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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN STATUS GIZI BALITA DI RUMAH   SAKIT  

DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2013 

Lenny Irmawati, Iha Nursolihah 

Pemenuhan gizi yang tidak seimbang pada balita dapat menyebabkan balita akan mudah terserang 

penyakit. Oleh sebab itu masukan makanan atau zat gizi harus di perhatikan  agar tidak terjadi 

penurunan metabolism di dalam tubuh. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita.Metode  Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif- analitik  yang bertujuan untuk mendiskripsikan status gizi balita. Populasi penelitian ini 

adalah ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 balita 

yang di tentukan dengan menggunakan kriteria. Metode yang di gunakan adalah accidental 

sampling. Instrument penelitian yang digunakan berupa kuisioner dan data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4 maret 2011 -6 maret 2012. Dari penelitian ini di uji 

menggunakan tabel berat badan untuk mengetahui frekuensi persentase, yaitu untuk mengetahui 

status gizi pada balita. Dari penelitian bahwa 35 responden yang di teliti, balita yang mengalami 

status gizi kurang Kurang 17 (48,6%), Normal 16 ( 45,7%), Lebih  2(5,7%), pola makan tidak 

teratur 48,6%,teratur 51,4%. Penyakit infeksi diare 57,1%, ispa 17,1%, DBD 17,1%, Pneumonia 

8,6%. Penyediaan makanan bergizi tidak mendukung 34,3%, mendukung 65,7%. Pola asuh 

pemisif 20%, pola asuh demokratis 80%. Perawatan kesehatan balita tidak dilakukan 20%, 

dilakukan 80%. 

 Daftar Acuan : 2007-2012 

 

ABSTRACT 

Lenny Irmawati, Iha Nursolihah 

FACTORS ASSOCIATED TODDLER NUTRITION STATUS IN BEKASI REGENCY  

HOSPITAL OF THE YEAR 2013 

Fulfillment unbalanced nutrition in infants can cause toddlers will susceptible to disease. 

Therefore, the input of food or nutrients need to be noticed in order to avoid a decrease in the 

body's metabolism. The purpose of this research was to determine the factors that influence 

nutritional status balita.Metode This research is descriptive-analytical study aimed to describe the 

nutritional status of children. This study population is mothers with children aged 1-5 years. The 

sample in this study amounted to 35 toddlers are determined by using the criteria. The method 

used was accidental sampling. Research instrument used in the form of questionnaires and 

secondary data. Data collection took place on 4 March 2011 -6 March 2012. From this study tested 

using a weight chart to determine the percentage frequency, ie to determine the nutritional status of 

children under five. From the research that 35 respondents in the meticulous, the nutritional status 

of children under five suffering less less 17 (48.6%), Normal 16 (45.7%), More 2 (5.7%), irregular 

eating patterns 48.6% , 51.4% regularly. Infectious diseases 57.1% diarrhea, ARI 17.1%, 17.1% 

dengue, pneumonia 8.6%. Providing nutritious meals does not support 34.3%, 65.7% support. 

Parenting pemisif 20%, 80% democratic parenting. Infant health care is not done 20% done 80%. 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Gizi merupakan pemberian zat-zat 

makanan kepada sel-sel dan jaringan tubuh, 

sehingga memungkinkan pertumbuhan yang 

normal dan sehat. (Anik maryunani,2010). 

Timbulnya masalah gizi buruk dilator 

belakangi oleh banyak faktor. Melihat 

banyaknya faktor yang melatarbelakangi 

masalah gizi buruk diatas maka upaya 

penanggulangan tidak hanya menyangkut 

sektor kesehatan saja, banyak sektor lain 

yang harus ikut berperan dalam mengatasi 

masalah lain. Upaya yang dilakukan dinas 

kesehatan antara lain upaya pencegahan, 

deteksi dini dan intervensi masalah. 

