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ABSTRAK 

Indonesia masih menghadapi  tantangan besar dalam bidang gizi yaitu gizi 
kurang dan gizi lebih, status gizi anak sekolah dasar merupakan gambaran apa 
yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Salah satu golongan yang 
memerlukan perhatian dalam konsumsi makanan dan zat gizi adalah anak usia 
sekolah (Yulni dkk, 2013). Salah satu cara untuk mengatasi berat badan kurang 
adalah dengan cara memberikan modisco (Modified Dietetic Skim and Cotton 
Sheet Oil). Komposisinya terdiri dari susu, margarin dan gula yang manfaatnya 
dapat menambah berat badan anak secara cepat dan merupakan salah satu 
kegiatan antisipasi terhadap dampak buruknya status gizi (Depkes RI, 1999). 
Salah satu cara lain untuk meningkatkan berat badan anak adalah dengan cara 
meningkatkan nafsu makan. Temulawak sudah dikenal secara luas dapat 
meningkatkan nafsu makan, temulawak merupakan salah satu komposisi dari 
jamu cekok yang secara turun temurun telah dipercaya memiliki efek 
meningkatkan nafsu makan dan berat badan (Limananti dan Triratnawati, 2003). 

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui efek pemberian kombinasi 
modifikasi modisco dengan dekokta temulawak (Curcuma xanthorrhiza) terhadap 
peningkatan berat badan anak usia 6-9 tahun dengan indeks massa tubuh rendah. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu quasy experimental design dengan 
menggunakan rancangan “pre-post test group design”. Penelitian dilakukan 
selama 3 minggu pada bulan Januari 2017 di SDN Pacar Keling IX/190 Surabaya 
dengan subjek penelitian sebanyak 26 anak usia 6-9 tahun dengan indeks massa 
tubuh rendah.  

Rerata peningkatan berat badan pada kelompok modifikasi modisco 
sebesar 0,72 Kg dengan SD 0,20; Sedangkan rerata peningkatan berat badan 
kelompok kombinasi modifikasi modisco dengan dekokta temulawak sebesar 2,03 
Kg dengan SD 0,76. Dengan uji T, didapatkan hasil signifikan P=0,00 (P<0,05) 
pada kedua kelompok. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa, 
pemberian modifikasi modisco saja dan pemberian kombinasi modifikasi modisco 
yang diberikan 2 kali/hari dengan dekokta temulawak dengan dosis 2 gram/hari 
rimpang temulawak kering dapat meningkatkan berat badan anak usia 6-9 tahun 
dengan IMT rendah. Pemberian kombinasi modifikasi modisco dengan dekokta 
temulawak menunjukkan peningkatan berat badan lebih dibandingkan pemberian 
modifikasi modisco saja. 

Kata Kunci : Berat Badan, Modifikasi Modisco, Temulawak (Curcuma 
xanthorrhiza). 
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