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PRAKATA
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-Nya kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat ini yang berjudul Kegiatan Pembuatan Makanan Sehat dalam Meningkatkan Status
Gizi Balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang Tahun 2019 dapat terlaksana
dengan baik, lancar dan tanpa kendala apapun. Kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan
lancar tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada :
1.

Dr. dr Ibrahim Edy Sapada, M.Kes selaku Ketua STIK Siti Khadijah Palembang

2.

Dewi Rury Arindari,S.Kep.,Ners.,M.Ns selaku Ka. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

3.

Meta Rosdiana, SST., M.Kes selaku Ketua Program Studi D III Kebidanan

4.

Warga masyarakat di di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang

5.

Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
Demikian semoga kegiatan pengabdian yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita

semua. Aamiin...

Palembang,

Desember 2019

Ketua Pelaksana,

Yessy Octa Fristika,SST.,M.Kes
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RINGKASAN
Balita atau yang dikenal juga dengan anak prasekolah adalah anak yang berusia antara satu
sampai lima tahun. Masa periode di usia ini, balita mempunyai dorongan pertumbuhan yang
biasanya bertepatan dengan periode peningkatan asupan makan dan nafsu makan (Sulistyoningsih,
2012). Pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita terjadi dengan sangat pesat sehingga
membutuhkan suplai makanan dan gizi dalam jumlah yang cukup (Tarigan, 2003). Pertumbuhan
fisik sering dijadikan indikator untuk mengukur status gizi baik individu maupun populasi,
sehingga orang tua perlu memberikan perhatian pada aspek pertumbuhan balitanya bila ingin
mengetahui keadaan gizi mereka (Khomsan, 2009). UNICEF (United Nations Children’s Fund)
menyatakan bahwa ada dua penyebab langsung terjadinya gizi buruk, yaitu kurangnya asupan gizi
dari makanan dan akibat dari terjadinya penyakit yang menyebabkan infeksi. Kurangnya asupan
zat gizi dapat disebabkan oleh terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya
tidak memenuhi unsur zat gizi yang dibutuhkan. Malnutrisi yang terjadi akibat penyakit
disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tubuh tidak dapat menyerap zatzat makanan dengan baik (Handono, 2010).
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DAFTAR ISI

Laporan pengabdian kepada masyarakat dibuat sebanyak 2 eksamplar untuk PPkM STIK
Siti Khadijah Palembang dengan format sebagai berikut :
Halaman Sampul ........................................................................................................................... i
Halaman Pengesahan .................................................................................................................... ii
Ringkasan ...................................................................................................................................... iii
Prakata........................................................................................................................................... iv
Daftar Isi ....................................................................................................................................... v
Daftar Lampiran ............................................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1
BAB II TARGET DAN LUARAN............................................................................................... 3
BAB III METODE KEGIATAN ................................................................................................. 4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................................... 5
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................................... 6
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... vii
LAMPIRAN
Lampiran terdiri dari : (1) Surat tugas dosen; (2) Surat tugas mahasiswa; (3) Kontrak
pengabdian; (4) Satuan Acara Penyuluhan (SAP beserta Materi); (5) Dokumentasi ( foto,leaflet,
daftar hadir peserta kegiatan); (6) Anggaran biaya
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Balita atau yang dikenal juga dengan anak prasekolah adalah anak yang berusia antara satu
sampai lima tahun. Masa periode di usia ini, balita mempunyai dorongan pertumbuhan yang
biasanya bertepatan dengan periode peningkatan asupan makan dan nafsu makan (Sulistyoningsih,
2012). Pertumbuhan dan perkembangan pada masa balita terjadi dengan sangat pesat sehingga
membutuhkan suplai makanan dan gizi dalam jumlah yang cukup (Tarigan, 2003). Pertumbuhan
fisik sering dijadikan indikator untuk mengukur status gizi baik individu maupun populasi,
sehingga orang tua perlu memberikan perhatian pada aspek pertumbuhan balitanya bila ingin
mengetahui keadaan gizi mereka (Khomsan, 2009).
UNICEF (United Nations Children’s Fund) menyatakan bahwa ada dua penyebab langsung
terjadinya gizi buruk, yaitu kurangnya asupan gizi dari makanan dan akibat dari terjadinya
penyakit yang menyebabkan infeksi. Kurangnya asupan zat gizi dapat disebabkan oleh terbatasnya
jumlah makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur zat gizi yang
dibutuhkan. Malnutrisi yang terjadi akibat penyakit disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi
organ tubuh sehingga tubuh tidak dapat menyerap zat-zat makanan dengan baik (Handono, 2010).
Berdasarkan hasil penelitian Marhaeni (2010), motivasi di masyarakat terhadap pemenuhan
gizi keluarga terutama balita cukup tinggi, akan tetapi ketidakberdayaan ekonomi keluarga
menjadi penghambat motivasi tersebut, yang menyebabkan masyarakat terbiasa dalam pemenuhan
kebutuhan gizi balitanya sesuai apa adanya. Kurangnya informasi secara akurat akan
menyebabkan masyarakat sulit untuk merubah kebiasaan dan kepercayaan yang masih dianut
secara turun temurun kearah perilaku sehat. Perilaku orangtua pun masih sangat minim dalam
pemenuhan kebutuhan gizi balitanya
Anak yang dilahirkan dengan berat badan rendah berpotensi menjadi anak dengan gizi kurang,
bahkan menjadi buruk. Gizi buruk pada balita akan berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan
atau IQ. Setiap anak yang menderita gizi buruk memiliki resiko kehilangan IQ 10-13 poin.
Dampak yang diakibatkan lebih jauh lagi adalah meningkatnya kejadian kesakitan dan kematian.
Pertumbuhan dan perkembangan balita selain diperoleh dari asupan energi dan protein, beberapa
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zat gizi mikro diperlukan terutama untuk produksi enzim, hormon, pengaturan proses biologis
untuk pertumbuhan dan perkembangan, fungsi imun dan sistem reproduktif (Devi, 2010).
Untuk itu kami mengajukan usulan pengabdian masyarakat dengan judul edukasi tentang
makanan sehat dalam meningkatkan status gizi balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa
Palembang Tahun 2019.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
Penyuluhan edukasi tentang makanan sehat dalam meningkatkan status gizi balita di Posyandu
Mawar Kelurahan Sentosa Palembang Tahun 2019
3. Tujuan Kegiatan
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pentingnya pengetahuan mengenai makanan
sehat dalam meningkatkan status gizi pada balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa
Palembang.

