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ABSTRAK 

  

Latar Belakang : Keadaan status gizi balita di jawa tengah berdasarkan indeks 

tinggi badan menurut umur didapatkan data 16.9% anak yang mengalami 

pertumbuhan yang sangat pendek, 17.0% balita yang pendek, dan 66.1% balita 

yang normal. Sedangkan berdasarkan indeks berat badan menurut umur 

didapatkan data 3.3% balita dengan gizi buruk, 12.4% balita dengan gizi kurang, 

78.1% balita dengan gizi baik, dan 6.2% balita dengan gizi lebih. Pertumbuhan 

ekonomi di sragen pada tahun 2000 sebesar 2.85%, menurun pada tahun 2001 

menjadi 2.26%, dan meningkat pada tahun 2002-2003 yaitu masing-masing 

2.93% dan 3.26%. 

Metode : Observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah 

sampel sebesar 65 balita. Analisis data menggunakan Chi Square.  

Hasil :  status gizi balita dengan indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang 

mengalami gizi kurang sebanyak 13.8% sedangkan sisanya mengalami gizi baik 

sebanyak 86.2%; dan berdarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang 

mengalami gizi kurang sebanyak 46.2% sedangkan sisanya mengalami gizi baik 

sebanyak 53.8%; sedangkan berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan 

(BB/TB) yang mengalami gizi kurang sebanyak 13.8% sedangkan sisanya 

mengalami gizi baik sebanyak 86.2%. Hasil analisis didapatkan p hitung adalah 

0.009 untuk distribusi sampel berdasarkan BB/U umur, dan 0.010 untuk distribusi 

sampel berdasarkan TB/U, serta 0.009 untuk distribusi sampel berdasarkan 

BB/TB. 

Kesimpulan : Terdapat hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan 

status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

  

Kata kunci : pendapatan keluarga, status gizi balita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background : The state of nutritional status of children in Central Java based on 

index of height for age data obtained 16.9% of children who have growth in a 

very short, short 17.0% of infants and 66.1% of normal infants. While based on 

the index weight by age data obtained 3.3% of infants with malnutrition, 12.4% of 

infants with malnutrition, 78.1% of infants with good nutrition, and 6.2% of 

infants with more nutrition. Economic growth in sragen in 2000 was 2.85%, 

decreased in 2001 to 2.26%, and increased in 2002-2003, respectively 2.93% and 

3.26%.  

Method : By observational cross sectional analytic approach. The number of 

samples was 65 toddlers. Data analysis using Chi Square.  

Results : The nutritional status of children by index weight for age (W/A) were 

experiencing malnutrition while the remaining 13.8% as having good nutrition as 

much as 86.2%, and the index based on height for age (H/A) which had 

malnutrition as much as 46.2% while the rest had good nutrition as much as 

53.8%, while the index by weight according to height (W/H) were experiencing 

malnutrition while the remaining 13.8% as having good nutrition as much as 

86.2% . The results of the analysis obtained p count is 0.009 to the sample 

distribution based on W/A, and 0.010 for sample distribution based H/A, and 

0.009 for the distribution of the sample by W/H.  

Conclusion : There is a relationship between the level of family income to the 

nutritional status of children in the working area Public Health Center Kalijambe.  

 

Keywords : Family Income, Nutritional Status of Children  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam mengisi 

pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa  Indonesia. Salah satu upaya 

peningkatan derajat kesehatan adalah perbaikan gizi masyarakat. Gizi yang 

seimbang dapat  meningkatkan ketahanan tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan 

dan menjadikan pertumbuhan yang normal (Depkes RI, 2004).  

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya 

dalam Millenium Development Goals (MDGs) adalah status gizi balita. Status gizi 

balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) (Depkes 

RI, 2010). 

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, 

namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan secara pendekatan medis dan 

pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi di Indonesia dan di Negara berkembang 

pada umumnya masih didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), 

Masalah Anemia Besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), 

masalah Kurang Vitamin A (KVA) dan masalah obesitas terutama di kota-kota 

besar (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2012). 

Keadaan status gizi balita di jawa tengah berdasarkan indeks tinggi badan 

menurut umur (TB/U) didapatkan data sebanyak 16,9% anak yang mengalami 

pertumbuhan yang sangat pendek, 17,0% balita yang pendek, dan 66,1% balita 

yang normal. Sedangkan berdasarkan indeks indeks berat badan menurut umur 

(BB/U) didapatkan data sebanyak 3,3% balita dengan gizi buruk, 12,4% balita 

dengan gizi kurang, 78,1% balita dengan gizi baik, dan 6,2% balita dengan gizi 

lebih (Riskesdas, 2010). 

Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam 

menentukan keberhasilan suatu negara. Data badan pusat statistik (BPS) 

menyebutkan bahwa pada tahun 2006, tingkat ekonomi nasional mengalami 

penurunan dibandingkan  tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,7% dan mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 5,5%. 

