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ABSTRAK 

 

Raudhatul Jannah, 08S1AJ 0010 

 
PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMEN VITAMIN TERHADAP 

PERUBAHAN STATUS GIZI (BB/U) BALITA BAWAH GARIS MERAH 

(BGM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KAMBAT UTARA KABUPATEN 

HULU SUNGAI TENGAH (HST) TAHUN 2010”.   

 

Skripsi. Program Studi Gizi. 2010 

(xiv + 58 + 7 lampiran) 

 

Balita BGM di Puskesmas Kambat Utara tahun 2009 berjumlah 79 balita, masih 

tinggi di atas target (5%) yaitu 6%. Menurunkan gizi kurang pada bayi dan balita 

menurut Bhutta et al, 2008 dapat dilakukan dengan memberikan 

fortifikasi/suplementasi vitamin. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten HST no. 440/179/KES/2009, yaitu untuk menurunkan 

jumlah balita BGM dapat diatasi melalui pemberian suplementasi kepada balita 

BGM tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen vitamin 

terhadap perubahan status gizi (BB/U) balita BGM. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan rancangan pra–

eksperimen dan bentuk  rancangan “One Group Pretest–Postest”. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan September – Nopember 2010, dengan sampel 24 balita 

BGM umur 12–48 bulan. Sebelum penelitian balita ditimbang untuk mengetahui 

status gizinya berdasarkan BB/U. Suplemen vitamin perbulan diberikan 1 botol isi 

60 ml dengan dosis minum 1 sendok takar perhari atau 5 ml perhari. Setiap balita 

selama penelitian mendapatkan sirup Suplemen Vitamin sebanyak 3 botol. Setelah 

diberikan suplemen vitamin selama 3 bulan, balita ditimbang kembali untuk 

mengetahui status gizi akhir. Pengaruh pemberian suplemen vitamin terhadap 

perubahan status gizi (BB/U) balita BGM dianalisa dengan menggunakan 

computer progam SPSS 13 for windows. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

beda mean dependen (T-test Paired Sample). 

Setelah dilakukan uji statsitik didapatkan nilai p = 0,0000 yang lebih kecil 

daripada nilai alpha (0,05). Jadi, ada pengaruh pemberian Suplemen Vitamin 

Terhadap Perubahan Status Gizi (BB/U) Balita BGM. 

 

Kata kunci: Suplemen vitamin, status gizi (BB/U), balita BGM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Permasalahan gizi di Indonesia semakin kompleks seiring terjadinya transisi 

epidemiologis. Berbagai permasalahan gizi kurang, menunjukkan angka 

penurunan seperti prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) sementara itu di lain 

pihak masalah gizi lebih dan penyakit degeneratif justru menunjukkan 

peningkatan bahkan dari laporan terakhir masalah gizi kurang saat ini cenderung 

tetap (Supari, 2007). 

Hasil survei nasional terbaru RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) yang 

dilaksanakan pada tahun 2007 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, Depkes menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk di Kalimantan 

Selatan masih sangat tinggi yaitu 8,4% dibandingkan dengan tingkat nasional 

5,4%. Gizi buruk seharusnya kurang dari 1%. Sementara angka prevalensi gizi 

kurang di Kalimantan Selatan juga tinggi yaitu 18,2% jika dibandingkan dengan 

tingkat nasional 13% (Husaini, 2009).  

Pada anak balita, pertumbuhan terjadi sangat pesat dilihat dari adanya 

pertambahan berat badan dan tinggi badan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

upaya–upaya untuk menanggulangi masalah gizi seperti yang dicanangkan 

pemerintah melalui penanggulangan secara langsung masalah gizi yang terjadi 

pada kelompok rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), MP–ASI  

dan makanan tambahan (Depkes RI, 2005). 

Berat badan di bawah garis merah (BGM) bukan menunjukkan keadaan gizi 

buruk tapi sebagai “warning” untuk konfirmasi dan tindak lanjutnya. Menurut 

pelaporan kegiatan penimbangan di posyandu tahun 2008, jumlah balita BGM di 

Kalimantan Selatan sebanyak 8.678 balita. Dalam hal ini, Kalimantan Selatan 

menduduki peringkat ke–7 dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

data jumlah balita BGM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sepanjang tahun 2009 

terdapat sebanyak 1.379 balita BGM. Dari data tersebut didapatkan bahwa jumlah 

balita BGM di Puskesmas Kambat Utara terdapat 79 balita BGM. Dimana dari 



jumlah tersebut menunjukkan bahwa Puskemas Kambat Utara menduduki 

peringkat ke–7 dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Jumlah balita BGM ini masih tinggi di atas target (5%) yaitu 6%.  

Menurunkan gizi kurang pada bayi dan balita menurut Bhutta et al, 2008 

dapat dilakukan dengan memberikan fortifikasi/suplementasi vitamin. Hal ini 

sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah no. 

440/179/KES/2009, yaitu untuk menurunkan jumlah balita BGM dapat diatasi 

melalui pemberian suplementasi kepada balita BGM tersebut. 

Vitamin dan mineral, merupakan zat–zat yang diperlukan oleh tubuh agar 

tubuh dapat tumbuh dan berfungsi secara normal. Berbagai proses biologis tubuh 

memerlukan vitamin agar dapat bekerja dengan baik, seperti pertumbuhan, proses 

pencernaan, perkembangan mental dan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Dalam 

proses–proses  tersebut vitamin berfungsi sebagai katalis untuk metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein. Sebagian besar jenis vitamin memang tidak 

diproduksi sendiri oleh tubuh, kecuali vitamin K yang dibuat oleh bakteri ’baik’ 

yang ada dalam usus, harus ’diambil’ dari luar. Kekurangan vitamin membuat 

tubuh tidak dapat ’bekerja’ sebagaimana mestinya. Terutama bagi anak–anak, 

kekurangan vitamin menyebabkan pertumbuhan mereka terganggu (Ranuh, 2000). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak 

adalah asupan gizi. Kekurangan gizi dalam makanan menyebabkan pertumbuhan 

anak terganggu yang akan mempengaruhi perkembangan seluruh tubuh. 

Kekurangan gizi tersebut meliputi kekurangan vitamin A, iodium, zat besi dan 

mineral/vitamin lain (Depkes RI, 2001).  

Anak dalam golongan umur 1–4 tahun sangat rentan terhadap penyakit gizi. 

Angka tertinggi untuk morbiditas penyakit defisiensi vitamin A dan malnutrisi 

energi protein (MEP) terdapat dalam golongan umur ini (FKUI, 1998). 

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa 

tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan–perubahan  yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan 

atau menurunnya jumlah makanan jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam 

keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara 



konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang 

mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal, terdapat 2 

kemungkinan perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang cepat atau lebih 

lambat dari keadaan normal (Supariasa, 2002).  

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut 

umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat 

karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih  menggambarkan  

status  gizi  seseorang  saat  ini (current nutritional status) (Supariasa, 2002). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi 

(BB/U) Balita BGM di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara, Kabupaten HST, 

Tahun 2010. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pemberian suplemen 

vitamin berpengaruh terhadap perubahan status gizi (BB/U) balita BGM? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin Terhadap 

Perubahan Status Gizi (BB/U) Balita BGM di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat 

Utara Kabupaten HST Tahun 2010. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kondisi status gizi balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat 

Utara, Kecamatan Pandawan Kabupaten HST saat ini. 

2. Mengetahui pengaruh dari pemberian suplemen vitamin terhadap perubahan 

status gizi (BB/U) Balita BGM di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara 

Kabupaten HST Tahun 2010 

 

 



1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Instansi Kesehatan : 

 Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

khususnya dalam pemberian suplemen vitamin kepada ibu–ibu yang memiliki 

balita BGM.  

2. Bagi Institusi Pendidikan 

 Sebagai bahan masukan kepustakaan S1 Gizi Stikes Husada Borneo 

Banjarbaru dan dapat menjadi sumber informasi bagi riset atau penelitian 

selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.  

3. Bagi Responden  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan bagi ibu yang memiliki balita BGM tentang pemberian suplemen 

vitamin  

4.  Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti tentang 

kebutuhan pemberian suplemen vitamin terhadap ibu–ibu yang memiliki balita 

BGM dan dapat menambah wawasan pengetahun tentang ilmu gizi. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

1. Yang Rusfinda Sari (2007) dengan judul : “Pengaruh Pemberian Suplemen 

Seng Sulfat Terhadap Kadar Seng Serum Dan Jumlah CD4+ Pada Wanita 

Usia Lanjut Sehat”. Variabel yang diteliti adalah kadar seng serum dan jumlah 

CD4+. Hasil penelitian Pemberian suplemen Seng 15 mg selama 28 hari pada 

usia lanjut dapat meningkatkan kadar Seng serum secara bermakna dan dapat 

meningkatkan jumlah CD4+ hanya pada 11(36%) subyek. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu uji statistik yang digunakan uji T. 

Sedangkan perrbedaan dengan penelitian ini yaitu sampel penelitian adalah 

lansia, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah balita BGM dan 

variabel bebas pada penelitian Pemberian Suplemen Seng Sulfat, sedangkan 

pada penelitian ini adalah Pemberian  Suplemen Vitamin 



2. Sylvia Azhari, (2010). Dengan Judul : “Perilaku Ibu Dalam Pemberian 

Suplemen Pada Balita Di Asrama Kowilhan Kelurahan Sidorame Barat 

Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2010”. variabel yang diteliti adalah 

umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, pengetahuan ibu, 

sikap ibu dan tindakan ibu.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,7% 

responden memiliki pengetahuan yang kurang dan 45,7% responden memiliki 

sikap kurang sedangkan 63,0% responden memiliki tindakan yang 

digolongkan dalam kategori kurang. 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu yang menjadi objek penelitian adalah 

balita. 

Perbedaan penelitian :  

a. Variabel bebas penelitian perilaku ibu, sedangkan pada penelitian ini 

variabel bebasnya pemberian suplemen. 

b. Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang 

ada di Asrama Kowilhan sedangkan polpulasi dalam penelitian ini adalah 

semua balita yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara, 

Kecamatan Pandawan, Kabupaten HST tahun 2010. 

c. Tempat penelitian di Asrama Kowilhan Kelurahan Sidorame Barat 

Kecamatan Medan Perjuangan sedangkan tempat dalam penelitian ini 

adalah di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, 

Kabupaten HST 

3. Suriani Rauf, (2007). Dengan judul “PENGARUH PEMBERIAN ABON 

IKAN TERHADAP PERUBAHAN STATUS GIZI ANAK GIZI KURANG 

UMUR 24–59 BULAN (Studi di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan)”. 

Suplementasi direncanakan untuk diberikan selama tiga bulan. Namun karena 

anak anak sudah merasa bosan mengkonsumsi abon ikan setiap hari, pengaruh 

suplementasi diteliti setelah pemberian selama 3 minggu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya peningkatan tingkat kecukupan energi (TKE) 

pada kedua kelompok. Pada kelompok I terjadi peningkatan sebesar 3 Kalori 

(p = 0,520) dan pada kelompok II sebesar 10 Kalori (p = 0,01). Tingkat 

kecukupan protein (TKP) meningkat secara bermakna pada kedua kelompok, 



yaitu 27 g (p = 0,001) pada Kelompok I dan 35 g (p = 0,000) pada kelompok 

II. Tidak ada pengaruh pemberian abon ikan terhadap perubahan status gizi 

anak gizi kurang umur 24–59 bulan (p>0,05). 

Persamaan dengan penelitian ini yaitu  variabel dependennya perubahan status 

gizi. 

Perbedaan : 

1. Sampel penelitian anak gizi kurang umur 24–59 bulan, pada penelitian ini 

balita BGM umur 12–48 bulan. 

2. Suplemen yang diberikan abon ikan, pada penelitian ini suplemen yang 

diberikan suplemen vitamin mineral. 

3. Uji statistik yang digunakan pada penelitian uji regresi berganda, pada 

penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji beda mean dependen 

(Paired Sample). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 TINJAUAN TEORI 

2.1.1 STATUS GIZI BALITA  

2.1.1.1 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA 

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 

seutuhnya. Upaya membangun manusia seutuhnya harus dimulai sedini dan 

seawal mungkin, yakni sejak manusia itu masih berada dalam kandungan dan 

semasa balita (Depkes RI, 2001). 

Seorang anak bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, karena ia 

mempunyai sifat berlainan dari orang dewasa. Ia harus tumbuh dan berkembang 

sampai dewasa agar dapat berguna bagi masyarakat. Walaupun pertumbuhan dan 

perkembangan berjalan menurut norma–norma  tertentu, seorang anak dalam 

banyak hal bergantung kepada orang dewasa, misalnya mengenai makan, 

perawatan, bimbingan, perasaan aman, pencegahan penyakit dan sebagainya. Oleh 

karena itu semua orang yang mendapat tugas mengawasi anak harus mengerti 

persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang, misalnya keperluan dan 

lingkunagan anak pada waktu tertentu agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

sebaik–baiknya. Bila lingkungan akibat sesuatu hal menjadi buruk, maka keadaan 

tersebut hendaknya segera diubah sedemikian rupa sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan anak dapat berjalan dengan sebaik–baiknya (FKUI, 1998).  

Balita adalah salah satu periode usia manusia setelah bayi sebelum anak 

awal. Rentang usia balita dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, biasa 

digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24–60 bulan (Ranuh, 2000). 

