMP   15 42,0 9 24,3     
Tamat SLTA     3 8,0 8 21,6 

Jumlah        37 100 37 100 

Pekerjaan Orang Tua                                    

Swasta/karyawan 3 8,1 0 0 
Petani  32 86,4 15 40,5        
Buruh        2 5,5 1 2,8     
Tidak bekerja 0 0 21 56,7 

Jumlah 37 100 37 100 
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Pada tabel 2, terlihat bahwa Umur 
ayah dan ibu yang terbanyak pada usia 19-30 
tahun, yaitu 48 % dan 78 %.  Pendidikan ayah 
lebih banyak tamat SMP yaitu 42 % 
sedangkan pendidikan ibu lebih banyak tamat 
SD yaitu 46 %. Namun masih ada orang tua 
yang tidak tamat SD yaitu ayah 18 % dan ibu 
8,1 %. Sedangkan pekerjaan orang tua, ayah 
umumnya sebagai petani sedangkan ibu tidak 
bekerja.  

 
Asupan Energi dan Protein Balita 

Pada tabel 3 terlihat bahwa asupan 
energi balita dibandingkan kecukupan gizi 
lebih banyak pada kelompok asupan gizi 
kurang, baik pada keluarga satu balita (82 %) 
maupun pada keluarga dua balita 93,3%). 
Berdasarkan uji statistic didapatkan nilai 
p=0,001 (p<0,05) berarti hipotesis nol ditolak, 
jadi ada perbedaan asupan energi balita 
antara keluarga satu balita dan keluarga dua 
balita.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 
Asupan Energi dan Protein Balita Sampel 

 
Asupan Gizi Keluarga 

satu Balita 
Keluarga dua 
Balita/lebih 

Total 

n % n % n % 

Asupan Energi       

Cukup 4 18,0 1 6,6 5 13,5 

Kurang 18 82,0 14 93,3 32 86,5 

Jumlah 22 100,0 15 100 37 100 

Asupan Protein       

Cukup 12 54,6 0 0 12 32,5 

Kurang 10 45,4 15 100 25 67,5 

Jumlah 22 100,0 15 100 37 100 

 
Sedangkan asupan protein balita pada 

keluarga satu balita lebih banyak pada 
kategori yang cukup yaitu 54,6 %, sedangkan 
pada keluarga dua balita semuanya kurang. 
Dari hasil uji statistic diperoleh nilai p = 0,000 
berarti hipotesis nol ditolak, jadi ada 
perbedaan asupan protein balita antara 
keluarga satu balita dan keluarga dua balita. 

  
Status Gizi Anak Balita 

Gambaran status gizi anak balita pada 
tabel 4, terlihat menurut indeks BB/U pada 
keluarga satu balita BB normal 90,9 % dan 
yang BB lebih 9,1%, sedangkan pada keluarga 
dua balita semuanya normal. Status gizi balita 
menurut indeks  TB/U, pada keluarga satu 
balita lebih banyak yang status gizi pendek 
(54,6 %), sedangkan pada keluarga dua balita 
lebih banyak yang status gizi normal (60%). 

 
Tabel 4 

Status Gizi Anak Balita Sampel 
 

 
Indikator BB/U 

Keluarga satu Balita Keluarga dua Balita/lebih Total 

n % n % n % 

Normal 20 90.9 15 100 35 94,6 

Lebih 2 9,1 0 0 2 5,4 

Jumlah 22 100,0 15 100 37 100 

Indikator TB/U       

Normal 10 45,4 9 60,0 19 51,3 

Pendek/sgt pendek 12 54,6 6 40,0 18 48,7 

Jumlah 22 100 15 100 37 100 

 
Dengan uji statistik, kedua indeks 

diperoleh nilai p>0,05, yang berarti tidak ada 
perbedaan status gizi balita antara keluarga 
satu balita dan dua balita..  
 
PEMBAHASAN  
Asupan Energi dan Protein Balita 

Terjadinya kurang gizi menurut 
UNICEF secara langsung disebabkan 
kurangnya asupan makanan dan penyakit 
infeksi. Penyebab tidak langsung adalah 