(Dinkes,2012) 

Deteksi dini dilakukan di Posyandu 

tiap bulan, jika ditemukan balita tidak 

mengalami kenaikan berat badan selama dua 

bulan bertutut-turut maka kader akan 

merujuk balita tersebut ke puskesmas 

terdekat. Selain pemantauan pertumbuhan di 

posyandu oleh kader, juga dilakukan 

pemantauan SDIDTK (Stimulasi Deteksi 

Intervensi Dini Tumbuh Kembang) yaitu 

pemantauan tumbuh lkembang oleh petugas 

kesehatan yang dilakukan minimal empat 

kali pada bayi (0-12 bulan) dan dua kali 

pada anak balita (1-5 tahun). Jika dalam 

pemantauan SDIDTK ditemukan kelainan 

tumbuh kembang bisa langsung dirujuk ke 

rumah sakit untuk mendapat terapi yang 

diperlukan. Sedangkan intervensi masalah 

ditujukan pada balita yang sudah mengalami 

gizi kurang dan gizi buruk, antara lain 

dengan perawatan medis di rumah sakit bila 

balita gizi buruk sudah parah atau disertai 

penyakit serius. Sementara untuk balita gizi 

kurang dan gizi buruk yang tidak berat 

diberikan makanan tambahan minimal 

selama tiga bulan. 

 

Prevalensi gizi kurang tahun 2007 

secara nasional sebesar 18,4%, yang berarti 

bahwa target RPJMN 2005-2009 yaitu 

penurunan prevalensi gizi kurang menjadi  

20% dapat dicapai. Pencapaian menurut 

wilayah (propinsi dan kabupaten/kota) 

sangat bervariasi. Pada Lampiran 2, dapat 

dilihat bahwa beberapa propinsi seperti 

Propinsi Bali, DIY, DKI Jakarta dan 

Kepulauan Riau mempunyai prevalensi 

dibawah 15%, sementara  Propinsi Nusa 

Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan 

Maluku masih mempunyai prevalensi diatas 

25%. Prevalensi gizi kurang juga sangat 

bervariasi antar perkotaan – perdesaan, antar 

tingkat ekonomi, dan antar tingkat 

pendidikan.  
( Gizi depkes,2010). 

Menurut Dinkes 2007, Gizi buruk 

masih menjadi masalah sosial dan kesehatan 

di Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 2008 Angka Kematian 

Bayi sedikitnya mencapai 38 per 1.000 

kelahiran hidup dari 1.000 kelahiran di Jawa 

Barat, sementara itu, di Negara-negara Asia 

lainnya, dari 1.000 kelahiran yang 

meningggal di bawah 20 bayi. Ini 

membuktikan bahwa angka kematian bayi 

saat dilahirkan di wilayah Jawa Barat 

tergolong tinggi. (Dinkes Jabar, 2009). 

Berdasarkan  data tahun 2012 

(yankesdas) dinas kota bekasi , dari 152.000 

bayi yang diukur, ditemukan 581 bayi 

kurang gizi. Dari jumlah itu, 77 bayi dengan 

kategori sangat kurang atau bergizi buruk. 

Dari data itu, jika dilihat dari wilayah pantau 

tertinggi terdapat di Jatiasih  15 balita dan 

Jatibening serta Seroja 10 anak. Namun, data 

kita yang 0,38% ini masih di bawah data 

nasional. 

Pada tahun 2009 Dinas Kesehatan 

Kota Bekasi berhasil mencatat tingkat 

kekurangan gizi  mencatat tingkat 

kekurangan gizi khusus untuk bayi berusia 

di bawah lima tahun yaitu 0,5 % dari jumlah 

62.826 balita. Dengan sejumlah sosialisasi 

dan semakin mampunyai ekonomi orangtua, 

diperkirakan saat ini hanya tinggal 0,4% dari 

jumlah balita yang ada saat ini. dan sampai 

sekarang tidak ditemukan bayi dengan 

kondisi marasmus, atau gizi sangat buruk. 

Indikator balita kekurangan gizi bisa dilihat 

dari perbandingan tinggi dan berat badan. 

Sehingga, gizi kurang bisa juga ditemukan 

kalau anak itu masih aktif, namun 

perbadingan berat dan tinggi tidak seimbang. 