Masa balita merupakan proses pertumbuhan yang pesat dimana memerlukan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan lingkungannya. Disamping itu 

balita membutuhkan zat gizi yang seimbang agar status gizinya baik, serta proses 

pertumbuhan tidak terhambat, karena balita merupakan kelompok umur yang 

paling sering menderita akibat kekurangan gizi (Santoso, 2004).  



Bahan makanan yang dikonsumsi bayi sejak usia dini merupakan fondasi 

penting bagi kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Dengan kata lain, 

kualitas sumber daya manusia (SDM) hanya akan optimal, jika gizi dan kesehatan 

pada beberapa tahun  kehidupannya di masa balita baik dan seimbang. SDM 

berkualitas inilah yang akan mendukung keberhasilan pembangunan nasional di 

suatu negeri. Secara global, tercapainya keadaan gizi dan kesehatan yang baik 

serta seimbang ini merupakan salah satu tujuan utama Millennium Develpoment 

Goals (MDGs) 2015 yang dicanangkan oleh UNICEF (Soekirman, 2006). 

Pertumbuhan (growth) berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, 

jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang dapat 

diukur dengan ukuran berat (gram, pound, kg); ukuran panjang dengan cm atau 

meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik (retensi kalium dan nitrogrn 

tubuh). Sedangkan perkembangan (development) adalah bertambahnya kemampun 

(skill) dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang 

teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Di sini menyangkut adanya proese 

diferensiasi sel–sel tubuh, jaringan tubuh, organ, dan sistem organ yang 

berkembang sedemikian rupa sehingga masing–masing  dapat memenuhi 

fungsinya (Ngastiyah, 2005).  

Pertumbuhan merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara asupan dan  

kebutuhan zat gizi. Anak yang pertumbuhannya baik bukti yang menunjukkan 

bahwa antara asupan dan kebutuhan gizinya seimbang anak yang pertumbuhannya 

tidak baik bukti bahwa asupan dan kebutuhan gizinya tidak seimbang (Depkes RI, 

2009). 

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang terjadi pada setiap 

makhluk hidup. Pada manusia terutama kanak–kanak, proses tumbuh kembang ini 

terjadi dengan sangat cepat, terutama pada periode tertentu. Pertumbuhan dan 

perkembangan setiap anak berlangsung menurut prinsip–prinsip yang umum, 

namun demikian setiap anak memiliki ciri khas tersendiri. Proses pertumbuhan 

dan perkembangan anak terjadi sejak dalam kandungan. Setiap organ dan 

fungsinya mempunyai kecepatan tumbuh yang berbeda (Depkes RI, 2001). 

Pertumbuhan dan perkembangan anak terbagi dalam beberapa hal yakni : 



1. Masa prenatal atau masa intra uterin (masa janin dalam kandungan). 

Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu : 

• Masa zigot/mudigah, sejak saat konsepsi sampai umur kehamilan 2 

minggu. 

• Masa embrio, sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8/12 minggu. 

• Masa janin/fetus, sejak umur  kehamilan 9/12 minggu sampai akhir 

kehamilan. 

Periode paling penting dalam masa prenatal adalah trimester pertama 

kehamilan. Pada periode ini pertumbuhan otak janin sangat peka terhadap 

pengaruh lingkungan janin. Gizi kurang pada ibu hamil, infeksi, merokok dan 

asamp rokok, minuman beralkohol, obat–obatan, bahan–bahan toksik, pola 

asuh, depresi berat, faktor psikologis seperti kekerasan terhadap ibu hamil, 

dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi pertumbuhan janin dan kehamilan.  

2. Masa bayi (infancy) umur 0 sampai 11 bulan  

Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu : 

• Masa neonatal, umur 0 sampai 28 hari. 

Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan 

sirkulasi darah, serta mulai berfungsinya organ–organ.  

• Masa post (pasca) neonatal, umur 29 hari sampai 11 bulan. 

Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan proses 

pematangan berlangsung secara terus–menerus terutama meningkatnya 

fungsi sistem syaraf. Masa bayi adalah masa dimana kontak erat antara ibu 

dan anak terjalin, sehingga dalam masa ini, pengaruh ibu dalam mendidik 

anak sangat besar. 

3. Masa anak dibawah lima tahun (anak balita) 

Pada masa ini, kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan terdapat 

kemajuan dalam perkembangan motorik (gerak kasar dan gerak halus) serta 

fungsi ekskresi. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada 

masa balita. Pertumbuhan dasar yang berlangsung pada masa balita akan 

mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Setelah lahir 

terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan    



sel–sel otak masih berlangsung dan terjadi pertumbuhan serabut–serabut 

syaraf dan cabang–cabangnya sehingga terbentuk jaringan syaraf dan otak 

yang kompleks. Jumlah dan pengaturan hubungan–hubungan antara sel syafar 

ini akan sangat mempengaruhi segala kinerja otak, mulai dari kemampuan 

belajar berjalan, mengenal huruf, hingga bersosialisasi. Pada masa balita, 

perkembangan kemampuan bicara dan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, 

emosional dan intelegensia berjalan sangat cepat dan nerupakan landasan 

perkembangan berikutnya. Perkembangan moral serta dasar–dasar kepribadian 

anak juga dibentuk pada masa ini, sehingga setiap kelaina/penyimpangan 

sekecil apapun apabila tidak dideteksi apalagi tidak ditangani dengan baik, 

akan mengurangi kualitas sumber daya manusia dikemudian hari.  

Kenaikan berat badan anak tahun pertama kehidupan jika anak mendapat 

gizi yang baik : 

• 700–1000 gram perbulan pada triwulan I 

• 500–600 gram perbulan pada triwulan II 

• 350–450 gram perbulan pada triwulan III 

• 250–350 gram perbulan pada triwulan IV 

Pada bayi yang lahir cukup bulan, berat badan waktu lahir akan kembali 

pada hari ke–10. Berat  badan akan menjadi 2 kali berat badan waktu lahir pada 

bayi umur 5 bulan, menjadi 3 kali berat badan lahir pada umur 1 tahun dan 

menjadi 4 kali berat lahir pada umur 2 tahun. Pada masa prasekolah kenaikan 

berat badan rata–rata 2  kg/tahun. Kemudian pertumbuhan konstan mulai berakhir 

dan dimulai “pre–adolescent growth spurt”  (pacu tumbuh pra–adolesen) dengan 

rata–rata kenaikan berat badan 3–3,5 kg/tahun yang kemudian dilanjutkan dengan 

“adolescent growth spurt”  (pacu tumbuh adolesen) (Ngastiyah, 2005). 

Kekurangan gizi dalam makanan menyebabkan pertumbuhan anak 

terganggu yang akan mempengaruhi perkembangan seluruh dirinya. Kekurangan 

gizi tersebut meliputi kekurangan vitamin A, iodium, zat besi dan mineral/vitamin 

lain (Depkes RI, 2001). 

 

 



2.1.1.2 PENILAIAN STATUS GIZI BALITA 

Keadaan gizi meliputi proses penyediaan dan penggunaan gizi untuk 

pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan serta aktifitas. Keadaan kurang 

gizi dapat terjadi dari beberapa akibat, yaitu ketidakseimbangan asupan zat-zat 

gizi, faktor penyakit pencernaan, absorsi dan penyakit infeksi (Depkes RI, 2008). 

Masalah gizi terbagi menjadi masalah gizi makro dan mikro. Masalah gizi 

makro adalah masalah yang utamanya disebabkan kekurangan atau 

ketidakseimbangan asupan energi dan protein. Manifestasi dari masalah gizi 

makro bila terjadi pada wanita usia subur dan ibu hamil yang Kurang Energi 

Kronis (KEK) adalah berat badan bayi baru lahir yang rendah (BBLR). Bila 

terjadi pada anak balita akan mengakibatkan marasmus, kwashiorkor atau 

marasmik–kwashiorkor dan selanjutnya akan terjadi gangguan pertumbuhan pada 

anak usia sekolah (Depkes RI, 2009). 

Keadaan gizi yang baik merupakan prasyarat terciptanya sumberdaya 

manusia masa depan yang berkualitas. Anak yang mengalami masalah gizi pada 

usia dini akan mengalami gangguan tumbuh kembang dan meningkatkan 

kesakitan, penurunan produktivitas serta kematian (Depkes RI, 2009). 

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumberdaya 

manusia dan kualitas hidup. Untuk itu, program perbaikan gizi bertujuan untuk 

meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi 

masyarakat ((Depkes RI, 2008).  

Status gizi pada dasarnya  adalah keadaan keseimbangan antara asupan dan 

kebutuhan zat gizi yang diperlukan tubuh untuk tumbuh kembang terutama untuk 

anak balita, aktifitas, pemeliharaan kesehatan, penyembuhan  bagi mereka yang 

menderita sakit dan proses biologis lainnya di dalam tubuh  (Depkes RI, 2008). 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari pemakaian, 

penyerapan, dan penggunaan makanan (Suhardjo, 2003).   

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak 

yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga 

didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara 

kebutuhan dan masukan nutrient. Penelitian status gizi merupakan pengukuran 



yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit (Deddy 

Muchtadi, 2002).  

Penilaian status gizi dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Penilaian status gizi secara langsung. 

Penilaian status gizi secara  langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian yaitu 

antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik.  

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari 

sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi   (Supariasa, 2002).  

Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan 

protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik 

dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh 

(Supariasa, 2002). 

Antropometri sebagi indikator atatus gizi dapat dilakukan dengan mengukur 

beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara 

lain umur dan berat badan. Faktor umur sangat penting dalam penentuan status 

gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi 

menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat, 

menjadi tidak berarti bila tidak disertai dengan penetuan umur yang tepat. 

Menurut Puslitbang Gizi Bogor (1980), batasan umur digunakan adalah tahun 

umur penuh (Completed Year) dan untuk anak umur 0–2 tahun digunakan bulan 

usia penuh (Completed Mounth) (Supariasa, 2002). 

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting dan paling 

sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan digunakan untuk 

mendiagnosa  bayi normal atau BBLR. Dikatakan BBLR apabila berat bayi lahir 

di bawah 2500 gram atau dibawah 2,5 kg. Pada masa bayi–balita, berat badan 

dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. 

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral pada 

tulang. Pada orang kekurangan gizi dapat menurunkan jaringn lemak dan otot. 



Alat yang dapat memenuhi persyaratan dan kemudian dipilih dan dianjurkan 

untuk digunakan dalam penimbangan anak balita  adalah dacin (Supariasa, 2002). 

Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah 

lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat. Di samping itu 

tinggi badan merupakan ukuran  kedua yang penting, karena dengan 

menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan (Quac stick),  faktor umur 

dapat dikesampingkan. Pengukuran tinggi badan untuk anak balita yang sudah 

dapat berdiri dilakukan dengan alat pengukur tinggi microtoa (microtoise) yang 

mempunyai ketelitian 0,1 cm (Supariasa, 2002). 

Parameter antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. 

Kombinasi antara beberapa parameter disebut indeks antropometri. Beberapa 

indeks antropometri yang sering digunakan yaitu berat badan menurut umur 

BB/U, tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan 

(BB/TB). Perbedaan penggunaan indeks tersebut akan memberikan gambaran 

prevalensi status gizi yang berbeda (Supariasa, 2002). 

 

1)  Berat badan menurut umur (BB/U)  

Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa 

tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan–perubahan  yang 

mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan 

atau menurunnya jumlah makanan jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam 

keadaan normal, dimana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara 

konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat badan berkembang 

mengikuti pertambahan umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal, terdapat 2 

kemungkinan perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang cepat atau lebih 

lambat dari keadaan normal (Supariasa, 2002).  

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut 

umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat 

karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih  menggambarkan  

status  gizi  seseorang  saat  ini (current nutritional status) (Supariasa, 2002). 



Indeks BB/U mempunyai  kelebihan antara lain lebih mudah dan lebih cepat 

dimengerti masyarakata umum; baik untuk mengukur status gizi akut atau kronis; 

berat  badan dapat berfluktuasi; sangat sensitif  terhadap perubahan–perubahan 

kecil dan dapat mendeteksi kegemukan (over weight) (Supariasa, 2002). 

Disamping mempunyai kelebihan, indeks BB/U juga mempunyai beberapa 

kekurangan antara lain dapat mengakibatkan interpretasi status gizi yang keliru 

bila terdapat edema maupun asites; di daerah pedesaan yang masih terpencil dan 

tradisional, umur sering sulit ditaksir secara tepat karena pencatatan umur yang 

belum baik; memerlukan data umur yang akurat, terutama anak usia dibawah lima 

tahun; sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, seperti pengaruh pakaian atau 

gerakan anak pada saat penimbangan; secara operasional sering mengalami 

hambatan karena masalah sosial budaya setempat. 

 

2)  Tinggi badan menurut umur (TB/U)  

Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan 

pertumbuhan skeletal. Pada keadaan normal, tinggi badan tumbuh seiring dengan 

pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif 

kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh 

defisiensi zat gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif 

lama (Supariasa, 2002).  

Keuntungan dari indeks TB/U antara lain baik untuk menilai status gizi 

masa lampau; ukuran panjang dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa. 

Adapun kelemahan indeks TB/U adalah tinggi badan tidak cepat naik, bahkan 

tidak mungkin turun; pengukuran relatif sulit dilakukan karena anak harus berdiri 

tegak, sehingga diperlukan dua orang untuk melakukannya; ketepatan umur sulit 

didapat (Supariasa, 2002). 

