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ABSTRAK 

Masa balita merupakan suatu periode penting dalam tumbuh kembang anak 

karena masa balita yang akan menentukan perkembangan anak di masa selanjutnya. 

Ketepatan pemberian makan pada balita dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu 

tentang gizi karena ibu sebagai tombak dalam penyedia makanan untuk 

keluarga.Selain pengetahuan ibu tentang gizi, tingkat asupan makan balita dapat 

mempengaruhi status gizi balita tersebut.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi, asupan makan balita dan budaya 

pemberian makan pada balita dengan status gizi balita usia 12-24 bulan.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

cross-sectional dan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tambak Wedi Kecamatan 

Kenjeran Kota Surabaya pada bulan Juli 2017. Sampel penelitian ini yaitu balita usia 

12-24 bulan sebanyak 47 balita. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode 

wawancara dengan kuesioner, recall 2x24 jam untuk mengetahui asupan makan balita 

dan pengukuran berat badan balita. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu balita memiliki 

pengetahuan tentang gizi yang baik dengan status gizi balita normal (81,8%) dan 

yang memiliki pengetahuan kurang dengan status gizi balita tidak normal (92,9%). 

Hasil uji statistikchi square menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan ibu 

(p = 0,000), asupan energi (p = 0,008), karbohidrat (p = 0,024), protein balita (p = 

0,002), dan distribusi pangan dalam keluarga(p = 0,033) dengan status gizi balita 

(BB/U). Namun, tidak terdapat hubungan antara food taboo(p = 0,119), food belief(p 

= 0,613), asupan lemak balita (p = 0,175) dengan status gizi balita (BB/U). 

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu asupan energi, karbohidrat dan lemak 

balita masih kurang sehingga disarankan kepada ibu balita untuk meningkatkan 

asupan makan balita serta bagi peneliti lain untuk meneliti lanjut pada variabel yang 

berbeda. 
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