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ABSTRAK  

 

Gizi kurang masih menjadi salah satu masalah gizi utama di Indonesia 

yang sering terjadi pada balita. Masalah gizi pada balita dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu faktor secara langsung ataupun faktor tidak langsung. 

Penyebab langsung yang dapat mempengaruhi status gizi balita adalah tingkat 

konsumsi zat gizi dan penyakit infeksi. Faktor lain yang secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi status gizi balita diantaranya ketersediaan pangan, sanitasi 

lingkungan, pola asuh keluarga, akses pelayanan kesehatan dan pendapatan 

orangtua. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat 

konsumsi zat gizi makro, kejadian penyakit infeksi dan tingkat pendapatan dengan 

status gizi balita.  

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan studi 

cross sectional. Sampel penelitian sebesar 62 balita yang terpilih secara acak dan 

bertempat tinggal di Desa Suci Kecamatan Manyar, Gresik. Pengumpulan data 

meliputi pengukuran berat badan balita, wawancara dengan ibu balita 

menggunakan kuesioner dan formulir food recall 2x24 jam. Analisis data 

dilakukan menggunakan uji fisher exact .  

Hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat konsumsi zat gizi makro 

(energi, karbohidrat, lemak dan protein) pada sebagian besar balita termasuk 

dalam kategori cukup (≥ EAR), dalam 2 minggu terakhir sebagian besar balita 

pernah mengalami penyakit infeksi (diare dan atau gejala ISPA), mayoritas 

keluarga balita memiliki tingkat pendapatan ≥ UMK. Terdapat hubungan antara 

asupan energi (p=0,007), asupan lemak (p=0,010) dan asupan protein (p=0,039) 

dengan status gizi balita berdasarkan indeks BB/U sedangkan tidak terdapat 

hubungan antara asupan karbohidrat (p=0,878), kejadian penyakit infeksi           

(p= 0,831) dan tingkat pendapatan (p= 0,213) dengan status gizi balita 

berdasarkan indeks BB/U. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah status gizi balita dapat dipengaruhi 

oleh tingkat konsumsi energi, lemak dan protein. Sebaiknya perlu dilakukan 

peningkatan konsumsi makanan bergizi seimbang dan upaya pencegahan penyakit 

infeksi untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan balita.  
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