 

3)  Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)  

Berat badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. Dalam 

keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan 



berat badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang 

baik untuk menilai status gizi saat ini (Supariasa, 2002).  

Keuntungan indeks ini adalah tidak memerlukan data umur; dapat 

membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus). Kelemahan indeks ini 

adalah tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut pendek, cukup 

tinggi badan atau kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena faktor umur 

tidak dipertimbangkan; dala praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengukuran panjang/tinggi badan pada kelompok balita; membutuhkan dua mcam 

alat ukur; pengukuran relatif lebih lama; membutuhkan dua orang untuk 

melakukannya; sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran, 

terutama bila dilakukan oleh kelompok non–profesional (Supariasa, 2002). 

Dari berbagai jenis indeks tersebut, untuk menginterpretasikan dibutuhkan 

ambang batas, penentuan ambang batas diperlukan kesepakatan para ahli gizi. 

Ambang batas dapat disajikan kedalam 3 cara yaitu persen terhadap median, 

persentil, dan standar deviasi unit.  

1. Persen Terhadap Median  

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi. Dalam antropometri gizi 

median sama dengan persentil 50 (Supariasa, 2002). 

 Rumus persen terhadap median : 

             Nilai individu subjek 

% Median =                                                 X 100 % 

      Nilai median baku rujukan 

 

2. Persentil  

Para pakar merasa kurang puas dengan menggunakan persen terhadap 

median, akhirnya memilih cara persentil. Persentil 50 sama dengan median atau 

nilai tengah dari jumlah populasi berada diatasnya dan setengahnya berada 

dibawahnya (Supriasa, 2002).  

National Center for Health Statistics (NCHS) merekomendasikan persentil 

ke–5 sebagai batas gizi baik dan kurang, serta persentil 95 sebagai batas gizi lebih 

dan gizi baik.  

 



3. Standar deviasi Unit (SD)  

Standar deviasi unit disebut juga Z–skor.  WHO menyarankan 

menggunakan cara ini untuk meneliti dan untuk memantau pertumbuhan 

(Supariasa, 2002). 

Rumus perhitungan Z–skor adalah : 

Nilai individu subjek – nilai median baku rujukan 

   Z skor =  

Nilai simpang baku rujukan 

 

b. Penilaian status gizi secara  tidak langsung  

Penilaian status gizi secara  tidak langsung dapat dibagi tiga, yaitu : survey 

konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. Survei Konsumsi pangan 

adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah 

dan zat gizi yang dikonsumsi (Supriasa, 2002).  

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang 

konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini 

dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi (Supriasa, 2002). 

Untuk dapat melakukan recall, makanan dengan baik terlebih dahulu harus 

mempelajari jenis bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh kelompok sasaran 

survey. Oleh karena itu kadang–kadang  perlu dilakukan survey pasar. Tujuannya 

adalah mengetahui sasaran berat dari tiap jenis bahan makanan yang biasa 

dikonsumsi. 

   

2.1.1.3 KARTU MENUJU SEHAT (KMS) 

Kartu Menuju Sehat untuk Balita (KMS–Balita) adalah alat yang sederhana 

dan murah, yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan 

anak. Oleh karena itu KMS harus disimpan oleh ibu balita di rumah, dan harus 

selalu dibawa  setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas pelayanan 

kesehatan, termasuk bidan dan dokter. KMS–Balita menjadi alat yang sangat 

bermanfaat bagi ibu dan keluarga untuk memantau tumbuh kembang anak, agar 

tidak terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan pemberian makan pada anak 

(Depkes RI, 2000). 



KMS–Balita juga dapat dipakai sebagai bahan penunjang bagi petugas 

kesehatan untuk menentukan jenis tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi 

kesehatan dan gizi anak untuk mempertahankan, meningkatkan atau memulihkan 

kesehatan balita. KMS balita berisi catatan penting tentang pertumbuhan, 

perkembangan anak, imunisasi, penanggulangan diare, pemberian kapsul vitamin 

A, kondisi kesehatan anak, pemberian  ASI eksklusif dan Makanan Pendamping 

ASI, pemberian makanan anak dan rujukan ke Puskesmas/Rumah Sakit. KMS–

Balita juga berisi pesan–pesan penyuluhan kesehatan dan gizi bagi orang tua 

balita tentang kesehatan anaknya (Depkes RI, 2000).  

KMS–Balita memiliki fungsi yang sangat penting diantaranya : 

1. Sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan anak, catatan pelayanan 

kesehatan anak  

2. Grafik pertumbuhan normal anak sesuai umurnya pada KMS  dapat digunakan 

untuk menentukan apakah seorang anak tumbuh normal, memiliki risiko 

gangguan pertumbuhan atau kelebihan gizi.  

3. Bila grafik berat badan : 

• Mengikuti grafik pertumbuhan pada KMS, artinya anak tumbuh baik. 

• Tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan normal, anak kemungkinan 

berisiko mengalami gangguan pertumbuhan atau kelebihan gizi. 

KMS di pergunakan untuk pemantauan pertumbuhan perkembangan balita 

NAIK, TURUN dan BGM. Berat badan  yang berada di Bawah Garis Merah 

(BGM) pada KMS merupakan perkiraan untuk menilai seseorang  menderita gizi 

buruk. 

Balita naik berat badannya bila garis pertumbuhannya naik mengikuti salah 

satu pita warna atau garis pertumbuhannya naik dan pindah ke pita warna 

diatasnya atau kenaikan berat badan sama dengan KBM (Kenaikan Berat badan 

Minimal) atau lebih. Balita tidak naik berat badannya bila garis pertumbuhannya 

turun atau garis pertumbuhannya mendatar atau garis pertumbuhannya naik, tetapi 

pindah ke pita warna dibawahnya atau kenaikan berab badan kurang dari KBM 

(Kenaikan Berat badan Minimal) (Depkes RI, 2000).  



Berat badan balita dibawah garis merah artinya pertumbuhan balita 

mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus sehingga harus 

langsung dirujuk ke Puskesmas/Rumah Sakit. Berat badan di bawah garis merah 

(BGM) bukan menunjukkan keadaan gizi buruk tapi sebagai “warning” untuk 

konfirmasi dan tindak lanjutnya (Depkes RI, 2000). 

 

2.1.2 SUPLEMEN VITAMIN 

Makanan suplemen adalah makanan yang ditambahkan kedalam makanan 

pokok sebagai makanan tambahan, dalam upaya mencapai tumbuh kembang yang 

optimal. Kondisi defisiensi pada anak yang sedang tumbuh sangat berakibat buruk 

terhadap tumbuh kembang mereka, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

manusia yang kualitasnya jauh dari baik.  

Vitamin adalah zat–zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah 

sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, 

harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur 

pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas 

spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik maka vitamin dapat 

rusak karena penyimpanan dan pengolahan (Almatsier, 2009). 

Istilah vitamine pertama kali digunakan pada tahun 1912 oleh Cashimir 

Funk di Polandia. Dalam upaya menemukan zat di dalam dedak beras yang 

mampu menyembuhkan penyakit beri–beri, ia menyimpulkan bahwa penyakit 

tersebut disebabkan oleh kekurangan suatu zat di dalam makanan sehari–hari. Zat 

ini dibutuhkan untuk hidup (vita) dan mengandung unsur nitrogen (amine), oleh 

sebab itu diberi nama vitamine. Penelitian selanjutnya membuktikan bahwa ada 

beberapa jenis vitamine yang ternyata tidak merupakan amine. Oleh karena itu, 

istilah “vitamine” kemudian diubah menjadi vitamin (Almatsier, 2009). 

Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, 

pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau 

sebagai bagian dari enzim. Sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk 

apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Hingga sekarang fungsi 

biokimia beberapa jenis vitamin belum diketahui dengan pasti (Almatsier, 2009). 



Bahan yang sering menjadi suplemen adalah kalori, mineral, vitamin serta 

“trace element”. Suplemen vitamin yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

multivitamin yang mengandung 9 macam vitamin essensial dan Lysine sebagai 

asam amino essensial yang membantu merangsang nafsu makan. 

Tabel 2.1 Komposisi Suplemen Vitamin Tiap 5 ml 

No.  Zat Gizi Jumlah Satuan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Lysine 

Vitamin A 

Vitamin B1 

Vitamin B2 

Vitamin B6 

Vitamin B12 

Vitamin C 

Vitamin D 

D – Panthenol 

Niasinamida 

300 

2000 

3 

1 

1 

5 

50 

400 

3 

20 

Mg 

i.u 

mg 

mg 

mg 

mcg 

mg 

i.u 

mg 

mg 

Kegunaan suplemen vitamin secara umum: 

• Memenuhi kebutuhan gizi anak–anak yang makanannya tidak mencukupi 

untuk pertumbuhan secara normal 

• Meningkatkan daya tahan tubuh pada anak–anak  

• Memulihkan kesehatan setelah sembuh dari sakit/operasi 

• Merangsang nafsu makan 

 

1. Lysine 

Lysine adalah salah satu asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh serta untuk metabolisme protein. 

Lysine tidak dapat disintesis tubuh, jadi harus ada dalam makanan sehari–hari 

agar kebutuhan tubuh akan lysine dapat terpenuhi (Almatsier, 2009). 

 

2. Vitamin A 

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Vitamin A 

berperan dalam berbagai fungsi faali tubuh, seperti : 

 

 



a. Penglihatan  

Kebutuhan vitamin A untuk penglihatan dapat dirasakan, bila kita dari 

cahaya terang di luar kemudian memasuki ruangan yang remang–remang 

cahayanya. Mata membutuhkan waktu untuk dapat melihat. Begitu pula pada 

malam hari bertemu dengan mobil yang memasang lampu yang menyilaukan. 

Kecepatan mata beradaptasi setelah terkena cahaya terang berhubungan langsung 

dengan vitamin A yang tersedia di dalam darah untuk membentuk rodopsin. 

Tanda pertama kekurangan vitamin A adalah rabun senja. Suplementasi vitamin A 

dapat memperbaiki penglihatan yang kurang bila itu disebabkan oleh kekurangan 

vitamin A. 

 

b. Diferensiasi sel 

Diferensiasi sel terjadi bila sel–sel tubuh mengalami perubahan dalam sifat 

atau fungsi semulanya. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah salah satu 

karakteristik dari kekurangan vitamin A yang dapat terjadi pada tiap tahap 

perkembangan tubuh, seperti pada tahap pembentukan sperma dan sel telur, 

pembuahan, pembentukan struktur dan organ tubuh, pertumbuhan dan 

perkembangan janin, masa bayi, anak–anak, dewasa dan masa tua. Pada 

diferensiasi sel terjadi perubahan dalam bentuk dan fungsi sel yang dapat 

dikaitkan dengan perubahan perwujudan gen–gen tertentu. Sel–sel yang paling 

nyata mengalami diferensiasi adalah sel–sel epitel khusus, terutama sel–sel goblet, 

yaitu sel kelenjar yang mensintesis dan mengeluarkan mukus atau lendir. 

Semua permukaan tubuh, di luar dan di dalam dilapisis oleh sel–sel epitel. 

Jaringan epitel yang menutupi tubuh di luar dinamakan epidermis, sedangkan 

yang menutupi bagian dalam dinamakan membran mukosa, yaitu yang menutupi 

permukaan dalam saluran cerna, saluran sinus, dan sebagainya. Mukus 

melindungi sel–sel epitel dari serbuan mikroorganisme dan partikel lain yang 

berbahaya. Lapisan mukus pada dinding lambung juga melindungi sel–sel 

lambung dari cairan lambung. Di bagian atas saluran pernafasan sel–sel epitel 

secara terus–menerus menyapu mukus ke luar, sehingga benda–benda asing yang 

mungkin masuk akan terbawa ke luar. Bila terjadi infeksi, sel–sel goblet akan 



mengeluarkan lebih banyak mukus yang akan mempercepat pengeluaran 

mikroorganisme tersebut.  

 

c. Fungsi kekebalan 

Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh pada manusia dan 

hewan. Retinol berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B 

(leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral). Dalam kaitan vitamin 

A dan fungsi kekebalan ditemukan bahwa : (1) ada hubungan kuat antara status 

vitamin A dan risiko terhadap penyakit infeksi pernafasan ; (2) hubungan antara 

kekurangan vitamin A dan diare belum begitu jelas ; (3) kekurangan vitamin A 

pada campak cenderung menimbulkan komplikasi yang berakibat kematian. 

 

d. Pertumbuhan dan perkembangan 

Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein, dengan demikian terhadap 

pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel 

epitel yang membentuk email dalam pertumbuhan gigi. Pada kekurangan vitamin 

A, pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak normal. Pada anak–

anak yang kekurangan vitamin A, terjadi kegagalan dalam pertumbuhan. Vitamin 

A dalam hal ini berperan sebagai asam retinoat.  

 

e. Reproduksi 

Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal berperan dalam reproduksi pada 

tikus. Pembentukan sperma pada hewan jantan serta pembentukan sel telur dan 

perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan vitamin A dalam bentuk 

retinol. Hewan betina dengan status vitamin A rendah mampu hamil akan tetapi 

mengalami keguguran atau kesukaran dalam melahirkan. Kebutuhan vitamin A 

selama hamil meningkat untuk kebutuhan janin dan persiapan induk untuk 

menyusui. 

