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Kekurangan gizi masih merupakan salah satu masalah gizi utama yang ada di 

Indonesia. Apabila kondisi kurang gizi terjadi pada masa balita dapat mengganggu  

proses pertumbuhan anak yang akan sulit untuk diperbaiki pada periode selanjutnya. 

Banyak sekali program perbaikan gizi yang telah dilakukan seperti pemberian makanan 

tambahan yang banyak mengandung zat gizi, pemberian penyuluhan, dan sebagainya 

tetapi masih belum dapat menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh pemberian 

makanan tambahan Jajanan Lokal terhadap peningkatan status gizi kurang pada balita 

usia 25-59 bulan. Penelitian ini termasuk jenis rancangan quasy experiment yang 

dilakukan selama satu bulan di kelurahan Mojo, kecamatan Gubeng, kotamadya 

Surabaya. Sampel yang menjadi subyek penelitian adalah anak balita usia 25-59 bulan 

yang mengalami kondisi gizi kurang (Zscore < -2SD sampai ≥-3SD) sejumlah 32 anak 

yang dibagi menjadi dua kelompok, 16 sebagai kelompok perlakuan yang diberi PMT 

Jajanan Lokal dan 16 lainnya sebagai kelompok kontrol dengan PMT Pan-Enteral. 

Setelah pemberian PMT selama satu bulan kemudian dianalisa kondisi status gizinya 

dengan menggunakan indeks BB/U dan BB/TB . 

Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kedua jenis PMT 

dapat meningkatkan berat badan anak yang mengalami kondisi gizi kurang, dimana 

hasil uji t sampel berpasangan kedua kelompok menunjukkan perbedaan yang bermakna 

sebelum dan sesudah penelitian (p=0,00) p<α , α=0,05. Tetapi hasil dari uji t 2 sampel 

bebas menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna dari selisih peningkatan berat 

badan pada kedua kelompok (p=0,00)  dimana pengaruh PMT Jajanan Lokal lebih 

banyak mengalami  peningkatan berat badan  dari PMT Pan-Enteral. 

Begitu juga hasil uji t bebas pada selisih peningkatan nilai Z-score indeks BB/U 

pada kedua kelompok ternyata ada perbedaan yang bermakna (p=0,021)  p<α , α=0,05 
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dan selisih peningkatan nilai Z-Score indeks BB/TB juga ada perbedaan yang bermakna 

(p=0,00) antara kedua kelompok Intervensi. Yang artinya kelompok dengan PMT 

Jajanan Lokal lebih banyak mengalami kenaikan nilai Z-Score nya dibanding PMT Pan-

Enteral. 

Hasil uji lainnya pada karakteristik balita terlihat umur terbanyak  56,3 % adalah 

37-59 bulan, 62,5 % berjenis kelamin perempuan dengan urutan kelahiran terbanyak 

sebagai anak kedua 53,1%. Sementara didapatkan pendidikan ayah terbanyak 62,5% 

lulus SLTA dan ibu 65,5% lulusan SLTA, dengan pengetahuan gizi ibu cukup 56,3% 

dan kondisi higienis 53,1% keluarga dianggap cukup, pekerjaan ayah pedagang 37,5% 

dan ibu tidak bekerja sebanyak 84,4%. Penghasilan keluarga masih dibawah UMR 

59,4%, dengan pengeluaran untuk makan 40,6% antara Rp300-500.000, jumlah 

keluarga ≤4 orang 71,9%, makanan yang yang dikonsumsi 40,6% keluarga terdiri dari 

makanan pokok dan lauk pauk, dengan 62,5% keluarga mengkonsumsinya 3x sehari. 

Rata-rata tingkat konsumsi energi 59,1% AKG artinya termasuk kategori defisit 

<70%AKG dan protein 76,85% AKG artinya masih termasuk kategori kurang. Selama 

penelitian berlangsung 71,9% anak tidak mengalami sakit, dan 75% status kecacingan 

anak  negatif. 