Dari wawancara pihak Direktur Rumah 

Sakit Daerah Umum Kabupaten Bekasi 

mengatakan terdapat 45,2% dari 120 balita  

rujukan atau pasien yang dirawat dengan 

klasifikasi marasmus atau gizi buruk  pada 

tahun 2012.  

Selain masalah gizi kurang 

Riskesdas juga mengungkap tingginya 

prevalensi pendek pada anak balita sebesar 

36,8%, prevalensi kurus 13,6% dan 

prevalensi balita gemuk 12,2%. Gambaran 

prevalensi gizi kurang, pendek,  kurus dan 



 
 

gemuk dapat dilihat pada lampiran 2. Status 

gizi anak sangat terkait dengan status gizi 

ibu hamil. Prevalensi ibu hamil yang 

mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) 

2007 diperkirakan  sebesar 13,6 %. Ibu 

hamil KEK akan beresiko melahirkan bayi 

berat lahir rendah (BBLR). ( Gizi 

depkes,2010). 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Faktor-faktor yang 

memhubungani status gizi pada balita di 

Rumah Sakit Kabupaten Bekasi  Tahun 

2013. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan 

deskriptif-analitik dengan pendekatan cross 

sectional, yaitu rancang ukuran atau 

penelitian yang pengukuran pengamatannya 

di lakukan secara simultan pada satu waktu. 

Populasi  

Dalam penelitian ini populasi yang akan 

di ambil pada penelitian ini adalah seluruh 

ibu yang membawa anak usia dibawah 1-5 

tahun (balita) di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2013. 

Sampel  

Penelitian ini menggunakan Tehnik 

accidental sampling adalah dengan 

mengambil responden yang kebetulan ada 

atau tersedia.  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

ibu yang membawa anak usia dibawah 1-5 

tahun (balita) di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2013 sebanyak 35 

balita. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi 

yang peneliti gunakan dengan harapan 

sampel tidak menyimpang dari populasinya. 

 

Pengumpulan dan Analisa Data 

1. Uji validitas dan Reliabilitas  

Pada pengukuran subjek penelitian, 

peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas.  

2. Pengumpulan data  

Pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan alat ukur berupa 

lembar kuisioner. 

3. Analisis data  

Penelitian ini dilakukan uji statistic 

dengan uji chi square, yaitu suatu 

uji yang digunakan untuk menguji 

perbedaan proposi/persentase 

antara beberapa kelompok data dan 

untuk mengetahui hubungan antara 

variabel kategorik. Dengan nilai 

kemaknaan 0,05 dengan bantuan 

SPSS versi 12. 

 

Pengolahan Data 

Data yang terkumpul di olah secara 

manual dan kemudian di olah dengan 

menggunakan computer dengan teknik SPSS 

melaui tahap sebagai berikut : 

1. Editing  

Setelah data terkumpul maka 

penulis meneliti kelengkapan data, 

apakah setiap pertanyaan sudah 

terisi sesuai dengan ketentuan yang 

ada di dalam quisioner. 

 

2. Coding  

Coding adalah pengkodean atau 

merubah data dari huruf menjadi 

angka yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam proses 

memasukan data. 

3. Processing  

Processing adalah proses 

memasukan data pasien yang di 

dapat melaui quisioner kedalam 

computer. 

4. Cleaning  

Cleaning adalah proses pengecekan 

kembali data yang sudah 

dimasukkan adapun uji yang 

digunakan adalah uju chi square. 

 

Penyajian Data 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan penyajian data dengan 

menggunakan bentuk tabular atau 

menggunakan table-tabel dimana data yang 

diperoleh di distribusikan ke dalam tabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HASIL PENELITIAN 

Variabel status Gizi 

Tabel 1 

Distribusi frekuensi Status Gizi 

Di Rumah Sakit Umum Deerah Kabupaten Bekasi 

Status Gizi                              frekuensi (F)                   Persentase (%) 

Kurang                          17                                       48,6 

 Normal                                             16                                        45,7 

Lebih                                                  2                                           5,7 

Total                                                  35                                         100 

Berdasarkan tabel 1 distribusi 

frekuensi status gizi di atas, menyatakan 

bahwa sebanyak 35 balita yang mempunyai 

status gizi kurang sebanyak 17 (48,6%) 

balita, 16 (45,7%) yang mempunyai gizi 

normal, dan 2 (5,7%) yang mempunyai gizi 

lebih. 