 

 

 



f. Pencegahan kanker dan penyakit jantung 

Kemampuan retinoid mempengaruhi perkembangan sel epitel dan 

kemampuan meningkatkan aktivitas sistem kekebalan diduga berpengaruh dalam 

pencegahan kanker, terutama kanker kulit, tenggorokan, paru–paru, payudara dan 

kantung kemih. Di samping itu betakaoten yang bersama vitamin E dan C 

berperan sebagai antioksidan diduga dapat pula mencegah kanker paru–paru. 

 

g. Lain–lain  

Defisiensi vitamin A juga menyebabkan berkurangnya nafsu makan. Hal ini 

mungkin karena perubahan pada jonjot rasa pada lidah. Vitamin A juga berperan 

dalam pembentukan sel darah merah, kemungkinan melalui interaksi dengan besi. 

Angka kecukupan vitamin A yang dianjurkan untuk golongan umur 0–6 th 

untuk Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.2 Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Vitamin A 

Golongan Umur AKA * (RE) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

375 

400 

400 

450 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan Vitamin A 

Selama trimester ketiga dalam kehamilan sebanyak 1,3 mg retinol dialihakan 

dari ibu ke fetus. Untuk mencegah kekurangan vitamin A pada anak usia bawah 

lima tahun (balita) dianjurkan pemberian vitamin A takaran tinggi 200.000 SI 

selama 4–6 bulan sekali (Almatsier, 2009). 

Vitamin A terdapat di dalam pangan hewani, sedangkan karoten terutama di 

dalam pangan nabati. Sumber vitamin A adalah hati, kuning telur, susu, (di dalam 

lemaknya) dan mentega. Margarin biasanya diperkaya dengan vitamin A karena 

vitamin A tidak berwarna, warna kuning dalam kuning telur adalah karoten yang 

tidak diubah menjadi vitamin A. Minyak hati ikan digunakan sebagai sumber 

vitamin A yang diberikan untuk keperluan penyembuhan. 

Sumber karoten adalah sayuran berwarna hijau tua dan buah–buahan yang 

berwarna kuning–jingga, seperti daun singkong, daun kacang, kangkung, bayam, 



kacang panjang, buncis, wortel, tomat, jagung kuninga, pepaya, mangga, nangka 

masak dan jeruk. Minyak kelapa sawit yang berwarnamerah kaya akan karoten. 

Kandungan vitamin A beberapa bahan makanan yang dinyatakan dalam retinol 

ekivalen dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Nilai Vitamin A berbagai bahan makanan  

(Retinol Ekivalen (RE)/100 g) 

Bahan Makanan RE Bahan Makanan RE 

Hati sapi 

Kuning telur bebek 

Kuning telur ayam 

Ayam 

Ginjal 

Ikan sardin (kaleng) 

Minyak ikan 

Minyak kelapa sawit 

Minyak hati ikan hiu 

Wortel 

Daun singkong 

Daun pepaya 

Daun lamtoro 

Daun tales 

Daun melinjo 

13170 

861 

600 

243 

345 

250 

24000 

18000 

2100 

3600 

3300 

3475 

5340 

3118 

3000 

Daun katuk 

Sawi 

Kangkung 

Bayam 

Ubi jalar merah 

Mentega 

Margarin 

Susu bubuk, “full cream” 

Keju 

Susu kental manis 

Susu segar 

Mangga masak pohon 

Pisang raja 

Tomat masak 

Semangka 

3111 

1940 

1890 

1827 

2310 

1287 

600 

471 

225 

153 

39 

1900 

285 

450 

177 

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 dalam Almatsier, 2009. 

Kekurangan (defisiensi) vitamin A terutama terdapat pada anak–anak balita. 

Tanda–tanda kekurangan terlihat bila simpanan tubuh habis terpakai. Kekurangan 

vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang konsumsi, atau 

kekurangan sekunder karena gangguan penyerapan dan penggunaannya dalam 

tubuh, kebutuhan yang meningkat ataupun karena gangguan pada konversi 

karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A sekunder dapat terjadi pada 

penderita Kurang Energi Protein (KEP), penyakit hati, alfa beta–lipoproteinemia, 

atau gangguan absorpsi karena kekurangan asam empedu. 

Kekurangan (defisiensi) vitamin A bisa menyebabkan buta senja, perubahan 

pada mata, infeksi, perubahan pada kulit, gangguan pertumbuhan dan keratinisasi 

sel–sel rasa pada lidah yang menyebabkan berkurangnya nafsu makan dan 

anemia. 

Gejala akibat kelebihan konsumsi vitamin A pada orang dewasa antara lain 

sakit kepala, pusing, rasa nek, rambut rontok, kulit mengering, tidak ada nafsu 



makan atau anoreksia dan sakit pada tulang. Pada wanita menstruasi terhenti. Pada 

bayi terjadi pembesaran kepala, hidrosefalus, dan mudah tersinggung yang dapat 

terjadi pada konsumsi 8000 RE/hari selama 30 hari.  

Gejala kelebihan hanya terjadi bila dimakan dalam bentuk vitamin A. 

Karoten tidak dapat menimbulkan gejala kelebihan, karen aabsorpsi karoten 

menurun bila konsumsi tinggi. Di samping itu sebagian dari karoten yang diserap 

tidak diubah menjadi vitamin A, akan tetapi disimpan di dalam lemak. Bila lemak 

di bawah kulit mengandung banyak karoten, warna kulit akan terlihat kuning.  

 

3. Vitamin B1 (Tiamin) 

Tiamin dalam bentuk Koenzim Tiamin Pirofosfat (TPP) atau Trifosfat 

memegang peranan esensial dalam transformasi energi, konduksi membran dan 

saraf serta dalam sintesis pentosa dan bentuk koenzim tereduksi dari niasin. 

Dalam bentuk pirofosfat (TPP) atau difosfat (TDP), tiamin berfungsi sebagai 

koenzim berbagai reaksi metabolisme energi. Tiamin dibutuhkan untuk 

dekarboksilasi oksidatif piruvat menjadi asetil KoA dan memungkinkan 

masuknya substrat yang dapat dioksidasi ke dalam siklus Krebs untuk 

pembentukan energi. Asetil KoA yang dihasilkan enzim ini di samping itu 

merupakan prekursor penting lipida asetil kolin, yang  berarti adanya peranan TPP 

dalam fungsi normal sistem saraf. Di dalam siklus Krebs, TPP merupakan 

kofaktor pada dekarboksilasi oksidatif alfa–ketoglutarat dan 2–keto–karboksilat 

yang diperoleh dari asam–asam amino metionin, treonin, leusin, isoleusin dan 

valin. Tiamin juga merupakan koenzim reaksi transketolase yang berfungsi dalam 

pentosa–fosfat shunt, jalur alternatif oksidasi glukosa. 

Walaupun tiamin dibutuhkan dalam metabolisme lemak, protein dan asam 

nukleat, peranan utamanya adalah metabolsime karbohidrat. Angka kecukupan 

tiamin sehari untuk golongan umur 0–6 tahun menurut Widya Karya Pangan dan 

Gizi (2004) adalah seperti pada tabel 2.4 di bawah ini. Tidak ada keuntungan 

mengkonsumsi tiamin melebihi kecukupan yang dianjurkan, karena kelebihan 

akan diekskresi. Sebaliknya, kelebihan konsumsi tiamin tidak akan menimbulkan 

bahaya keracunan. 



Tabel 2.4 Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Tiamin 

Golongan Umur AKT * (mg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan Tiamin 

Sumber utama tiamin di dalam makanan adalah serealia tumbuk/setengah 

giling atau yang difortifikasi dengan tiamin dan hasilnya. Tiamin di dalam serealia 

utuh terdapat di dalam sekam (lapisan aleuron) dan benihnya. Roti dibuat dari 

gandum utuh (whole wheat) kaya akan tiamin. Kandungan tiamin beberapa bahan 

makanan dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 Nilai tiamin berbagai bahan makanan (mg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg 

Ragi 

Beras tumbuk 

Beras giling 

Beras merah 

Beras ketan hitam tumbuk 

Jagung kuning 

Havermout 

Roti gandum utuh 

Roti biasa 

Ubi jalar merah 

Kacang kapri 

Daun kacang panjang 

Taoge kacang kedelai 

6000 

0,34 

0,26 

0,34 

0,24 

0,12 

0,60 

0,14 

0,10 

0,13 

0,34 

0,28 

0,23 

Kacang kedelai 

Kacang hijau 

Kacang merah 

Kacang panjang 

Tempe kedelai murni 

Daging sapi muda 

Hati ayam 

Hati sapi 

Jantung 

Ginjal 

Kuning telur bebek 

Kuning telur ayam 

Ikan selar segar 

0,93 

0,64 

0,60 

0,33 

0,17 

0,14 

0,36 

0,30 

0,35 

0,30 

0,60 

0,27 

0,37 

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 

Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009 

Dengan cara memasak biasa, tiamin akan larut di dalam air perebus. Tiamin 

tidak rusak oleh panas. Penambahan soda kue pada sayur dengan tujuan untuk 

mempertahankan warna hijau sayur akan merusak tiamin. Kekurangan tiamin 

dapat terjadi karena kurangnya konsumsi (biasanya disertai kurang konsumsi 

energi), gangguan absorpsi, ketidakmampuan tubuh menggunakan tiamin, ataupun 

karena kebutuhan energi meningkat. Kekurangan tiamin terlihat pada masyarakat 

miskin yang menderita gangguan gizi, pada penyakit kronis dan anoreksia (kurang 

nafsu makan), kecanduan alkohol kronis, dan gangguan absorpsi. 



Gejala klinis kekurangan tiamin menyangkut sistem saraf dan jantung, yang 

dalam keadaan berat dinamakan beri–beri, yaitu beri–beri basah dan beri–beri 

kering. Beri–beri basah ditandai oleh sesak nafas dan edema setelah mengalami 

rasa lelah berkepanjangan. Tanda–tanda ini menunjukkan kegagalan jantung. 

Beri–beri kering ditandai oleh kelemahan otot luar biasa dan degenerasi saraf 

perifer yang dapat berlanjut dengan kelumpuhan kaki. Tanpa TPP, piruvat tidak 

dapat memasuki siklus Krebs, dan kekurangan energi otot jantung akan  

menyebabkan kegagalan ginjal. 

Beri–beri dapat disembuhkan dengan pemberian tiamin bila kerusakan 

belum terlalu parah. Gejala awal adalah  nafsu makan berkurang, gangguan 

pencernaan, lelah, rasa senutan, berdebar–debar dan refleks berkurang. 

 

4. Vitamin B2 (Riboflavin) 

Riboflavin berfungsi sebagai komponen koenzim Flavin Adenin 

Dinokleotida (FAD) dan  Flavin Adenin Mononukleotida  (FMN). Riboflavin 

mengikat asam fosfat dan menjadi bagian dari dua jenis koenzim FMN dan FAD. 

Kedua jenis koenzim ini berperan dalam reaksi oksidasi–reduksi dalam sel 

sebagai pembawa hidrogen dalam sistem transpor elektron dalam mitokondria. 

Keduanya juga merupakan koenzim dehidrogenase yang mengkatalisis langkah 

pertama dalam oksidasi berbagai tahap metabolisme glukosa dan asam lemak. 

FMN digunakan untuk mengubah piridoksi (vitamin B6) menjadi koenzim 

fungsionalnya, sedangkan FAD berperan dalam perubahan triptofan menjadi 

niasin. 

Enzim yang mengkatalisis fosforilasi riboflavin menjadi bentuk koenzim 

adalah flavokinase. Oleh karena koenzim ini diperlukan untuk sintesis DNA, 

riboflavin mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan. Enzim ini 

diatur oleh hormon tiroksin.  

Standar kecukupan riboflavin didasarkan atas kecukupan energi, yaitu 0,5 

mg/1000 kkal (FAO/WHO, 1967). Tidak ada akibat samping bila mengkonsumsi 

riboflavin menurut Widya Karya Pangan dan Gizi (2004) golongan umur 0–6 

tahun adalah seperti tampak pada Tabel 2.6. 



Tabel 2.6 Angka kecukupan riboflavin yang dianjurkan 

Golongan Umur AKR* (mg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

0,3 

0,4 

0,5 

0,9 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan Riboflavin 

Riboflavin banyak terdapat di dalam makanan hewani dan nabati. 

Penggunaan serealia tumbuk atau hasil–hasil serealia yang diperkaya akan 

meningkatkan konsumsi riboflavin. Kandungan riboflavin beberapa bahan 

makanan dapat dilihat pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Nilai riboflavin berbagai bahan makanan (mg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg 

Susu tanpa lemak 

Hati ayam 

Susu segar 

Es krim 

Keju putih 

Kacang kedelai 

Tahu 

Daging sapi 

Telur ayam 

Telur bebek 

Teri nasi kering 

Udang  

1,8 

1,42 

0,14 

1,20 

0,35 

0,12 

0,10 

0,31 

0,38 

0,37 

0,23 

0,07 

Kacang tanah 

Kacang hijau 

Jagung  

Maizena  

Ubi jalar merah 

Tepung terigu 

Beras  

Buncis  

Kangkung  

Daun katuk 

Bayam  

Pisang ambon 

0,20 

0,15 

0,12 

0,09 

0,08 

0,07 

0,04 

0,40 

0,36 

0,31 

0,10 

0,10 

Sumber  : Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia, Depkes 1990 

 Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009 

Kekurangan riboflavin bisa terjadi secara bersamaan dengan kekurangan 

vitamin larut air lain. Tanda–tanda kekurangan bisa terjadi sebagai akibat 

kekurangan zat giai lain, atau setelah beberapa waktu kurang makan protein 

hewani dan sayuran berwarna hijau. Tanda–tanda kekurangan baru akan terlihat 

setelah beberapa bulan kekurangan konsumsi riboflavin. Tanda–tanda awal 

kekurangan riboflavin antara lain mata panas dan gatal, tidak tahan cahaya, 

kehilangan ketajaman mata, bibir, mulut serta lidah sakit dan panas. Gejala–gejala 

ini berkembang menjadi cheilosis (bibir meradang), stomatitis angular (sudut 

mulut pecah), glossitis (lidah licin dan berwarna keunguan) dan pembesaran 



kapiler darah di sekeliling kornea mata. Di samping itu dapat pula mengakibatkan 

bayi lahir sumbing dan gangguan pertumbuhan. 

