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ABSTRAK  
Gizi buruk dan infeksi merupakan penyebab tingginya prevalensi kamatian dan kecacatan 
pada balita. Pada balita, prevalensi diare di Indonesia adalah 11,3% dan prevalensi ISPA 
sebesar 16,1%. Di wilayah kerja Puskesmas Peneleh, insiden penyakit diare pada Desember 
tahun 2009 sebesar 5,3%, sedangkan penyakit ISPA sebesar 30,7%.  
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pola konsumsi dan status infeksi (CRP) 
pada balita dengan status gizi kurang dan balita dengan status gizi normal. Selain itu, tujuan 
penelitian ini mempelajari karakteristik keluarga pada balita dengan status gizi kurang dan 
status gizi normal.  
Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan komparasi dengan pengumpulan 
data secara crossectional. Populasi adalah balita berusia 2-5 tahun dan besar sampel sebesar 
17 balita untuk masing-masing sub-populasi yang dipilih secara simple random sampling. 
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung menggunakan 
kuesioner. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Uji yang digunakan adalah uji t-test, 
Mann-Whitney test dan chi square.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada karakteristik balita, 
karakteristik keluarga balita, serta tingkat konsumsi vitamin A. Selain itu, terdapat perbedaan 
tingkat konsumsi energi, protein, seng, serta status infeksi (kadar CRP) pada balita dengan 
status gizi kurang dan status gizi normal (p<0,05). Berdasarkan kadar CRP, balita dengan 
status gizi normal memiliki jumlah inflamasi lebih besar daripada balita dengan status gizi 
kurang.  
Dari penelitian ini dapat disimpulkan, besarnya jumlah inflamasi pada balita dengan status 
gizi normal menunjukkan status gizi yang baik di wilayah kerja Puskesmas Peneleh masih 
beresiko memiliki status gizi yang kurang apabila masalah infeksi tidak segera ditanggulangi. 
Oleh karena itu, survei konsumsi pangan dan penelitian faktor lain seperti sanitasi lingkungan 
dan hygiene perorangan hendaknya dilakukan.  
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