BAB II
TARGET DAN LUARAN
2.1 Target Luaran
Target dalam kegiatan penyuluhan masyarakat di Kelurahan Sentosa Seberang Ulu II Kota
Palembang mampu dan memiliki pengetahuan tentang pembuatan makanan sehat dalam
meningkatkan status gizi balita agar dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari.
2.2 Luaran
Dari penyuluhan mengenal kegiatan pembuatan makanan sehat dalam meningkatkan status
gizi balita dapat dihasilkan luaran berupa :
1. Laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Satu artikel pada media elektronik website
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BAB III
METODE PELAKSANAAN
3.1 Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada masyarakat di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa
Palembang
3.2 Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode ceramah.
3.3 Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Jum’at, 11 Oktober 2019

Waktu

: Pukul 09.00 s.d Selesai

Tempat

: Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang

4

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pendidikan kesehatan (penyuluhan) tentang Penyuluhan edukasi tentang makanan
sehat dalam meningkatkan status gizi balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang
Tahun 2019 berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, pemateri
memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian mencoba menggali pengetahuan dasar mengenai
makanan sehat untuk kebutuhan gizi pada balita. Pemateri mengajukan beberapa pertanyaan
mengenai pengertian Gizi pada balita. Setelah menggali pengetahuan dasar kemudian pemateri
mulai memaparkan materi pendidikan kesehatan mengenai makanan sehat untuk kebutuhan gizi
pada balita. Selama kegiatan penyuluhan berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan
isi materi penyuluhan.
Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi
pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi
yang telah disampaikan. Didapatkan 3 pertanyaan dari peserta penyuluhan terkait materi isi materi.
Setelah menjawab pertanyaan dari peserta, pemateri melakukan evaluasi terkait pemberian materi
yang telah di sampaikan dengan cara memberikan pertanyaan kesempatan kepada peserta untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Peserta yang mampu menjawab pertanyaan mendapatkan door
prize sebagai tanda apresiasi dan setelah itu kegiatan penyuluhan ditutup dengan kegiatan foto
bersama antara pemateri dengan peserta seminar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami tentang
makanan sehat untuk kebutuhan gizi pada balita. Kegiatan yang diberikan merupakan kegiatan
penyuluhan di masyarakat Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang. Selain itu juga dibuka
forum diskusi tanya jawab tanpa batas pertanyaan, Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih
antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat besarnya manfaat yang dapat diambil dari
kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini, maka kegiatan pembinaan menyeluruh juga perlu
dilaksanakan setiap bulannya agar dapat terus melakukan kontrol dan monitoring terhadap
kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan sebelumnya. Tim PPM juga berharap para dosen STIK
Siti Khadijah tetap menjaga dan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian pada masyarakat dengan melihat aspek-aspek kecil yang
akan berdampak besar di masa yang akan datang.
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Pasal 1
Judul Kegiatan Pengabdian
PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
pengabdian dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima perintah tugas untuk melaksanakan
kegiatan pengabdian yang berjudul: ”Kegiatan pembuatan makanan sehat dalam
meningkatkan status gizi balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang Tahun
2019”.
Pasal 2
Waktu Kegiatan Pengabdian
Waktu Kegiatan Pengabdian adalah 2 bulan, terhitung tanggal 06 Mei sampai dengan 06 Juli
2019.
Pasal 3
Personalia Kegiatan Pengabdian
Susunan personalia kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana Utama