 

5. Vitamin B6 (Piridoksin, Piridoksal dan Piridoksamin) 

Vitamin B6 terdapat dalam tiga bentuk ; piridoksin, piridoksal dan 

piridoksamin. Piridoksin hidroklorida adalah bentuk sintetik yang digunakan 

sebagai obat. Dalam keadaan difosforilasi, vitamin B6 berperan sebagai koenzim 

berupa piridoksal fosfat (PLP) dan piridoksamin fosfat (PMP) dalam berbagai 

reaksi transaminasi. Di samping itu PLP berperan dalam berbagai reaksi lain yang 

berkaitan dengan metabolisme protein. Dekarboksilasi yang bergantung pada PLP 

menghasilkan berbagai bentuk amin, seperti epinefrin, norepinefrin dan serotonin. 

PLP juga berperan dalam pembentukan asam  alfa–amino levulinat, yaitu 

prekursor hem dalam hemoglobin. 

Selain itu PLP diperlukan untuk perubahan triptofan menjadi niasin. Sebagai 

koenzim fosforilase, PLP membantu pelepasan glikogen dari hati dan otot sebagai 

glukosa–1–fosfat. PLP juga terlibat dalam perubahan asam linoleat menjadi 

menjadi asam arakidonat yang mempunyai fungsi biologik penting. Pembentukan 

sfingolipida yang diperlukan dalam pembentukan lapisan mielin yang menyarungi  

sel–sel saraf juga memerlukan PLP. PLP mengatur sintesis pengantar saraf asam 

gamma–amino butirat (Gamma–Amino–Butiric Acid/GABA). Piridoksin berada 

dalam otak dalam konsentrasi tinggi walaupun pada taraf plasma rendah. Kelainan 

otak seperti demensia mungkin disebabkan oleh kurangnya pengambilan vitamin–

vitamin tertentu terutama vitamin B6 oleh otak. 

Karena vitamin B6 banyak berperan  dalam metabolisme protein, maka 

kebutuhannya sebanding dengan kebutuhan protein. Angka kecukupan piridoksin 

vitamin B6) menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004) untuk 

golongan umur 0–6 tahun adalah seperti tampak pada Tabel 2.8.  

 

 

 

 

 



Tabel 2.8 Angka kecukupan piridoksin yang dianjurkan 

Golongan Umur AKP* (mg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

0,1 

0,3 

0,5 

0,6 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan Piridoksin 

Vitamin B6 paling banyak terdapat di dalam khamir, kecambah gandum, 

hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang–kacangan, kentang, dan pisang. Susu, telur, 

sayur dan buah mengandung sedikit vitamin B6. Vitamin B6 di dalam bahan 

makanan hewani lebih mudah diabsorpsi daripada yang terdapat di dalam bahan 

makanan nabati. 

Tabel 2.9 Nilai Vitamin B6 berbagai bahan makanan (mg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg 

Daging sapi 

Hati sapi 

Hati ayam 

Jantung sapi 

Jantung ayam 

Ginjal 

Ikan tuna 

Kuning telur 

0,42 

0,82 

0,72 

0,36 

0,28 

0,39 

0,92 

0,31 

Beras pecah kulit 

Jagung 

tepung terigu 

Kacang kedelai 

Kacang hijau 

Kacang tolo 

Kentang  

Pisang  

0,62 

0,40 

0,44 

0,82 

0,47 

0,42 

0,19 

0,32 

Sumber  : Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009 

Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi dan bila terjadi, biasanya secara 

bersamaan dengan kekurangan beberapa jenis vitamin B–kompleks lain. 

Kekurangan bisa terjadi karena obat–obatan tertentu, kecanduan alkohol, kelainan 

kongenital, penyakit kronik tertentu dan gangguan absorpsi. Kekurangan vitamin 

B6 dapat  menyertai kecanduan alkohol, karena alkohol dan penyakit hati yang 

disebabkan alkohol dapat mengganggu metabolisme vitamin B6.  

Kekurangan vitamin vitamin B6 menimbulkan gejala–gejala yang berkaitan 

dengan gangguan metabolisme protein, seperti lemah, mudah tersinggung, dan 

sukar tidur.  Kekurangan lebih lanjut menyebabkan gangguan pertumbuhan, 

gangguan fungsi motorik dan kejang–kejang, anemia, penurunan pembentukan 

antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut–sudut mulut dan kulit. 



Kekurangan vitamin B6 berat dapat menimbulkan kerusakan pada sistem saraf 

pusat. 

Konsumsi vitamin B6 dalam jumlah berlebihan selama berbulan–bulan akan 

menyebabkan kerusakan syaraf yang tidak dapt diperbaiki, dimulai dengan 

semutan pada kaki, kemudian mati rasa pada tangan dan akhirnya tubuh tidak 

mampu bekerja. Gejala kelebihan vitamin B6 ini sudah dapat dilihat pada 

konsumsi sebanyak 25 miligram sehari. 

  

6. Vitamin B12 (Kobalamin) 

Vitamin B12 diperlukan untuk mengubah folat menjadi bentuk aktif dan 

dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel–sel cerna, sum–sum 

tulang, dan jaringan saraf. Vitamin B12 merupakan kofaktor dua jenis enzim pada 

manusia, yaitu metionin sintetase dan metilmalonil–KoA mutase. Reaksi metionin 

sintetase melibatkan asam folat. Gugus metil 5–metil tetrahidrofolat  (5–metil–H4 

folat) dipindahkan ke kobalamin untuk membentuk metilkobalamin yang 

kemudian memberikan gusus metil ke homosistein. Produk akhir adalah metionin, 

kobalamin, H4 folat, yang dibutuhkan dalam pembentukan poliglutamil folat dan 

5, 10–metil–H4 folat yang merupakan kofaktor timidilat sintetase dan akhirnya 

untuk sintesis DNA. Terjadinya anemia megaloblastik pada kekurangan Vitamin 

B12 dan folat terletak pada peranan vitamin B12 dalam reaksi yang dipengaruhi 

oleh metionin sintetase ini. 

Reaksi metilmalonil–KoA mutase terjadi dalam mitokondria sel dan 

menggunakan deoksiadenosilkobalamin sebagai koaktor. Reaksi ini mengubah 

metilmalonil–KoA menjadi suksinil Ko–A. Reaksi–reaksi ini diperlukan untuk 

degradasi asam propionat dan asam lemak rantai ganjil terutama dalam sistem 

saraf. Diduga gangguan saraf pada kekurangan vitamin B12 disebabkan oleh 

gangguan aktivitas enzim ini. 

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk vitamin B12 hasil Widyakarya 

Pangan dan Gizi 2004 untuk golongan umur 0–6 tahun adalah seperti dapat dilihat 

pada tabel 2.10. 

 



Tabel 2.10 Angka kecukupan vitamin B12 yang dianjurkan 

Golongan Umur AK B12* (mcg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

0,4 

0,5 

0,9 

1,2 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan vitamin B12  

Sumber vitamin B12 alami diperoleh sebagai hasil sintesis bakteri, fungi atau 

ganggang. Sumber utama vitamin B12 adalah makanan protein hewani yang 

memperolehnya dari hasil sintesis bakteri di dalam usus, seperti hati, ginjal, 

disusul oleh susu, telur, ikan, keju dan daging. Vitamin B12 dalam sayuran ada bila 

terjadi pembusukan atau pada sintesis bakteri. Vitamin B12 yang terjadi melalui 

sintesis bakteri pada manusia tidak diabsorpsi karena sintesis terjadi di dalam 

kolon. Bentuk vitamin B12 dalam makanan terutama sebagai 5–deoksiadenosil dan 

hidroksikobalamin, sedikit sebagai metilkobalamin dan sedikit sekali sebagai 

sianokobalamin. Kandungan vitamin B12 beberapa bahan makanan dapat dilihat 

pada Tabel 2.11. 

Tabel 2.11 Nilai Vitamin B12 berbagai bahan makanan (µg/100 gram) 

Bahan Makanan µg Bahan Makanan µg 

Hati sapi 

Hati ayam 

Ginjal 

Jantung 

Daging sapi 

Ayam  

Kuning telur 

52,7 

27,9 

16,3 

13,3 

1,4 

0,4 

6,0 

Keju  

Susu sapi segar 

Sardin  

Ikan belanak 

Ikan bandeng 

Ikan tuna 

Ikan kembung 

1,0 

0,4 

14,4 

8,6 

3,4 

3,0 

2,4 

Sumber  : Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009 

Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena kekuranagn dalam makanan, 

akan tetapi sebagian besar akibat penyakit saluran cerna atau pada gangguan 

absorpsi dan transportasi. Karena vitamin B12 dibutuhkan untuk mengubah folat 

menjadi bentuk aktifnya, salah satu gejala kekurangan vitamin B12 adalah anemia 

karena kekurangan folat. Anemia pernisiosa terjadi pada atrofillisu–nya lambung 

yang menyebabkan berkurangnya sekresi faktor intrinsik. Separuh dari kejadian 



ini bersifat keturunan dan selebihnya karena proses menua dengan meningkatnya 

proses atrofi jaringan tubuh. 

Tidak diketahui adanya gangguan karena kelebihan vitamin B12. Dosis 

hingga 1000 µg tidak menampakkan bahaya, tetapi juga tidak menunjukkan 

kegunaan. Penganut vegetarisme dianjurkan mengkonsumsi suplemen 

multivitamin yang mengandung vitamin B12. 

 

7. Vitamin C 

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan 

kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak 

karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila terkena panaas. 

Oksidasi dipercepat dengan adanya tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil 

dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah 

vitamin yang paling labil. 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim atau 

kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan reduksinya dan 

bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi–reaksi  hidroksilasi. Beberapa turunan 

vitamin C (seperti asam eritrobik dan askorbik palmitat) digunakan sebagai 

antioksidan di dalam industri pangan untuk mencegah proses menjadi tengik, 

perubahan warna (browning) pada buah–buahan dan untuk mengawetkan daging. 

Fungsi vitamin C diantaranya adalah sintesis kolagen; sintesis karnitin, 

noradrenalin, serotonin, dan lain–lain; absorpsi dan metabolisme besi; absorpsi 

kalsium; mencegah infeksi; mencegah kanker dan penyakit jantung. 

Peningkatan konsumsi vitamin C dibutuhkan dalam keadaan stres psikologik 

atau fisik, seperti pada luka, panas tinggi, atau suhu lingkungan tinggi dan pada 

perokok. Bila dimakan dalam jumlah melebihi kecukupan dalam jumlah sedang, 

sisa vitamin C akan dikeluarkan dari tubuh tanpa perubahan. Angka kecukupan 

vitamin C sehari menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004) untuk 

golongan umur 0–6 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.12. 

 

 



Tabel 2.12 Angka kecukupan vitamin C yang dianjurkan 

Golongan Umur AK C* (mg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

40 

40 

40 

45 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan vitamin C 

Pangan dapat kehilangan vitamin C sejak panen hingga sampai di meja 

makan. Keadaan yang menyebabkan hilangnya vitamin C adalah : lama disimpan 

pada suhu panas, membiarkan lama terbuka pada udara (oksidasi), pencucian, 

perendaman dalam air, memasak dengan suhu tinggi utuk waktu lama, memasak 

dalam panci besi atau tembaga, membiarkan lama sesudah dimasak pada  suhu 

kamar atau suhu panas sebelum dimakan. 

Vitamin C umumnya hanya terdapat di dalam pangan nabati, yaitu sayur dan 

buah terutama yang asam. Vitamin C juga banyak terdapat di dalam sayuran 

daun–daunan dan jenis kol. Kandungan vitamin C beberapa bahan makanan dapat 

dilihat pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Nilai vitamin C berbagai bahan makanan (mg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg 

Daun singkong 

Daun katuk 

Daun melinjo 

Daun pepaya 

Sawi  

Kol  

Kol kembang 

Bayam  

Kemangi  

Tomat masak 

Kangkung 

Ketela pohon kuning 

275 

200 

150 

140 

102 

50 

65 

60 

50 

40 

30 

30 

Jambu monyet buah 

Gandaria (masak) 

Jambu biji 

Pepaya  

Mangga muda 

Mangga masak pohon 

Durian  

Kedondong (masak) 

Jeruk manis 

Jeruk nipis 

Nenas  

Rambutan  

197 

110 

95 

78 

65 

41 

53 

50 

49 

27 

24 

58 

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, FKUI, 1992 dalam Almatsier, 2009. 