 

Variabel pola makan 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi pola makan Balita 

Di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

 

Pola makan                          Frekuensi (F)                             Persentase (%) 

Tidak teratur                              19                                              54,3 

Teratur                                       16                                              45,7 

Total                                           35                                               100 

Berdasarkan tabel 2 distribusi 

frekuensi pola makan di atas, menyatakan 

bahwa sebanyak 35 balita yang mempunyai 

pola makan tidak teratur 17(48,6%), dan 18 

(51,4%) adalah teratur. 

Variabel penyakit infeksi 

Tabel 3 

Distribusi frekuensi penyakit infeksi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

 

Penyakit infeksi                     Frekuensi (F)                        Persentase (%) 

Diare                                         20                                             57,1 

Ispa                                             6                                             17,1 

DBD                                           6                                             17,1 

Pneumonia                                  3                                         8,6 
Total                                          35                                               100 

Berdasarkan tabel 3  distribusi penyakit infeksi menyatakan bahwa sebanyak 35 balita 

terkena diare 20 (57,1%), ispa 6 (17,2%), DBD 6 (17,1%), Pneumonia 3 (8,6%).



 
 

Variabel penyediaan makanan bergizi 

Tabel 4 

Distribusi Frekuensi Penyediaan makanan bergizi 

Di Rumah Sakit Umum Deerah Kabupaten Bekasi 

     Penyediaan makanan              Frekuensi (F)               Persentase (%)         

      Tidak mendukung                   12                              34,3 

      Mendukung                            23                              65,7 

      Total                                     35                              100 

       

Berdasarkan  tabel IV distribusi 

penyediaan makanan  bergizi, menyatakan 

bahwa sebanyak 35 balita yang tidak 

mendukung 12(34,3%),  dan 23 (65,7%) 

mendukung.

 

Variabel pola asuh 

Tabel 5 

Distribusi frekuensi pola asuh 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

     Pola asuh                              frekuensi (F)                            Persentase (%) 

     Tipe pola asuh permisif                     7                                               20 

     Tipe pola asuh otoriter                       0                                               0 

     Tipe pola asuh otoritatif                     0                                               0 

     Tipe pola asuh demokratis                28                                              80 

     Total                                              35                                             100 

Berdasarkan tabel V Distribusi pola 

asuh , menyatakan bahwa dari 35 balita 

7(20%) termasuk tipe pola asuh permisif, 

dan 28 (80%) tipe pola asuh demokratis. 

 

Variabel kesehatan balita 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi kesehatan Balita 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

Kesehatan Balita                      Frekuensi (F)                             Persentase (%) 

Tidak dilakukan                               7                                               20 

Dilakukan                                       28                                              80,0 

Total                                               35                                              100 



 
 

Berdasarkan Tabel 6 distribusi 

kesehatan balita, menyatakan bahwa dari 35 

balita 7(20%) tidak melakukan kesehatan 

balita, dan 28(80%) melakukan nkesehatan 

balita. 

Analisa Bivariat 

Pengaruh Status Gizi Terhadap Pola makan balita 

Tabel 7 

Hubungan pola makan balita dengan status gizi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

     

             Status Gizi     Tidak teratur                  Teratur               Total          p value 

                                n                %            n              %       n          % 

           Kurang        15             82,2           2           11,8       17   100 

           Normal        4               25,0          12          75,0      16    100        0.005 

           Lebih           0               0               2           100         2     100 

           Total           19             54,3           16          45,7       35   100 

 

Berdasarkan hasil analisa hubungan 

status gizi terhadap pola makan dari 35 

balita diperoleh 82% (15) status gizi balita 

dengan kategori status gizi kurang yang 

melakukan pola makan tidak teratur, 

sedangkan balita yang mempunyai kategori 

status gizi normal yang melakukan pola 

makan teratur sebanyak 75% (12), untuk 

balita yang mempunyai kategori status gizi 

lebih 0% (0). Hasil uji statistik diperoleh 

nilai p value 0,00 lebih kecil dari pada 0,05. 