: Yesyy Octa Fristika,SST.,M.Kes

2. Anggota Pelaksana

: Annisa Khoiriah, SST.,M.Kes

Pasal 4
Biaya Kegiatan Pengabdian
Biaya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada Anggaran
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang Tahun 2019 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 2.500.000,Pasal 5
Cara Pembayaran
Pembayaran biaya kegiatan pengabdian menurut tahapan berikut:
(1)

Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi/publikasi yang
diterimakan paling lambat dua minggu setelah Kontrak Hibah Internal Pengabdian kepada

Masyarakat ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Pusat Pengabdian kepada
Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang.
(2)

Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak diluar anggaran konferensi. Publikasi yang
diterimakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pengumpulan laporan akhir kegiatan
pengabdian.

(3)

Tahap III diberikan sesuai anggaran konferensi/publikasi diterimakan PIHAK KEDUA
setelah menerima LOA (Letter of Acceptences) dan melakukan konferensi/publikasi
kegiatan pengabdian.
Pasal 6
Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
Hak PIHAK PERTAMA adalah:
a. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian terjadi pelanggaran
terhadap isi perjanjian oleh pelaksana.
Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan pengabdian
b. Melakukan pemantauan kemajuan kegiatan pengabdian
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
Hak PIHAK KEDUA adalah:
a. Menerima dana kegiatan pengabdian sesuai dengan pasal 4
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
a. Memastikan keaslian judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagimana
disebutkan dalam pasal 1 Kontrak Hibah Pengabdian kepada Masyarakat ini (bukan
duplikat/jiplakan/plagiat) dari kegiatan pengabdian orang lain.
b. Menyerahkan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling lambat dua
minggu setelah berakhir kegiatan

c. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak kegiatan
ini DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang
telah diterima kepada STIK Siti Khadijah Palembang.

Pasal 7
Keaslian Kegiatan Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul kegiatan tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain
atau tidak sedang didanai oleh pihak lain
(2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA
Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi
(1) Pelaksanaan kemajuan kegiatan pengabdian dijadwalkan pada bulan pertama setelah Kontrak
Hibah Internal Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani (Juni 2019)
(2) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA
Pasal 9
Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian

Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
(1) Hardcopy Laporan Akhir Kegiatan masing-masing sebanyak 2 eksamplar (dijilid): Laporan
Hasil Kegiatan Pengabdian dan Naskah Publikasi jika ada.
(2) Format laporan hasil kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Buku
Panduan Pengabdian kepada Masyarakat STIK Siti Khadijah Palembang baik dalam hal tata
tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 10
Hak Kepemilikan Atas Barang/ Peralatan Kegiatan Pengabdian
(1) Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi
milik STIK Siti Khadijah Palembang. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

(a) Barang atau alat berupa cartridge, printer alat perekam, akses internet dan sejenisnya pada
dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya kegiatan pengabdian selama masih dapat
menggunakan fasilitas STIK Siti Khadijah Palembang.
(b) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku jurnal. CD, VCD.
DVD, cassete, dan sejenisnya yang merupakan software, program, alat atau referensi
kegiatan pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
menjadi milik STIK Siti Khadijah Palembang.
(2) Software dan/atau hardware yang merupakan hasil kegiatan pengabdian harus tak terpisahkan
dari pekerjaan kegiatan pengabdian.
(3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui
PIHAK PERTAMA.
Pasal 11
Sanksi
Segala kelalaian disengaja maupun tidak, yang meyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan
hasil kegiatan pengabdian pada batas waktu dalam pasal 2 yang telah ditentukan akan
mendapatkan sanksi sebagai berikut:
(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan kegiatan pengabdian STIK Siti Khadijah palembang
pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana.
(2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu kegiatan pengabdian selama 2 (dua)
minggu sampai dengan 20 Juli 2019
(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan
pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima
kepada STIK Siti Khadiah Palembang dengan cara:
a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok Pembahasan