Skorbut dalam bentuk berat sekarang jarang terjadi, karena sudah diketahui 

cara mencegah dan mengobatinya. Tanda–tanda awal antara lain lelah, lemah, 

napas pendek, kejang otot, tulang, otot dan persendian sakit serta kurang nafsu 

makan, kulit menjad kering, kasar dan gatal, warna merah kebiruan di bawah 

kulit, perdarahan gusi, kedudukan gigi menjadi longgar, mulut dan mata kering 



dan rambut rontok. Di samping itu luka sukar sembuh, terjadi anemia, kadang–

kadang jumlah sel darah putih menurun, serta depresi dan timbul gangguan saraf. 

Gangguan saraf dapat terjadi berupa histeria, depresi diikuti oleh gangguan 

psikomotor. Gejala skorbut akan terlihat bila taraf asam askorbat dalam serum 

turun di bawah 0,20 mg/dl. 

Kelebihan vitamin C berasal dari makanan tidak menimbulkan gejala. Tetapi 

konsumsi vitamin C berupa suplemen secara berlebihan tiap hari dapat 

menimbulkan hiperoksaluria dan risiko lebih tinggi terhadap batu ginjal. 

 

8. Vitamin D 

Vitamin D mencegah dan menyembuhkan riketsia, yaitu penyakit di mana 

tulang tidak mampu melakukan kalsifikasi. Vitamin D dapat dibentuk tubuh 

dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat cukup sinar matahari 

konsumsi vitamin D melalui makanan tidak dibutuhkan. Karena dapat disintesis 

didalam tubuh. Vitamin D dapat dikatakan bukan vitamin, tapi suatu prohormon. 

Bila tubuh tidak mendapat cukup sinar matahari, vitamin D perlu dipenuhi melalui 

makanan. 

Fungsi utama vitamin D adalah membantu pembentukan dan pemeliharaan 

tulang bersama vitamin A dan vitamin C, hormon–hormon paratiroidmdan 

kalsitonin, protein kolagen, serta mineral–mineral  kalsium, fosfor, magnesium 

dan flour. Fungsi khusus vitamin D dalam hal ini adalah membantu pengerasan 

tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah 

untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang.  

Angka kecukupan vitamin D yang dianjurkan untuk golongan umur 0–6 

tahun untuk Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.14. 

Tabel 2.14 Angka kecukupan vitamin D yang dianjurkan 

Golongan Umur AKD* (µg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

5 

5 

5 

5 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan vitamin D 



Vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan. penduduk 

daerah tropik tidak perlu menghiraukan kemungkinan kekurangan vitamin D. 

Bayi dan anak–anak dianjurkan berada di bawah sinar matahari beberapa waktu 

tiap hari. Kekurangan vitamin D lebih mungkin terjadi di negara–negara yang 

tidak selalu mendapat sinar matahari.  

Sumber utama vitamin D di daerah nontropik adalah dari makanan. 

Makanan  hewani merupakan sumber utama vitamin D dalam bentuk 

kolikalsiferol, yaitu kuning telur, hati, krim, mentega dan minyak hati–ikan. Susu 

sapi dan ASI bukan merupakan sumber vitamin D yang baik. Untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan vitamin D dilakukan fortifikasi makanan, terutama 

terhadap susu, mentega dan makanan untuk bayi dengan vitamin D2 (ergosterol 

yang diradiasi). Minyak hati–ikan sering digunakan sebagai suplemen vitamin D 

untuk bayi dan anak–anak. Dalam keadaan normal suplemen vitamin D 

sebetulnya tidak diperlukan. Kandungan vitamin D beberapa bahan makanan 

dapat dilihat pada Tabel 2.15. Vitamin D  relatif stabil dan tidak rusak bila 

makanan dipanaskan atau disimpan untuk jangka waktu yang lama. 

Tabel 2.15 Nilai Vitamin D berbagai bahan makanan (µg/100 gram) 

Bahan Makanan µg Bahan Makanan µg 

Susu sapi 

ASI 

Tepung susu 

Krim 

Keju 

Yoghurt 

Telur utuh 

Kuning telur 

Mentega 

0,01–0,03 

0,4 

0,21 

0,1–0,28 

0,03 – 0,5 

Ss – 0,04 

1,75 

4,94 

0,76 

Minyak hati ikan 

Margarin dan sejenis 

Daging sapi, babi, biri–biri  

Unggas 

Hati 

Ikan air tawar 

Ikan berlemak 

Udang dan kerang 

210 

5,8 – 8,0 

Ss 

Ss 

0,2 – 1,1 

ss 

ss – 25  

ss 

Keterangan : 

Ss = sedikit sekali 

Sumber : Holland (1991) dalam Garrow, J.S. dan W.P.T. James, Human 

Nutrition and Dietetics, 1993, hlm. 223 dalam Almatsier, 2009. 

Kekurangan vitamin D menyebabkan kelainan pada tulang yang dinamakann 

riketsia pada anak–anak dan osteomalasia pada orang dewasa. Kekurangan pada 

orang dewasa juga dapat menyebabkan osteoporosis. Riketsia terjadi bila 

pengerasab tulang pada anak terhambat sehingga menjadi lembek. Kaki 



membengkok, ujung–ujung tulang panjang membesar (lutut dan pergelangan), 

tulang rusuk membengkok, pembesaran kepala karena penutupan fontanel 

terlambat, gigi terlambat keluar, bentuk gigi tidak teratur dan mudah rusak. 

Riketsia jarang dapat disembuhkan sepenuhnya. Sebelum ditemukan 

fortifikasi makanan dengan vitamin D, riketsia banyak terdapat di negara–negara 

dengan empat musim. Sekarang masih terdapat pada anak–anak miskin di kota–

kota industri yang kurang mendapat sinar matahari. 

Osteomalasia adalah riketsia pada orang dewasa. Biasanya terjadi pada 

wanita yang konsumsi kalsiumnya rendah, tidak banyak mendapat sinar matahari 

dan mengalami banyak kehamilan dan menyusui. Osteomalasia dapat pula terjadi 

pada mereka yang menderita penyakit saluran cerna, hati, kantuung empedu atau 

ginjal. Tulang melembek yang menyebabkan gangguan dalam bentuk tulang, 

terutama pada kaki, tulang belakang, toraks, dan pelvis. Gejala awalnya adalah 

rasa sakit seperti rematik dan lemah kadang muka menggamit (twitching), tulang 

membengkok (bentuk O atau X) dan dapat menyebabkan fraktur (patah). 

Konsumsi vitamin D dalam jumlah berlebihan mencapai lima kali AKG, 

yaitu lebih dari 25 mikrogram (1000 SI) sehari akan menyebabkan keracunan. 

Gejalanya adalah kelebihan absorbsi vitamin D yang pada akhirnya menyebabkan 

kalsifikasi berlebihan pada tulang dan jaringan tubuh, seperti  ginjal, paru–paru, 

dan organ tubuh lain. Tanda–tanda khas adalah akibat hiperkalsemia, seperti 

lemah, sakit kepala, kurang nafsu makan, diare, muntah–muntah, gangguan 

mental dan pengeluaran urin berlebihan. Bayi yang diberi vitamin D berlebihan 

menunjukkan gangguan saluran cerna, rapuh tulang, gangguan pertumbuhan dan 

kelambatan perkembangan mental. 

 

9. d–Panthenol/Asam Pantotenat/Vitamin B5 

d–Panthenol  adalah alkohol analog dari asam pantotenat (vitamin B5). 

Fungsi utama asam pantotenat adalah sebagai bagian koenzim A, yang diperlukan 

dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Sebagai bagian dari asetil KoA, asam 

pantotenat terlibat dalam berbagai reaksi yang berkaitan dengan metabolisme 

karbohidrat dan lipida, termasuk sintesis dan pemecahan asam lemak. Di samping 



berperan dalam siklus asam sitrat dan glukoneogenesis, KoA adalah akseptor 

gugus asetat untuk asam amino. Asam pantotenat terlibat pula dalam sintesis 

hormon steroid, kolesterol, fosfolipida dan porfirin yang diperlukan untuk 

pembentukan hemoglobin. 

Angka kecukupan belum ditetapkan secara pasti. Konsumsi sebanyak tiga 

hingga tujuh mg/hari diperkirakan cukup untuk orang dewasa. 

Sesuai dengan istilah pantotenat, yang berarti luas, asam pantotenat terdapat 

di dalam semua jaringan hewan dan tumbuh–tumbuhan. Sumber  paling baik 

adalah hati, ginjal, kuning telur, khamir, daging, ikan, unggas, serealia utuh, dan 

kacang–kacangan. Sekitar 33% asam pantotenat hilang dalam proses pemasakan 

dan sekitar 50% hilang dalam proses penggilingan beras. 

Kandungan asam pantotenat beberapa bahan makanan dapat dilihat pada 

Tabel 2.16. 

Tabel 2.16 Nilai asam pantotenat berbagai bahan makanan (µg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan mg 

Hati sapi 

Hati ayam 

Ginjal sapi 

Ayam 

Daging sapi 

Kuning telur 

Ikan lamuru 

Ikan ekor kuning 

Ganggang laut 

7,70 

6,00 

6,00 

1,00 

0,47 

4,20 

0,93 

0,60 

0,55 

Susu 

Gandum 

Beras pecah kulit  

Jagung 

Kentang 

Kacang kedelai 

Kacang merah 

Buah sukun 

Kembang kol 

0,37 

1,50 

1,50 

0,64 

0,46 

1,60 

0,65 

1,60  

1,60 

Keterangan : 

Sumber : Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009. 

Karena asam pantotenat terdapat luas di dalam bahan makanan, kekurangan 

asam pantotenat jarang terjadi. Gejala–gejala  kekurangan adalah rasa tidak enak 

pada saluran cerna, kesemutan dan rasa panas pada kaki, muntah–muntah, diare 

yang timbul sekali–sekali, rasa lelah, dan susah tidur. 

 

10. Niasinamida/Niasin/Asam Nikotinat/Nikotinamida 

Niasin atau niasinamida merupakan dua senyawa yang memiliki sifat 

biologis sama. Niasinamida banyak terdapat dalam jaringan ternak dan lebih larut 



dalam air, sedang niasin sangat sedikit larut dalam air dingin, dan hanya larut 

sebagian dalam air panas. Vitamin ini tahan terhadap alkali, asam, panas, cahaya 

dan oksidasi. 

Nikotinamida berfungsi di dalam tubuh sebagai bagian koenzim NAD 

(Nikotinamida Adenin Dinukleotida) dan NADP (Nikotinamida Adenin 

Dinukleotida Fosfat) (NADH dan NADPH adalah bentuk reduksinya). Koenzim–

koenzim ini diperlukan dalam reaksi oksidasi–reduksi pada glikolisis, 

metabolisme protein, asam lemak, pernapasan sel dan detoksifikasi, di mana 

peranannya adalah melepas dan menerima atom hidrogen, NAD juga berfungsi 

dalam sintesis glikogen. 

Angka kecukupan Niasin yang dianjurkan untuk golongan umur 0–6 tahun 

untuk Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.17. 

Tabel 2.17 Angka kecukupan niasin yang dianjurkan 

Golongan Umur AKN* (µg) 

0 – 6 bln 

7 – 11 bln 

1 – 3 thn 

4 – 6 thn 

2 

4 

6 

8 

Sumber : Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi, 2004 

*Angka kecukupan niasin 

Sumber niasin adalah hati, ginjal, ikan, daging, ayam dan kacang tanah. 

Susu dan telur mengandung sedikit niasin tetapi kaya triptofan. Sayur dan buah 

tidak merupakan sumber niasin. Sebagian besar protein hewani kaya akan 

triptofan. Kandungan niasin beberapa bahan makanan dapat dilihat pada Tabel 

2.18. 

Tabel 2.18 Nilai niasin berbagai bahan makanan (mg/100 gram) 

Bahan Makanan Mg Bahan Makanan Mg 

Kacang tanah lokal 

Teri nasi kering 

Sardin 

Ikan kembung 

Ikan bandeng 

Ikan kembung 

Ikan selar segar 

Ikan tawes segar 

Udang segar 

Petis udang 

13,0 

9,7 

7,6 

6,5 

5,8 

2,2 

2,9 

2,4 

2,2 

2,2 

Ayam 

Daging babi 

Daging sapi 

Hati sapi 

Hati ayam 

Ginjal (kambing) 

Ginjal (sapi) 

Beras 

Tempe kacang kedelai 

Kacang merah  

8,0 

8,6 

4,5 

12,0 

10,0 

8,2 

6,7 

3,0 

3,6 

2,0 



Sumber  :  Komposisi Zat Gizi  Pangan Indonesia, Depkes 1990. 

 Food Composition Table for Use in East Asia, FAO, 1972 dalam 

Almatsier, 2009. 

Pada tahap awal tanda–tanda kekurangan niasin adalah kelemahan otot, 

anoreksia, gangguan pencernaan dan kulit memerah. Kekurangan berat 

menyebabkan pelagra yang mempunyai karakteristik dermatitis, demensia dan 

diare (3D), dan bila diakhiri dengan mati/death (4D). Dermatitis pada pelagra 

sering disertai gejala kekurangan faktor–faktor vitamin B lain. Bedanya pada 

pelagra, kulit yang terkena sinar matahari meradang dengan pola simetris pada 

kedua sisi tubuh, pecah–pecah dan menjadi luka. Kelainan pada saluran cerna 

menyebabkan peradangan pada mukosa mulut dan saluran cerna serta diare. 

Kelainan pada sistem saraf pusat menyebabkan gejala resah, pusing, tidak bisa 

tidur, hilang ingatan, halusinasi yang berakhir dengan depresi berat. Gejala 

kekurangan riboflavin berat tampak menyertai kekurangan niasin. 