Hal ini menunjukan bahwa HO ditolak dan 

HI gagal ditolak yang artinya terdapat 

hubungan  faktor pola makan dengan status 

gizi balita di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2013. 

 

Hubungan penyakit infeksi dengan status gizi 

Tabel 8 

Hubungan Penyakit infeksi dengan status gizi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

                                         

    Status Gizi     Diare          Ispa         DBD      Pneumonia      Total            p value 

                          n        %      n      %      n     %       n       %        n      % 

       Kurang     12     70,6    4     23,5      1    5,9     0        0        17    100     

       Normal     8       50,0     5    31,3      1    6,3     2     12,5      16    100          0,03 

       Lebih        0           0      2    100       0     0        0       0         2     100 

       Total       20       57,1    9     25,7      4    11,4    2      5,7      3,5   100 

 



 
 

Berdasarkan hasil analisa hubungan 

status gizi terhadap penyakit infeksi balita 

dari 35 balita diperoleh sebanyak 70,6% (12) 

status gizi balita dengan kategori status gizi 

kurang yang terkena diare, sedangkan status 

gizi balita dengan kategori status gizi normal 

50% (8), untuk balita yang mempunyai 

status gizi lebih yang terkena penyakit 

ispa100% (2). Hasil uji statistik diperoleh 

nilai p value 0,01 lebih kecil dari nilai α 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa HO ditolak 

dan  HI gagal ditolak yang artinya terdapat 

hubungan faktor penyakit infeksi dengan 

status gizi di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahun 2013. 

 

Hubungan penyediaan makanan bergizi dengan status gizi 

Tabel 9 

Hubungan penyediaan makanan bergizi dengan status gizi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

       Status Gizi   Tidak Mendukung        Mendukung            Total             p value 

                            n                  %             n              %           n        %    

      Kurang         13               76,5          4              23,5         17    100 

      Normal          2                12,5          14           87,5         16     100         0,005 

      Lebih             0                    0             2           100          2       100 

      Total            15                42,9          20            57,1         35    100 

    

Berdasarkan hasil analisa hubungan 

penyediaan makanan bergizi dengan status 

gizi  dari 35 balita diperoleh sebanyak 

76,5% (13) status gizi balita dengan kategori 

status gizi kurang yang tidak mendukung 

penyediaan makanan, sedangkan  yang 

status gizi balita dengan kategori status gizi 

normal 12,5% (2) yang tidak mendukung 

penyediaan makanan, untuk status gizi balita 

dengan kategori status gizi lebih 0% (0) 

yang tidak mendukung penyediaan 

makanan,.hasil uji statistik diperoleh nilai p 

value 0,005 lebih kecil dari nilai α 0,05. Hal 

ini menunjukan bahwa HO ditolak dan HI 

gagal ditolak yang artinya terdapat 

hubungan  faktor penyediaan makanan 

bergizi dengan status gizi pada balita di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 2013.

 

Hubungan pola asuh balita dengan status gizi 

Tabel 10 

Hubungan pola asuh dengan status gizi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

   Status Gizi      Permisif            Demokratis           Total            P value 

 n      %              n          %            n       % 

  Kurang              9      52,9           8         47,1       17     100 

  Normal              0           0           16      100         16     100          0,02 

  Lebih                 0          0             2       100         2       100 

  Total                 9       25,7           26        74,3      35     100 

 



 
 

Berdasarkan hasil analisa hubungan  

status pola asuh dengan status gizi dari 35 

balita diperoleh status gizi balita dengan 

kategori status gizi sebanyak 52,9% (9) 

balita yang termasuk pola asuh permisif, 

5,9% (1)  termasuk pola asuh demokratis, 

sedangkan dengan kategori status gizi 

normal 100% (16) balita termasuk tipe pola 

asuh demokratis, untuk kategori status gizi 

lebih 100% (2) termasuk tipe pola asuh 

demokratis. Hasil uji statistik diperoleh nila 

p value 0,02 lebih kecil dari nilai α 0,05. Hal 

ini menunjukan bahwa HO ditolak dan HI 

gagal ditolak yang artinya terdapat 

hubungan pola asuh dengan status gizi balita 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 2013. 

