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ABSTRAK 

 

Salah satu masalah yang berkaitan dengan gizi adalah kekurangan gizi yang 

umumnya diderita oleh balita. Penyebab langsung kekurangan gizi yaitu asupan 

zat gizi dan penyakit infeksi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 

hubungan kecukupan zat gizi dan penyakit infeksi dengan status gizi balita. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan 

cross sectional yang dilakukan pada 54 balita. Balita dipilih secara proportional 

random sampling. Analisis statistik dilakukan menggunakan uji Fisher’s Exact 

dan Pearson Correlation (α=0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan status gizi menurut 

indeks BB/U dengan kecukupan energi, protein, kalsium, zat besi, seng, dan 

asupan energi, vitamin A, kalsium, zat besi, serta dengan kejadian sakit dan 

frekuensi sakit. Sedangkan  indeks TB/U menunjukkan tidak ada hubungan 

dengan kecukupan energi, protein, kalsium, zat besi, seng, dan asupan energi, 

protein, vitamin A, kalsium, zat besi, seng, serta dengan kejadian sakit. Tidak 

terdapat hubungan antara indeks BB/TB dengan kecukupan energi, protein, 

kalsium dan seng, dan asupan  kalsium, zat besi, serta dengan kejadian sakit dan 

frekuensi sakit. Sebaliknya, status gizi berdasarkan indeks BB/U menunjukkan 

ada hubungan dengan asupan protein (p=0,035) dan seng (p=0,025). Status gizi 

dengan indeks TB/U menunjukkan ada hubungan dengan frekuensi sakit 

(p=0,025). Status gizi berdasarkan indeks BB/TB menunjukkan ada hubungan 

dengan kecukupan zat besi (p=0,048), asupan energi (p=0,019), protein (p=0,008), 

kalsium (p=0,033) dan seng (p=0,016). Hubungan antara kecukupan vitamin A 

dengan status gizi balita tidak dapat dilakukan uji statistik karena tidak adanya 

variasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah status gizi menurut indeks BB/U 

berhubungan dengan asupan protein dan seng, indeks TB/U berhubungan dengan 

frekuensi sakit dan BB/TB berhubungan dengan kecukupan zat besi, asupan 

energi, protein, kalsium, serta seng. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan 

konsumsi seng untuk mengurangi risiko stunting dan konsumsi protein, vitamin 

A, zat besi serta seng untuk mengurangi frekuensi penyakit infeksi. 
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