 

2.1.3 PENGARUH KONSUMSI SUPLEMEN TERHADAP STATUS GIZI 

BALITA 

Beberapa penelitian memperlihatkan hasil bahwa pemberian suplemen besi 

selama 12 bulan pada bayi memberikan efek pertumbuhan dan perkembangan 

psikomotor. Penelitian di Jawa Tengah mendapatkan hasil bahwa efek pemberian 

suplemen besi dan zinkum selama 6 bulan membantu pertumbuhan dan 

perkembangan psikomotor pada bayi. 

Penelitian lain melaporkan efek pemberian suplemen besi digabung dengan 

kombinasi mineral lainnya dapat mencegah gagal tumbuh, anemia dan defisiensi 

mikronutrien pada bayi di Vietnam, Peru, Indonesia, Jerman dan Amerika. 

Penelitian di Semarang melaporkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap 

status hematologi, kecepatan tumbuh dan morbiditas pada 119 anak usia 8 sampai 

13 tahun yang diberikan suplemen besi tunggal selama 12 minggu. 

 

 

 



2.2 LANDASAN TEORI 

Pada waktu terjadi banyak kasus gizi buruk tahun 1998 sampai sekarang. 

Pemerintah memberikan bantuan gratis MP–ASI  buatan pabrik untuk anak–anak 

dari keluarga miskin melalui Puskesmas dan Posyandu. Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah juga memberikan bantuan suplemen untuk mengatasi balita 

BGM. Berat Badan  yang berada di Bawah Garis Merah (BGM) pada KMS 

merupakan perkiraan untuk menilai seseorang  menderita gizi buruk. Berat badan 

di bawah garis merah (BGM) bukan menunjukkan keadaan gizi buruk tapi sebagai 

“warning” untuk konfirmasi dan tindak lanjutnya. 

Menurunkan gizi kurang pada bayi dan balita menurut Bhutta et al, 2008 

adalah dengan memberikan Fortifikasi/suplementasi Vitamin. Berdasarkan surat 

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) no. 

440/179/KES/2009, untuk mengatasi balita BGM diberikan suplementasi kepada 

balita BGM tersebut.   

 

2.3 KERANGKA TEORI 
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2.4 KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  = variabel yang tidak diteliti 

  = variabel yang diteliti 

 

2.5 HIPOTESIS 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian Suplemen 

Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi Balita BGM dengan Indeks BB/U di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara, Kecamatan Pandawan, Kabupaten HST. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen atau percobaan 

(experiment research), yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau 

pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Ciri khusus 

dari penelitian eksperimen adalah adanya percobaan atau trial. Percobaan itu 

berupa perlakuan atau intervensi terhadap suatu variabel. Dari perlakuan tersebut 

diharapkan terjadi perubahan atau pengaruh terhadap variabel yang lain 

(Notoatmodjo. S, 2005). 

Desain (rancangan) penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah rancangan pra–eksperimen (pre–experiment design). Menurut 

Sugiyono, 2008 Pre–experimental design belum merupakan eksperimen sungguh–

sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel dependen. Jadi, hasil eksperimen yang merupakan variabel 

dependen itu bukan semata–mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini 

dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara 

random.  

Bentuk  rancangan yang digunakan “One Group Pretest–Postest” yang 

mana pada desain ini terdapat pretes sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan (Sugiyono, 2008). Desain penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

Keterangan : O1 = nilai pretes (status gizi sebelum diintervensi) 

 X   = intervensi (pemberian suplemen vitamin) 

 O2 = nilai postes (status gizi sesudah diintervensi) 

 

   O1                                         X      O2 



Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian Suplemen 

Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi (BB/U) Balita BGM di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kambat Utara, Kabupaten HST. 

 

3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

1.  Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara 

Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

2.   Waktu penelitian pada bulan  September–Nopember 2010. 

 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua balita BGM yang ada di  wilayah Puskesmas Kambat 

Utara, Kecamatan Pandawan, Kabupaten HST, tahun 2010.  

 

3.3.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

balita umur 1–4 tahun yang berat badannya di bawah garis merah pada KMS yang 

berjumlah 24 balita. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Porpusive 

Sampling. Menurut Nasution (2007), Porpusive sampling dilakukan dengan 

mengambil orang–orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri–ciri yang 

spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. 

 

 

 

 

 



3.4 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFENISI OPERASIONAL 

3.4.1 VARIABEL PENELITIAN 

Menurut Notoatmodjo. S (2005), variabel adalah sesuatu yang digunakan 

sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian 

tentang sesuatu konsep pengertian tertentu. Variabel dalam penelitian ini adalah  

variabel Independen yaitu  Pemberian suplemen pada balita BGM sedangkan 

variabel Dependen yaitu perubahan status gizi balita BGM dengan indeks BB/U. 

 

3.4.2 DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan 

observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. 

(Hidayat, 2007). 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Penelitian 

Variabel Definisi Operasioanal 

Independen  

Pemberian 

suplemen 

 

Suplemen vitamin yang diberikan kepada balita BGM umur 1–4 

tahun berupa sirup, perbulan diberikan 1 botol isi 60 ml dengan 

dosis minum 1 sendok takar perhari atau 5 ml perhari. 

Setiap balita selama penelitian mendapatkan sirup suplemen 

vitamin sebanyak 3 botol. 

Dependen: 

Status gizi 

balita 

BGM 

 

 

Status  gizi balita sebelum dan  sesudah diberi sirup suplemen 

vitamin diukur dengan menggunakan nilai rujukan WHO–NCHS  

(Kepmenkes RI No. 920/Menkes/SK/VIII/2002) menurut indeks 

BB/U.  

Gizi Lebih : > +2 SD 

Gizi Baik : –2 SD  –  +2 SD 

Gizi Kurang : < –2 SD – > –3 SD 

Gizi Buruk : < –3 SD 

 

 

 

 

 



3.5 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen dalam penelitian ini adalah data responden meliputi nama balita, 

tanggal lahir dan berat badan balita BGM sebelum dan sesudah diberi suplemen. 

Untuk mengukur berat badan menggunakan alat penimbang berat badan yaitu 

dacin. Suplemen yang diberikan adalah sirup Suplemen Vitamin. 

 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pengamatan 

(observasi). Menurut W. Gulo (2001), pengamatan (observasi) adalah metode 

pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap 

peristiwa–peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang 

kemudian dicatat seobyektif mungkin. 

 

3.7 TEKNIK ANALISA DATA 

Menurut Notoatmodjo, S (2005), analisa data dilakukan dengan 2 cara, yaitu :  

a.  Analisa Univariat 

Menganalisa data yang diperoleh dari tiap–tiap variabel dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini dengan menganalisa variabel dependen (perubahan status 

gizi balita BGM dengan indeks BB/U) dan variabel independen (pemberian 

suplemen vitamin) sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi dan persentase 

dari tiap tabel. 

Perubahan data menjadi persentase dilakukan dengan membagi frekwensi 

(f) dengan jumlah observasi (N) dan dikalikan 100. Hal tersebut dapat ditulis 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan :   P  =   Persentase. 

                       f    =  Frekuensi. 

                      N   =  Jumlah seluruh observasi. (Sudjana, 2002). 

P = ( f / N ) x 100 



b.  Analisa Bivariat 

Menganalisa data yang dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

antara variabel dependen (perubahan status gizi balita BGM dengan indeks BB/U) 

dengan variabel independen (pemberian suplemen vitamin). Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan computer progam SPSS 13 for windows. Uji 

statistik yang digunakan adalah uji beda mean dependen (Paired Sample). Apabila 

nilai p < dari alpha (0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh 

pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi Balita BGM 

dengan Indeks BB/U di Puskesmas Kambat Utara Kecamatan Pandawan, Kab. 

HST. Dan jika nilai P > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi Balita 

BGM (BB/U) di Puskesmas Kambat Utara, Kabupaten HST.  

Pengolahan data status gizi balita menggunakan indeks BB/U dengan baku 

rujukan WHO–NCHS  (Kepmenkes RI No. 920/Menkes/SK/VIII/2002) di akhir 

penelitian. 

 

3.8 PROSEDUR PENELITIAN 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu :  

1. Tahap Awal   

• Penelitian ini diawali dengan mengidentifiksai balita BGM dengan melihat 

KMS. 

• Mencari balita BGM umur 1–4 tahun. 

• Menimbang berat badan balita BGM sebelum diberikan suplemen vitamin. 

• Menentukan status gizi balita BGM dengan indeks BB/U sebelum diberi 

suplemen vitamin. 

2. Tahap Pelaksanaan 

• Memberikan sirup suplemen vitamin dengan dosis sebanyak 1 sendok 

takar perhari selama 3 bulan dengan periode pemberian selama 12 hari 

setiap bulannya. Untuk total pemberian perbulan sebanyak 1 botol isi 60 

ml. 



3. Tahap Penyelesaian 

• Menimbang berat badan balita BGM sesudah penelitian (sesudah 

diberikan sirup suplemen vitamin). 

• Menentukan status gizi balita BGM dengan indeks BB/U sesudah 

penelitian (sesudah diberikan sirup suplemen vitamin). 

• Menganalisa status gizi balita BGM dengan dengan membandingkan 

status gizi sebelum dan sesudah penelitian 

 

3.9. KETERBATASAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

1.  Sasaran penelitian ini adalah balita BGM umur 1–4 tahun, yang tersebar di 

delapan desa wilayah Puskesmas oleh sebab itu untuk pemantauan 

pelaksanaan intervensi perlu waktu dan tenaga yang ekstra karena lokasi 

penelitian yang luas dan tidak terpusat pada satu lokasi.  

2.  Ada beberapa lokasi penelitian yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum 

sehingga sulit untuk pengambilan data, selain itu masih ada keluarga yang 

belum terbuka untuk orang luar. 

3.   Ada beberapa keluarga yang mata pencaharian di luar Kabupaten tempat 

lokasi penelitian, sehingga sulit untuk melakukan intrevensi karena sewaktu–

waktu keluarga anak tidak berada ditempat. 

4.  Suplemen vitamin diberikan hanya 1 botol untuk 1 bulannya, padahal dalam 1 

botol bisa dihabiskan balita selama 12 hari saja sehingga  pemberian terhenti 

menunggu pemberian di bulan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

a. Letak Geografis 

Puskesmas Kambat Utara adalah salah satu dari 19 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan batas–batas : 

1). Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Utara 

2). Sebelah Selatan : Wilayah kerja Puskesmas Pandawan Kecamatan Pandawan, 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

3). Sebelah Barat : Wilayah kerja Puskesmas Sungai Buluh Kecamatan Labuan 

Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

4). Sebelah Timur : Wilayah kerja Puskesmas Kambat Utara Kecamatan 

Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

 

b. Data Demografis 

Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Kambat Utara, Kecamatan 

Pandawan tahun 2010 seluruhnya adalah 13.372 jiwa yang terdiri dari 6.747 laki–

laki dan 6.625 perempuan tersebar di delapan desa. 

 

c. Data Kepegawaian 

Puskesmas Kambat Utara, Kecamatan Pandawan  memiliki jumlah 

ketenagaan sebanyak 27 orang yang terdiri dari 1 orang dokter umum, 1 orang 

dokter gigi, 1 orang Sarjana Kesehatan Masyarakat, 3 orang perawat (Diploma 

III), 4 orang bidan (Diploma III), 2 orang Sanitarian, 1 orang perawat gigi, 1 

orang nutrisionis, 1 orang pelaksana farmasi, 2 orang pekarya kesehatan, 1 orang 

perawat (SPK), 6 orang bidan (sekolah bidan), 1 orang analis, 1 orang driver dan 1 

orang Tenaga Kerja Sukarela. 

 



d. Hasil Cakupan Program Gizi 

Tabel 4.1 

Cakupan Program Gizi Puskesmas Kambat Utara dalam persen (%) Tahun 2010 

No. Nama Desa K/S D/S D/K N/S N/D BGM/D 

1 Banua Batung 90 84 85 59 67 4 

2 Jatuh 63 56 72 42 61 3 

3 Hilir Banua 72 64 65 37 57 2 

4 Kambat Utara 79 69 65 38 52 4 

5 Kambat Selatan 90 80 65 42 54 8 

6 Walatung 87 76 78 57 71 4 

7 Kayu Rabah 84 73 63 41 57 5 

8 Setiap 90 76 73 57 72 2 

  Puskesmas 83 72 71 48 63 4 

Sumber : Laporan Tahunan Program Gizi 2010 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa cakupan untuk BGM/D 

sudah turun  dibawah target yaitu 4%, target < 5%, sementara untuk tahun 2009 

masih 6%. 
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Gambar 4.1 Grafik Cakupan BGM/D Puskesmas Kambat Utara tahun 2010 

 

Berdasarkan grafik di atas, angka balita BGM paling banyak terdapat di 

desa Kambat Selatan dan terendah di desa Setiap. 

 

 

 



2. Data Khusus Penelitian 

a. Gambaran Umum Responden 

1). Umur Responden 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur dalam Bulan 

Di Puskesmas Kambat Utara  

No. Umur (bulan) Frekuensi (n) Persentase (%) 

1. 12 – 24 14 58 

2. 25 – 36  5 21 

3. 37 – 48  5 21 

J u m l a h 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa dari 24 responden 

terbanyak berusia 12–24 bulan yaitu 14 reponden (58%). 