 

Hubungan perawatan kesehatan balita dengan status gizi  

Tabel 11 

Hubungan perawatan kesehatan balita dengan status gizi 

Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi  

 
Status Gizi          Tidak dilakukan             Dilakukan                Total            P value 

   n            %                  n              %            n           % 

Kurang                  9           52,9               8             47,1        17       100 

Normal                 0              0                16            100         16        100         0,02 

Lebih                    0              0                  2            100          2         100     

Total                     9            25,7             26            74,3         35       100 

 

Berdasarlan hasil analisa hubungan 

perawatan kesehatan balita dari 35 balita 

diperoleh sebanyak 52% (9) status gizi balita 

dengan kategori status gizi kurang yang 

tidak dilakukan , 47% (8) yang dilakukan. 

Sedangkan dengan kategori status gizi 

normal 100% (16) dilakukan kesehatan 

balita, untuk kategori status gizi lebih 100% 

(2) melakukan kesehatan balita.hasil uji 

statistic diperoleh nilai p value 0.02 lebih 

kecil dari nilai α 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa HO ditolak dan HI gagal ditolak yang 

artinya terdapat pengaruh faktor hubungan 

perawatan kesehatan balita  di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 

2013. 

 

PEMBAHASAN 

Status GIzi Pada Balita di Rumah Sakit 

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013. 

Salah satu yang harus diperhatikan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan balita 

adalah kebutuhan gizinya. Seperti diketahui 

usia balita adalah usia yang penting dalam 

tumbuh kembang balita. Sehingga 

kebutuhan gizi yang seimbang pada balita 

yang benar-benar diperhatikan. 

Pemberian makanan yang tidak tepat 

biasanya mengakibatkan kekurangan gizi. 

Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan 

perkembangan anak khususnya balita 

terganggu, sehingga anak menjadi lemah, 

dan rentan terhadap penyakit infeksi. Karena 

itu sangat penting memperhatikan kebutuhan 

gizi balita.  

       Konsumsi gizi sangat mempengaruhi 

status gizi kesehatan seseorang khususnya 

balita yang merupakan modal utama bagi 

kesehatan. Selain itu juga gizi sangat 

berengaruh terhadap perkembangan otak 

balita, dan perilaku serta produktivitas serta 

daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi 

(haryani s, 2011). Seperti yang kita ketahui 

bahwa apabila terjadi ketidakseimbangan 

dari gizi akan menyebabkan menurunnya 

derajat kesehatan sekaligus meningkatkan 



 
 

resiko terkena penyakit infeksi (Sri 

adiningsih,2011). 

       Menurut penelitian 

Mennon&handed,1991 status gizi 

disebabkan oleh dua faktor, faktor langsung 

dan faktor tidak langsung.  Faktor langsung 

tersebut adalah kurangnya konsumsi 

makanan yang bergizi, dan fakotor tidak 

langsung ketahan pangan, pengasuhan, dan 

kondisi lingkungan dimana tempat tinggal. 

Hubungan Pola Makan Dengan Status 

Gizi 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisa 

hubungan pola makan dengan status gizi, 

dari 35 balita diperoleh 82% status gizi 

balita dengan kategori status gizi kurang 

yang melakukan pola makan tidak teratur, 

sedangkan balita yang mempunyai kategori 

status gizi normal yang melakukan pola 

makan teratur sebanyak 75% . 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan 

uji statistic chi-square di peroleh hasil 

penelelitian bahwa faktor yang status gizi 

terhadap pola makan di peroleh nilai p value 

0,005 dimana nilai p value lebih kecil dari 

nilai α 0,05. Hal ini menunjukan bahwa HO 

ditolak dan HI diterima yang artinya terdapat 

pengaruh status gizi terhadap pola makan 

balita. 