Kesimpulan dan saran  bahwa pemberian makanan tambahan pada balita bukan 

hanya memperhatikan mutu dan  kandungan zat gizinya saja tetapi juga harus 

memperhatikan daya terima, daya cerna anak serta kesenangan dan kebiasaan pola 

makan anak  setempat, sehingga program perbaikan gizi melalui PMT dapat bermanfaat 

dengan optimal.      
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT  OF  LOCAL  FOOD  SUPPLEMENTARY  FEEDING  ON 

NUTRITIONAL STATUS  OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD 

 
 

NOVIA CANDRANINGRUM 
 
 
 

 Under nutrition is one of the essensial nutrition problem in Indonesia. Under 
nutrition in critical period especially at children under five years old can disturb in the 
children growth and development process.That conditions can’t repaired in the next 
period. 

The objective of this research was to study the effect of Supplementary Feeding 
by Local Food toward improving under nutrition status of children under five years old 
in Mojo, Surabaya district. 

This is a quasy experimental study was under taken for 30 days, the first group 
was given Local Food and the second group was given Pan-Enteral. Samples were 
children under five years old  aged 25-59 months with under nutrition status (Z-Score 
value with BW/A and BW/H <-2 SD up to ≥-3SD) . Subject were divided into two 
groups, each group comprising 16 under five children. 

The two treatment groups showed average increase  of body weight before and 
after treatment. The results of paired t-test for increase of   Z-Score value  using BW/A 
and BW/H index pretest- postest for  Local Food and Pan-Enteral Group revealed 
significant difference was found in each group.And a high significant difference was 
found betwen Local Food and Pan-Enteral by using independent t-test with BW/A index 
(p=0,021) and BW/H index (p=0,00).  

Final conclusion, the effect of Local Food was better than Pan-Enteral to 
improved body weight and nutritional status  of children under five years old. It is not 
only depend on the quality and nutritional essences. It should also consider the tolerance 
of the child as well as their digestion, preference and local food habit pattern need to 
improve under nutrition status by supplementary feeding program.   
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A B S T R A K 
 

PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN JAJANAN LOKAL 

TERHADAP PENINGKATAN STATUS GIZI KURANG PADA BALITA USIA 

25-59 BULAN 

 
NOVIA CANDRANINGRUM 

 
 

Kekurangan gizi masih merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. 
Kekurangan gizi yang terjadi pada periode masa  kritis yaitu pada usia balita dapat 
mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan yang terjadi pada masa kritis, sulit untuk diperbaiki pada periode 
selanjutnya. 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh dari pemberian 
makanan tambahan Jajanan Lokal terhadap peningkatan status gizi kurang pada balita di 
wilayah Mojo,kota Surabaya. 

Penelitian ini termasuk penelitian quasy-experimental dilaksanakan selama 30 
hari dimana kelompok pertama sebagai kelompok  perlakuan diberikan Jajanan Lokal 
dan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol diberikan Pan-Enteral. Sampel yang 
menjadi subyek penelitian adalah anak balita usia 25-59 bulan dengan  status gizi 
kurang (nilai Z-Score index BB/U dan BB/TB <-2 SD s/d ≥-3SD). Subyek penelitian 
dibagi menjadi dua kelompok, yang masing-masing terdiri dari 16 anak balita. 

Kedua kelompok menunjukkan peningkatan rata-rata berat badan sebelum dan 
sesudah intervensi. Hasil uji paired t-test terhadap peningkatan nilai Z-Score dengan 
indeks BB/U dan BB/TB pada masing-masing kelompok baik Jajanan Lokal maupun 
Pan-Enteral sebelum dan sesudah intervensi  memperlihatkan perbedaan yang 
bermakna. Sementara itu hasil uji t-tes independent untuk melihat perbedaan pada kedua 
kelompok intervensi, dengan indeks BB/U  (p=0,021) dan indeks BB/TB  (p=0,00) yang 
artinya terdapat perbedaan yang bermakna di antara kedua kelompok tersebut.  

Kesimpulan akhir  penelitian ini adalah pengaruh pemberian makanan tambahan 
Jajanan Lokal memberikan hasil yang lebih baik  dibandingkan Pan-Enteral dalam 
meningkatkan berat badan dan status gizi anak balita. Oleh karena itu sebaiknya dalam 
pemberian makanan tambahan pada balita bukan hanya memperhatikan mutu dan  
kandungan zat gizinya saja tetapi juga harus memperhatikan daya terima, daya cerna 
anak serta kesenangan dan kebiasaan pola makan anak  setempat, sehingga program 
perbaikan gizi melalui PMT dapat bermanfaat dengan optimal.      
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