kurangnya  ketersediaan makanan, pola asuh 
anak, sanitasi dan pelayanan kesehatan 
(Soekirman, dkk 2006). Dalam penelitian ini 
didapatkan asupan energi balita lebih banyak 
yang kurang, dimana pada keluarga satu balita 
82 % dan  pada keluarga dua balita 93,3%. 
Berdasarkan uji statistic diperoleh nilai 
p=0,001, jadi ada perbedaan asupan energi 
balita antara keluarga satu balita dan keluarga 
dua balita.  
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Sedangkan asupan protein balita pada 
keluarga satu balita lebih banyak yang cukup 
yaitu 54,6 %, sedangkan pada keluarga dua 
balita semuanya kurang. Dari hasil uji statistic 
diperoleh nilai p = 0,000, jadi ada perbedaan 
asupan protein balita antara keluarga satu 
balita dan keluarga dua balita. Hal ini sejalan 
dengan hasil Riskesdas 2010 bahwa konsumsi 
energi dan protein pada keluarga 
berpenghasilan rendah lebih kecil 
dibandingkan keluarga berpenghasilan lebih 
tinggi. Artinya semakin banyak anak balita 
maka kemungkinan pendapatan per kapita 
lebih kecil maka asupan gizi pun akan lebih 
kecil.     

Selain itu menurut parameter pola 
pangan harapan (PPH), pola konsumsi pangan 
secara nasional belum berkualitas, yaitu 
memiliki skor 62,6 %. Pola konsumsi tersebut 
masih didominasi padi-padian terutama beras 
(86 %), sedangkan pangan hewani 4,1 % dan 
kacang-kacangan 2,4 % (Baliwati, dkk, 2004).  

Keadaan di daerah penelitian ini 
hampir sama dengan data nasional. Menurut 
Susenas tahun 1999, konsumsi makanan 
penduduk rata-rata belum cukup, yaitu 
konsumsi energi baru mencapai 84,2 % dari 
angka kecukupan gizi (AKG). Hasil Riskesdas 
2010, didapatkan konsumsi energi dan protein 
anak usia 2-5 tahun sebagian masih dibawah 
70 % angka kecukupan gizi yaitu 24,7 % dan 
18,4 %.  
 
Status Gizi Balita 

Status gizi anak balita menurut indeks 
BB/U pada keluarga satu balita BB normal 
90,9 % dan yang BB lebih 9,1%, sedangkan 
pada keluarga dua balita semuanya normal. 
Status gizi balita menurut indeks  TB/U, pada 
keluarga satu balita lebih banyak yang pendek 
(54,6 %), sedangkan pada keluarga dua balita 
lebih sedikit yang pendek (40%). Dengan uji 
statistic nilai p >0,05, yang berarti tidak ada 
perbedaan status gizi balita antara keluarga 
satu balita dan dua balita. Padahal menurut 
hasil Riskesdas 2010 semakin rendah 
pendapatan keluarga semakin tinggi pula 
prevalensi stunting 

Dibandingkan hasil Riskesdas 2010, 
keadaan gizi dengan indeks BB/U tersebut 
hampir sama dengan di Propinsi Sulawesi 
Selatan yaitu gizi lebih 9,3 %. Keadaan anak 
balita yang pendek (stunting) menurut indeks 
TB/U, lebih tinggi dari angka nasional yaitu 
35,6 %., juga lebih tinggi dari angka Propinsi 

Sulawesi Selatan yaitu 38,9 % (Balitbangkes, 
2010).  

 
KESIMPULAN 
1. Asupan energi balita lebih banyak yang 

kurang, dimana pada keluarga satu balita 
82 %) dan  pada keluarga dua balita 
93,3%. Berdasarkan uji statistic 
didapatkan nilai p=0,001, jadi ada 
perbedaan asupan energi balita antara 
keluarga satu balita dan keluarga dua 
balita. 

2. Asupan protein balita pada keluarga satu 
balita lebih banyak yang cukup yaitu 54,6 
%, sedangkan pada keluarga dua balita 
semuanya kurang. Dari hasil uji statistic 
diperoleh nilai p = 0,000, jadi ada 
perbedaan asupan protein balita antara 
keluarga satu balita dan keluarga dua 
balita. 

3. Status gizi anak balita menurut indeks 
BB/U pada keluarga satu balita BB normal 
90,9 % dan yang BB lebih 9,1%, 
sedangkan pada keluarga dua balita 
semuanya normal. Status gizi balita 
menurut indeks  TB/U, pada keluarga satu 
balita lebih banyak yang pendek (54,6 %), 
sedangkan pada keluarga dua balita lebih 
banyak yang normal (60%). Dengan uji 
statistic nilai p >0,05, yang berarti tidak 
ada perbedaan status gizi balita antara 
keluarga satu balita dan dua balita.  

 
SARAN 
Diharapkan kepada petugas kesehatan 
setempat untuk lebih mengintensipkan 
penyuluhan tentang keluarga berencana dan 
pentingnya makanan seimbang untuk lebih 
menjamin kecupakan makanan bagi anak 
balita 
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