Berdasarkan hasil analisa frekuensi pada 

tabel VII didapatkan sebagian besar dari 

status gizi yang melakukan pola makan tidak 

terartur sebanyak 82%dari kategori status 

gizi kurang, namun salah satu yang 

mempengaruhi pola makan balita yaitu jenis 

makanan balita sehingga mengakibatkan 

pola makan balita tidak teratur. 

Pola makan sering kali disebabkan oleh jenis 

makanan, dan tampilan makanan. Sehingga 

anak usia balita lebih memilih dalam hal 

makan. Maka dari itu orang tua harus lebih 

bervarasi dalam menyjikan makanan untuk 

anak usia balita. 

Hubungan Penyakit Infeksi Dengan 

Status Gizi 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel VIII  di dapatkan hasil analisa 

hubungan penyakit infeksi dengan status 

gizi, diperoleh sebanyak 70,6% status gizi 

balita dengan kategori status gizi kurang 

yang terkena diare, sedangkan status gizi 

balita dengan kategori status gizi normal 

50%,  Hasil uji statistik diperoleh nilai p 

value 0,03 lebih kecil dari nilai α 0,05. 

Hasil pengolahan data menggunakan uji chi-

square diperoleh hasil penelitian bahwa 

faktor yang pengaruh status gizi terhadap 

penyakit infeksi di peroleh nilai p value 0,01 

dimana nilai p value lebih kecil dari nilai α 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa HO ditolak 

dan HI diterima yang artinya terdapat 

pengaruh status gizi terhadap penyakit 

infeksi balita. 

Seperti yang kita ketahui bahwa apabila 

terjadi ketidakseimbangan dari gizi akan 

menyebabkan menurunnya derajat kesehatan 

sekaligus meningkatkan resiko terkena 

penyakit infeksi (sri adiningsih,2011).  

Anak usia balita sangat rentan sekali 

terhadap kondisi kesehatan, karena di usia di 

bawah 5 tahun sangat sensitive terhadap 

penyakit, terutama penyakit infeksi seperti 

diarem DBD, ispa, dan pneumonia. 

Hubungan Penyediaan Makanan Dengan 

Status Gizi 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel X 

didapatkan hasil analisa hubungan 

penyediaan makanan bergizi dengan status 

gizi, dari 35 balita diperoleh sebanyak 

76,5% status gizi balita dengan kategori 

status gizi kurang yang tidak mendukung 

penyediaan makanan, sedangkan  yang 

status gizi balita dengan kategori status gizi 

normal 12,5% yang tidak mendukung 

penyediaan makanan, 

Berdasarkan hasil analisa tabel X 

penyediaan makanan bergizi dengan 

kategori status gizi kurang sebanyak 76,5% 

yang tidak mendukung dalam penyediaan 

makanan yang  disebabkan oleh  salah satu 

faktor ekonomi yang mengakibatkan tidak 

tersedianya penyediaan makanan bergizi dan 

menyebabkan status gizi kurang pada balita. 

Dalam penyediaan makanan bergizi sangat 

penting untuk anak usia balita. Kebutuhan 

zat gizi pada balita harus cukup dan 

seimbang karena anak balita sedang 

mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Kebutuhan energi 



 
 

dan protein balita berdasarkan Angka 

Kecukupan Gizi. 

 

Hubungan Pola Asuh Dengan Status Gizi 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel XI 

didapatkan hasil analisa hubungan pola asuh 

dengan status gizi , dari 35 balita diperoleh 

diperoleh status gizi balita dengan kategori 

status gizi sebanyak 52,9% balita yang 

termasuk pola asuh permisif, 5,9% termasuk 

pola asuh demokratis. Hasil pengolahan data 

menggunakan uji chi-square diperoleh hasil 

penelitian bahwa faktor yang pengaruh 

status gizi terhadap pola asuh balita bergizi 

di peroleh nilai p value 0,02 dimana nilai p 

value lebih kecil dari nilai α 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa HO ditolak dan HI 

diterima yang artinya terdapat pengaruh 

status gizi terhadap pola asuh balita. 