: Gizi balita

Sub pokok pembahasan

: Pembuatan makanan sehat dalam meningkatkan status gizi balita

Sasaran

: Seluruh ibu di Kelurahan Sentosa
: Jum’at, 11 Oktober 2019

Hari/ Tanggal
Tempat

: Posyandu Mawar di Kelurahan Sentosa

Jam / Waktu

: 09:00- 10:00 WIB

1) Tujuan
A. Tujuan Umun
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit tentang Kebutuhan Gizi
mengetahui tentang edukasi tentang makanan sehat dalam meningkatkan status
gizi balita di Posyandu Mawar Kelurahan Sentosa Palembang..
B. Tujuan Khusus
Setelah diberikan penyuluhan selama 60 Menit diharapkan Seluruh Ibu di
RT 12 / RW 005 Mampu:
1. Memahami pengertian makanan sehat
2. Memahami tentang balita
3. Mengetahui pengertian status gizi
4. Memahami klasifikasi status gizi
5. Mengetahui metode penilaian status gizi
6. Memahami yang mempengarhui gizi balita
2) Isi Materi (Uraian materi penyuluhan terlampir/ dilampirkan)
Materi penyuluhan yang akan di sampaikan meliputi:
1. Pengertian makanan sehat
2. Pengertian Balita
3. Pengertian Status Gizi
4. Klasifikasi Status Gizi
5. Metode Penilaian Status Gizi
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita

3) Metode Penyuluhan
1. Ceramah
2. Tanya Jawab
4) Media
1. Laptop
2. LCD
3. Leaftlet
5) Setting Tempat

Moderator

Penyaji

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

6) Kegiatan Penyuluhan

No

Waktu

Kegiatan penyuluhan

1.

Pembukaan
(10 Menit)

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri
2. Menjelaskan

tujuan

dari penyuluhan.

1. Menjawab
salam dan
mendengarkan
2. Mendengarkan

3. Menggali pengetahuan
Peserta tentang Gizi
Seimbang Pada Lansia
4. Melakukan

Kegiatan peserta

kontrak

waktu.

dan
memperhatikan
3. Menjawab
Pertanyaan
4. Menyetujui
Kontrak waktu

2.

Kegiatan Inti
(20 Menit)

Menjelaskan Tentang:
2. Pengertian

1. Menyampaikan

makanan

informasi

yang

telah diketahui

sehat

2. Mendengarkan

2. Pengertian Balita
3. Pengertian Status Gizi

dan

4. Klasifikasi Status Gizi

Memperhatikan.

5. Metode Penilaian Status
Gizi
6.

Faktor-faktor

yang

Mempengaruhi Status Gizi
Balita
3.

Tanya Jawab
(15 Menit)

1. Memberi kesempatan
Peserta

Untuk

bertanya
2. Menjawab pertanyaan

1.Peserta Aktif
Bertanya
2.Menjawab
pertanyaan

dari peserta

4.

Penutup
(15 Menit)

1. Menyimpulkan materi
yang telah di berikan

1. Menyebutkan
sesuai

materi

yang diberikan.