 

b. Gambaran Khusus Responden 

1). Analisis Univariat  

� Berat Badan Responden 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Rata–rata  Berat Badan 

No. 
Umur 

(bulan) 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Rata – rata Berat Badan 

Sebelum 

Penelitian 

Sesudah 

Penelitian 

1. 12 – 24  14 58 7,2 kg 7,8 kg 

2. 25 – 36  5 21 8,5 kg 9,3 kg 

3. 37 – 48  5 21 9,1 kg 9,8 kg 

J u m l a h 24 100  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan rata–

rata berat badan antara sebelum dan sesudah penelitian. 

 

 

 

 

 

 



2). Analisis Bivariat  

� Pengaruh pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi 

Balita BGM dengan Indeks BB/U 

Tabel 4.4 

Distribusi Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status 

Gizi Balita BGM dengan Indeks BB/U 

No. Status Gizi 

Sebelum Penelitian Sesudah Penelitian 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

Frekuensi 

(n) 

Persentase 

(%) 

1. Gizi Lebih 0 0 0 0 

2. Gizi Baik 0 0 0 0 

3. Gizi Kurang 1 4,2 11 45,8 

4. Gizi Buruk 23 95,8 13 54,2 

J u m l a h 24 100 24 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 24 balita BGM 

sebelum diberi suplemen vitamin ada 1 balita (4,2%) dengan status gizi kurang 

dan 23 balita (95,8 %) berstatus gizi buruk. Sesudah diberi suplemen angka gizi 

buruk menurun menjadi 54,2% (13 balita) dan 45,8% (11 balita) dengan status 

gizi kurang. 

Pengaruh pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi 

(BB/U) Balita BGM, setelah dilakukan uji statsitik dengan menggunakan uji beda 

mean dependen   ( T-test paired sample) didapatkan nilai p = 0,0000 yang lebih 

kecil daripada nilai alpha (0,05), maka dapat diputuskan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi, ada pengaruh pemberian Suplemen Vitamin Terhadap Perubahan 

Status Gizi (BB/U) Balita BGM. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan selama 3 bulan. Semua balita BGM setiap bulan 

mendapatkan 1 botol (60 ml) suplemen vitamin Suplemen Vitamin dengan dosis 

minum 1 sendok takar perhari. Selama penelitian balita BGM mendapatkan 3 

botol suplemen vitamin. Rata–rata balita menghabiskan suplemen vitamin dalam 

1 botolnya selama 12 hari. 



Dalam penelitian ini indeks yang digunakan adalah indeks BB/U dengan 

nilai rujukan WHO–NCHS  sesuai Kepmenkes RI No. 920/Menkes/SK/VIII/2002. 

Indeks ini digunakan karena keterbatatasan waktu penelitian. Berat badan dapat 

berkembang lebih cepat atau lebih lambat dari keadaan normal (Supariasa, 2002).  

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut 

umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat 

karakteristik berat badan yang labil, maka indeks BB/U lebih  menggambarkan  

status  gizi  seseorang  saat  ini (current nutritional status) (Supariasa, 2002). 

Sementara apabila menggunakan BB/PB–TB memerlukan waktu yang lama 

karena pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif 

terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat 

gizi terhadap tinggi badan akan nampak dalam waktu yang relatif lama 

(Supariasa, 2002). 

Sampel dalam penelitian ini adalah balita umur 1–4 tahun yang berat 

badannya di bawah garis merah pada KMS yang berjumlah 24 balita karena 

golongan umur 1–4 tahun sangat rentan terhadap penyakit gizi. Angka tertinggi 

untuk morbiditas penyakit defisiensi vitamin A dan malnutrisi energi protein 

(MEP) terdapat dalam golongan umur ini (FKUI, 1998). Dari 24 balita, terbanyak 

berusia 12–24 bulan yaitu 14 balita (58%). 

Setelah penelitian dilaksanakan terlihat adanya kenaikan berat badan balita. 

Kelompok balita umur 12–24 bulan rata–rata kenaikan  berat badannya sekitar 0,6 

kg, kelompok balita umur 25–36 bulan rata–rata kenaikan  berat badannya sekitar 

0,8 kg dan kelompok balita umur 37–48 bulan rata–rata kenaikan  berat badannya 

sekitar 0,7 kg. Kenaikan berat badan ini disebabkan oleh kandungan vitamin 

dalam suplemen yang dikonsumsi. Seperti yang dikatakan oleh Almatsier (2009), 

vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan 

dan pemeliharaan tubuh. Sebuah penelitian di Vietnam tentang pemberian 

suplemen mikronutrien yang lebih lengkap pada bayi usia 6 sampai 12 bulan 

selama 6 bulan melaporkan adanya peningkatan z-score data antropomentri dan 

peningkatan kadar Hb dan ferritin plasma. 
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Grafik Perubahan Status Gizi Balita BGM dalam Persen (%)
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 Gambar 4.2 Grafik Perubahan Status Gizi 

Dari Gambar 4.2 terlihat adanya perubahan status gizi balita setelah 

mendapatkan suplemen vitamin. Dari 24 balita dengan status gizi buruk sebelum 

pemberian suplemen vitamin berjumlah 23 balita (95,8%) setelah pemberian 

suplemen vitamin menurun menjadi 13 balita (54,2%). Status gizi kurang sebelum 

pemberian suplemen vitamin berjumlah 1 balita (4,2%) setelah pemberian paket 

PMT meningkat menjadi 11 balita (45,8%) karena ada perubahan status gizi dari 

status gizi buruk meningkat menjadi status gizi kurang. Masih banyaknya kasus 

gizi kurang dan gizi buruk setelah dilaksanakannya penelitian disebabkan karena 

kekurangpahaman masyarakat dalam meningkatkan dan mempertahankan status 

gizi balita. Status gizi kurang dan buruk dapat disebabkan oleh kurang 

seimbangnya asupan gizi sehari–hari akibat kurangnya daya beli ataupun 

kekurangpahaman masyarakat mengenai makanan bergizi (Persagi, 1999).  

Diantara orang tua balita sebagian ada yang termasuk keluarga miskin 

sehingga kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan masih kurang, 

walaupun balita telah diberi suplemen vitamin dan nafsu makannya meningkat 



tetapi tidak ada makanan yang dikonsumsi sehingga berat badannya tidak 

meningkat seperti yang diungkapkan Supariasa (2002), daya beli akan 

mempengaruhi status gizi. 

Ada pula orang tua balita BGM yang mengeluh karena nafsu makan balita 

yang kurang sehingga tidak terjadi peningkatan berat badan bahkan turun 

sehingga berada di bawah garis merah pada KMS. Padahal menurut Hartanto 

(2009), seorang balita terutama pada usia dua tahun pertama kehidupan, otak 

sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga mereka harus 

mendapatkan asupan gizi yang cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas Kambat Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin 

Terhadap Perubahan Status Gizi (BB/U) Balita Bawah Garis Merah (BGM) di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kambat Utara Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah (HST) maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Balita BGM umur 1–48 bulan yang mendapatkan suplemen vitamin sebanyak 

24 orang (100 %). 

2. Sebelum penelitian, 1 balita (4,2%) BGM berstatus gizi kurang dan 23 balita 

(95,8%) menderita gizi buruk. 

3. Sesudah penelitian, balita dengan status gizi buruk ada 13 orang (54,2 %), 

balita dengan status gizi kurang ada 11 orang (45,8 %) 

4. Ada pengaruh pemberian suplemen vitamin terhadap perubahan status gizi 

balita BGM. 

 

5.2 SARAN 

1. Kepada instansi perlu melaksanakan program pemberian suplemen vitamin 

untuk mengatasi masalah balita BGM. 

2. Pemberian suplemen vitamin hendaknya tidak hanya 1 botol (60 ml) perbulan 

sehingga pemberian suplemen terhenti saat suplemen habis, tetapi selama 

balita masih BGM sampai keluar dari BGM dan status gizinya menjadi gizi 

baik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat dilaksanakan penelitian dengan variabel yang 

berbeda misalnya dengan menggunakan beberapa jenis suplemen vitamin 

yang berbeda yang diberikan kepada balita BGM atau dengan melihat pola 

makan balita BGM sebelum dan sesudah diberi suplemen vitamin. 
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Lampiran 1. Data Identitas Subjek 
Penelitian 

No. 
Nama 
Balita 

Tanggal Umur 

Alamat 

Berat Badan Status Gizi (BB/U) 

    
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

lahir (bln) 

1 JN 2009/10/31 13 Kambat Selatan       5,7 6,2 Buruk Buruk 

2 NH 2009/03/09 18 Banua Batung         7,4 8 Buruk Kurang 

3 AF 2009/03/14 18 J a t u h            6,2 7 Buruk Buruk 

4 MR 2009/03/26 18 Walatung             6,8 6,9 Buruk Buruk 

5 NH 2009/02/16 19 Kambat Selatan       6,8 8 Buruk Kurang 

6 SR 2009/02/12 19 Kayu Rabah           7,6 8 Buruk Kurang 

7 SL 2009/01/12 20 Kayu Rabah           7,8 8,5 Buruk Kurang 

8 MS 2008/12/13 21 Kambat Utara         7,8 9 Buruk Kurang 

9 NS 2008/10/02 23 J a t u h            7,5 8,1 Buruk Kurang 

10 RR 2008/10/23 23 Kambat Selatan       8 8,3 Buruk Buruk 

11 NS Sep-09 24 Kambat Utara         7,3 7,8 Buruk Buruk 

12 SL 2008/09/04 24 Walatung             7 8 Buruk Buruk 

13 JD 2008/05/11 28 Hilir Banua          8,5 9 Buruk Buruk 

14 SS 2008/03/27 31 Kayu Rabah           8,5 9,8 Buruk Kurang 

15 AB 2008/01/02 32 Kayu Rabah           7,3 9,4 Buruk Buruk 

16 FS 2007/12/29 33 Kambat Selatan       8,8 8,7 Buruk Buruk 

17 RH 2007/07/24 38 Kambat Selatan       8,5 10,2 Buruk Kurang 

18 NM 2007/06/22 39 Setiap               9,3 9,5 Buruk Buruk 

19 EF 2007/09/10 36 Banua Batung         9,2 9,8 Buruk Kurang 

20 MR 2007/05/10 40 Walatung             9,5 9,6 Buruk Buruk 

21 ST 2008/12/23 21 Kayu Rabah           6,8 6,9 Buruk Buruk 

22 SN 2007/04/20 41 Kambat Utara         7,7 10,5 Buruk Kurang 

23 HR 2007/02/24 43 Walatung             10,4 9,2 Buruk Buruk 

24 MH 2008/11/29 22 Setiap               7,9 9 Kurang Kurang 



Lampiran 2. 

Tabel Jumlah Balita BGM di Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bulan 

Januari – Desember Tahun 2009. 

No. Puskesmas Jumlah Balita BGM 

1 Kubur Jawa 236 

2 Barikin 126 

3 Kalibaru 118 

4 Pandawan 93 

5 Pagat 91 

6 Batu Tangga 83 

7 Kambat Utara 79 

8 Awang Besar 71 

9 Hantakan 69 

10 Tandilang 62 

11 Barabai 60 

12 Haruyan 58 

13 Limpasu 49 

14 Birayang 47 

15 Sungai Buluh 46 

16 Kasarangan 41 

17 Ilung 30 

18 Pantai Hambawang 11 

19 Durian Gantang 9 

J U M L A H 1379 

Sumber : Laporan Tahunan Program Gizi Tahun 2009 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Hasil Uji Statistik 

 

ST GIZI BALITA SBLM PENELITIAN

1 4,2 4,2 4,2

13 54,2 54,2 58,3

9 37,5 37,5 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

Gizi Lebih

Gizi Baik

Gizi Kurang

Gizi Buruk

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

ST GIZI BALITA SSDH PENELITIAN

1 4,2 4,2 4,2

19 79,2 79,2 83,3

3 12,5 12,5 95,8

1 4,2 4,2 100,0

24 100,0 100,0

Gizi Lebih

Gizi Baik

Gizi Kurang

Gizi Buruk

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

Paired Samples Statistics

2,1667 24 ,56466 ,11526

1,0000 24 ,00000 ,00000

ST GIZI BALITA SSDH

PENELITIAN

PEMBERIAN SUPLEMEN

Pair

1

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 ST GIZI BALITA 
SSDH 
PENELITIAN - 
PEMBERIAN 
SUPLEMEN 

1,16667 ,56466 ,11526 ,92823 1,40510 10,122 23 ,000 

 
 



Lampiran 4.  

 

Foto beberapa Sampel 

 

 
Gambar 1 Gambar 2 

 

 

 
Gambar 3 

 

 

 

 

 

 

 



Keterangan : 

Gambar 1.  Balita BGM umur 21 bulan, status gizi sebelum dan sesudah penelitian 

gizi buruk berdasarkan BB/U (No. Urut responden 21) 

 

Gambar 2.  Balita BGM umur 21 bulan, status gizi sebelum penelitian gizi buruk, 

sesudah penelitian gizi kurang berdasarkan BB/U (No. Urut responden 

8) 

Gambar 3. Balita BGM umur 23 bulan, status gizi sebelum penelitian gizi buruk, 

sesudah penelitian gizi kurang berdasarkan BB/U (No. Urut responden 

9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 
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Lampiran 6 Surat Ijiin Penelitian 

Lampiran 7 Widyakarya Pangan dan Gizi Nasional tahun 2004 

 