Pola asuh adalah suatu model atau cara 

mendidik anak yang merupakan suatu 

kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha 

membentuk pribadi anak yang sesuai dengan 

harapan masyarakat pada umumnya 

(Wargito,2010). 

Hal ini didapat dikarenakan oleh banyak tipe 

pola asuh yaitu tipe pola asuh 

permisif,otoritatif, otoriter, dan demokratis. 

Peranan orang tua sangat berpengaruh dalam 

mendidik dan membentuk pribadi anak yang 

baik. 

Hubungan Perawatan Kesehatan Balita 

Dengan Status Gizi 

Berdasarlan hasil penelitian pada tabel XII 

didapatkan hasil  analisa hubungan 

perawatan kesehatan balita dengan status 

gizi, dari 35 balita diperoleh sebanyak 52% 

status gizi balita dengan kategori status gizi 

kurang yang tidak dilakukan , 47% yang 

dilakukan. Hasil pengolahan data 

menggunakan uji chi-square diperoleh hasil 

penelitian bahwa faktor yang pengaruh 

status gizi terhadap kesehatan balita  di 

peroleh nilai p value 0,02 dimana nilai p 

value lebih kecil dari nilai α 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa HO ditolak dan HI 

diterima yang artinya terdapat pengaruh 

status gizi terhadap kesehatan balita. 

Dari penelitian ini didapatkan 52% dari 

kategori status gizi kurang yang tidak 

melakukan kesehatan balita, dalam hal ini 

peran ibu dalam melakukan kesehatan balita  

dan pemenuhan gizi yang baik bagi balita 

sangat penting. Banyaknya waktu dirumah 

yang dapat di artikan pemberian perhatian 

yang cukup bagi balita merupakan prasyarat 

tumbuh kembangnya balita. 

Dalam melakukukan perawatan kesehatan 

balita sangat penting, karena dengan 

melakukan perawatan kesehatan balita kita 

dapat mengetahui perkembangan dan 

kondisi anak dengan baik. 

SIMPULAN 

1. Hubungan pola 

makan dengan Status gizi , 

menyatakan bahwa sebanyak 35 

balita yang 82% status gizi balita 

dengan kategori status gizi kurang 

yang melakukan pola makan tidak 

teratur, sedangkan dengan kategori 

status gizi normal yang melakukan 

pola makan teratur sebanyak 75%. 

2. Hubungan 

penyakit infeksi dengan status gizi, 

menyatakan bahwa sebanyak 35 

balita diperoleh 70,6% dari ketegori 

status gizi kurang yang terkena diare. 

3. Hubungan penyediaan 

makanan bergizi dengan status gizi, 

menyatakan bahwa dari 35 balita 

diperoleh 76,5% status gizi balita 

dengan kategori status gizi kurang 

yang tidak mendukung penyediaan 

makanan bergizi. Dan 23,5% yang 

mendukung penyediaan makanan 

berrgizi. 

4. Hubungan pola asuh 

dengan status gizi, menyatakan bahwa 

dari 35 balita diperoleh 52,9% dari 

kategori status gizi kurang termasuk 

tipe pola asuh permisif, dan 47,1% 

termasuk pola asuh demokratis. 

5. Hubungan perawatan kesehatan balita 

dengan status gizi, menyatakan bahwa 

dari 35 balita diperoleh 52% dari 

kategori status gizi kurang yang tidak 

tidak melakukan perawatan kesehatan 

balita, dan 47,1% yang melakukan 

kesehatan balita. 
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SARAN 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Diharapkan  bagi peneliti selanjutnya 

dapat meningkatkan dan lebih 

melengkapi untuk penelitian selanjutnya 

khusunya tentang gizi balita. 

2. Bagi Rumah Sakit 

       Disarankan bagi tenaga kerja di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi 

. lebih meningkatkan lagi pengawasan 

dan memberikan dan lebih banyak 

dalam menyediakan makanan yang 

bergizi bagi anak usia balita. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

       Disarankan bagi istitusi pendidikan 

lebih banyak lagi melengkapi referensi 

buku-buku atau pun sember-sumber 

tertulis lainnya menegnai kesehatan 

khususnya tentang gizi balita. 
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