2. Menyakan
mengenai

Kembali
materi

penyuluhan

dan

penutup

7) Evaluasi Lisan
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

pertanyaan yang
diberikan

3. Mengucapkan terima
kasih

2. Menjawab

salam

3. Mendengarkan
dan
salam

membalas

LAMPIRAN MATERI
1. Pengertian makanan sehat
Makanan yang sehat yaitu makanan yang higienis dan bergizi. Makanan yang higienis adalah
makanan yang tidak mengandung kuman penyakit dan tidak mengandung racun yang dapat
membahayakan kesehatan. Bahan makanan yang akan kita makan harus mengandung komposisi
gizi yang lengkap, yaitu terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Di
Indonesia komposisi tersebut dikenal dengan nama makanan “4 sehat 5 sempurna”.
Zat gizi merupakan unsur yang terkandung dalam makanan yang dapat memberikan manfaat
bagi kesehatan manusia. Masing-masing bahan makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan
gizi yang berbeda. Makanan yang satu dengan makanan yang lainnya memiliki kandungan zat gizi
yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berupa jenis zat gizi yang terkandung dalam
makanan, maupun jumlah dari masingmasing zat gizi. Setiap zat gizi memiliki fungsi yang
spesifik. Masing-masing zat gizi tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun tubuh dan dalam
menjalankan proses metabolisme. Namun berbagai zat gizi memiliki fungsi yang berbeda.
Menurut Almatsier (2011) yang dikutip oleh Marmi mengatakan, zat gizi adalah ikatan kimia yang
diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu karbohidrat, lemak, dan protein berfungsi
sebagai sumber energi atau penghasil energi yang bermanfaat untuk menggerakkan tubuh dan
proses metabolisme di dalam tubuh, zat gizi yang berfungsi sebagai pembentuk sel-sel pada
jaringan tubuh manusia dan memelihara jaringan tersebut, serta mengatur proses-proses kehidupan
merupakan fungsi dari kelompok zat gizi seperti protein, lemak, mineral, vitamin dan air.
Hubungan antara nutrisi, fungsi mereka dalam tubuh, dan makanan penting yang memasoknya.
2. Status Gizi Balita
a. Pengertian Balita
Anak bawah lima tahun atau sering disebut sebagai anak balita adalah anak yang telah menginjak
usia diatas satu tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak dibawah lima tahun (Muaris
H, 2006) atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 12-59 bulan. Para ahli menggolongkan
usia balita sebagai tahapan perkembangan anak yang cukup rentan terhadap berbagai serangan
penyakit yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi jenis tertentu (Kemenkes
RI, 2015).
b. Pengertian Status Gizi

Menurut Supariasa (2017) gizi (nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan
yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan,
metabolisme, dan pengeluara zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan,
pertumbuhan, dan fungsi normal organorgan, serta menghasilkan energi. Status gizi merupakan
ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture
dalam bentuk variabel tertentu.
c. Klasifikasi Status Gizi
Menurut Ariani (2017), dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang
sering disebut reference. Buku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO
– NCHS (World Health Organization – National Centre for Health Statistic). Berdasarkan buku
Harvard status gizi dapat dibagi menjadi 4 yaitu :
1) Gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas
2) Gizi baik untuk well nourished
3) Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderate PCM (Protein Calori
Malnutrition).
4) Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmikkwashiorkor dan kwashiorkor.
Menurut Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jenderan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
(2010), menyatakan bahwa klasifikasi status gizi balita menurut BB/U dibagi menjadi 4, yaitu :
1) Gizi buruk : <-3 SD
2) Gizi kurang : -3 SD sampai <-2 SD
3) Gizi baik : -2 SD sampai 2 SD
4) Gizi lebih : >2 SD
d. Metode Penilaian Status Gizi
Menurut (Supariasa, 2017), penilaian status gizi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan
yaitu penilaian status gizi secara langsung maupun tidak langsung.
1) Secara Langsung
Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 (empat) penilaian yaitu : antropometri,
klinis, biokimia, dan biofisik
a) Antropometri

(1) Pengertian Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia ditijau dari sudut pandang
gizi, maka antropometri gizi adalah berhubunga dnegan berbgai macam pengukuran dimensi tubh
dan dimensi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi.
(2) Jenis parameter Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakuka dengan mengukur
beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat
badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal
lemak di bawah kulit. 11
(3) Indeks Antropometri
(a) Berat Badan Menurut Umur (BB/U) Berat badan adalah salah satu parameter ang memberika
gambaran masa tubuh. Masa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak,
misalnya karena terserang penyakit infeksi, penurunan nafsu makan, atau jumlah yang dikonsumsi.
Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil. Dalam keadaan normal, yaitu ketika
keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, berat
badan berkembang mengikuti pertambahan umur.
(b) Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) Tinggi badan merupakan parameter antropometri yang
menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh
seiring dengan pertambahan umur.
(c) Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB) Berat badan memiliki hubungan yang linear
dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan
pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang
baik untuk 12 menilai status gizi saat ini (sekarang). Indeks BB/TB adalah indeks yang independen
terhadap umur.
(d) Lingkar Lengan Atas Menurut Umur (LILA/U) Lingkar lengan atas memberikan gambaran
tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas berkorelasi
dengan indeks BB/U dan BB/TB. Lingkar lengan atas merupakan parameter antropometri yang
sangat sederhana dan mudah dilakukan oleh tenaga yang bukan profesional. Kader posyandu dapat
melakukan pengukuran ini.
b) Pemeriksaan Klinis
Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat.
Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi terkait ketidakcukupan zat gizi. Hal

ini dapat dilihat pada jaringan epitel (superficial epithelial tissues) seperti kulit, mata, rambut dan
mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.
Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (rapid clinical surveys). Survei
ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu
atau lebih zat gizi. Selai itu, metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang
dengan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tanda (sign) dan gejala (symptom) atau riwayat
penyakit.
c) Penilaian Status Gizi
Secara Biokimia Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji
secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang
digunakan antara lain : darah, urine, tinja, dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.
Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi
yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penemuan kimia faal dapat
lebih banyak menolong untuk menentukan diagnosis atau kekurangan/kelebihan gizi yang
spesifik.
d) Penilaian Status Gizi Secara Biofisik
Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat
kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur jaringan.
2) Secara Tidak Langsung Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjai 3 (tiga)
yaitu : survey konsumsi makanan, statistic vital dan faktor ekologi.
e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita
1) Penyebab Langsung
a) Asupan Makanan Pengukuran asupan makanan/konsumsi makanan sangat penting untuk
mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat dan hal ini dapat berguna untuk
mengukur status gizi dan menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi (Supariasa,
2013).
b) Pola Makan Pola makan yang baik, frekuensi ysng sesuai dengan kebutuhan, jadwal makan
yang teratur dan hidangan yang bervariasi dapat terpenuhinya kecukupan sumber tenaga, asupan
zat pembangun, zat pengatur bagi kebutuhan gizi anak balita sehingga proses tumbuh kembang
anak balita tetap sehat (Novitasari dkk, 2016).

c) Pemberian ASI Ekslusif ASI ekslusif yang dimaksud adalah pemberian hanya ASI saja tanpa
makanan dan cairan lain sampai berusia 6 bulan kecuali obat dan vitamin. Menurut Giri, dkk
(2013) dalam Novitasari, dkk (2016) menyebutkan bahwa balita yang diberikan ASI ekslusif
cenderung berstatus gizi bak atau tidak BGM sedangkan yang tidak diberikan ASI ekslusif
cenderung berstatus gizi kurang.
d) Penyakit Infeksi Adanya hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi merupakan suatu
hal yang saling berhubungan satu sama lain karena anak balita yang mengalami penyakit infeksi
akan membuat nafsu makan anak berkurang sehingga asupan makanan untuk kebutuhan tidak
terpenuhi yang kemudian menyebabkan daya tahan tubuh anak balita melemah yang akhirnya
mudah diserang penyakit infeksi (Novitasari dkk, 2016). Scrimshaw et all, (1959) dalam Supariasa
(2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit)
dengan malnutrisi mereka menekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi dengan penyakit
infeksi, dan juga infeksi akan mempengaruhi status gizi dan mempercepat malnutrisi.
2) Penyebab Tidak Langsung
a) Pelayanan Kesehatan
(1) Puskesmas
Puskesmas sebagai lembaga mempunyai bermacanmacam aktivitas. Salah satunya adalah
posyandu, dimana pada posyandu terdapat skrining pertama dalam pemantauan status gizi balita,
adanya penyuluhan tetag gizi, 16 PMT, Vit A dan sebagainya (Profil Kesehatan Provinsi Jawa
Tengah, 2016). Hal tersebut menyebabkan ibu yang tidak aktif berkunjung keposyandu
mengakibatkan ibu kurang mendapatkan informasi mengenai status balita, tidak mendapat
dukungan dan dorongan dari petugas kesehatan apabila ibu menyusui permasalahan kesehatan
pada balitanya, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang tidak dapat
terpantau secara optimal, karena pemantauan pertumbuhan balita dapat dipantau melalui KMS
(Sugiyarti, dkk. 2014). Ibu yang rutin ke posyandu dapat dipantau status gizi anak balitaya oleh
petugas kesehatan dan begitu juga sebaliknya ibu yang tidak rutin ke posyandu maka status gizi
anak balitanya akan sulit terpantau (Novitasari, dkk. 2016).
(2) Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Lainnya Data-data dari rumah sakit dapat memberikan
gambaran tentang keadaan gizi di dalam masyarakat. Apabila masalah pencatatan dan pelaporan
rumah sakit kurang baik, data ini tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya (Supariasa,
2013).
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