Namun pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan yang signifikan 

pada tahun 2007 menjadi 6,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,1% lebih tinggi dari tahun 2007, dan 

pada tahun 2009 meningkat sebesar 4,5%, dan meningkat sebesar 6,1% pada 

tahun 2010 (Depkes RI, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi di jawa tengah pada tahun 2006 menunjukkan angka 

5,33% dan meningkat pada tahun 2007 menjadi 5,59%. Pertumbuhan ekonomi di 

Sragen pada tahun 2000 sebesar 2,85%, menurun pada tahun 2001 menjadi 

2,26%, dan meningkat pada tahun 2002-2003 yaitu masing-masing 2,93% dan 

3,26% (Titisari, 2009). Hal tersebut cukup beralasan mengingat kondisi 

perekonomian yang terus meningkat dari tahun 2006 hingga 2010 (Profil 

kesehatan jawa tengah, 2008). 

Salah satu karakteristik keluarga adalah tingkat pendapatan keluarga. 

Keluarga dengan status ekonomi menengah kebawah, memungkinkan konsumsi 

pangan dan gizi terutama pada balita rendah dan hal ini mempengaruhi status gizi 

pada anak balita (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2012). 



 
 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui hubungan 

tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi pada balita di wilayah kerja 

Puskesmas Kalijambe. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka perumusan 

masalah yaitu adakah hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi 

balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan 

keluarga dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis : Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan 

masyarakat khususnya dibidang kesehatan anak dan pengembangan ilmu 

pengetahuan antara lain hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi 

balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

Manfaat Praktis : masyarakat dapat lebih memperhatikan gizi balita dengan 

memenuhi kebutuhan gizi balita dan sebagai masukan bagi pihak yang akan 

melanjutkan penelitian ini ataupun melakukan penelitian yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Status Gizi Balita 

1) Definisi 

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan 

lebih. Secara klasik kata gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh, yaitu 

untuk menyediakan energi, membangun, dan memelihara jaringan tubuh, serta 

mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Tetapi, sekarang kata gizi 

mempunyai pengertian lebih luas, disamping untuk kesehatan, gizi dikaitkan 

dengan potensi ekonomi seseorang, karena gizi berkaitan dengan 

perkembangan otak, kemampuan belajar, dan produktifitas kerja (Almatsier, 

2010). 

Status gizi adalah keadaan kesehatan individu-individu atau kelompok-

kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat 

lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur 

secara antropometri (Suhardjo, 2002). 

Status gizi merupakan indikator kesehatan yang penting karena anak 

usia di bawah lima tahun merupakan kelompok yang rentan terhadap kesehatan 

dan gizi. Gangguan gizi pada awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas 

kehidupan berikutnya. Gizi kurang pada balita tidak hanya menimbulkan 

gangguan pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan 

produktivitas ketika dewasa (Handayani, Mulasari, & Nurdianis, 2008). 

Status Gizi Balita adalah  keadaan kesehatan anak yang ditentukan oleh 

derajat kebutuhan fisik energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan 

dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri, dan 

dikategorikan berdasarkan standar baku World Health Organization -National 



 
 

Center Health Statistics, USA (WHO-NCHS) dengan indeks berat badan 

menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan tinggi badan 

menurut tinggi badan BB/TB (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2012). 

Dalam ilmu gizi, banyak digunakan istilah yang sering bercampur 

dengan istilah-istilah yang biasa digunakan sehari-hari sehingga kadang-

kadang dapat mengakibatkan salah pengertian. Beberapa istilah yang sering 

digunakan perlu kiranya mendapat penjelasan terlebih dahulu. Nutrien yaitu zat 

penyusun bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk metabolisme, yaitu 

air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Bahan makanan yaitu 

hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan (Staf pengajar ilmu 

kesehatan anak FKUI, 2007).  

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan status gizi. Istilah tersebut 

yaitu : 

a) Gizi (Nutrition) 

b) Keadaan gizi 

c) Status gizi (Nutrition Status) 

d) Malnutrisi (Gizi Salah, Malnutrition) 

Keadaan patologis akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif 

maupun absolut satu atau lebih zat gizi. 

Ada empat bentuk malnutrisi :  

1. Under Nutrition  

2. Specific Defisiency  

3. Over Nutrition 

4. Imbalance  

e) Kurang Energi Protein (KEP) 

2) Penilaian Status Gizi  

a) Penilaian Status Gizi Langsung 

Penilaian status gizi langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian 

yaitu :  

1. Antropometri 

2. Klinis 

3. Biokimia 

Menurut Supariasa, Bakri, & Fajar (2012), Pemeriksaan biokimia 

zat gizi meliputi : 

1. Penilaian Status Zat Besi 

2. Penilaian Status Protein 

3. Penilaian Status Vitamin 

4. Penilaian Status Mineral 

4. Biofisik 

b) Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung 

Penilaian status gizi secara tak langsung dapat dibagi tiga, yaitu: 

1) Survei Konsumsi Makanan 

2) Statistik Vital 

3) Faktor Ekologi 



 
 

Ahli gizi dan dokter sering menggunakan indikator biokimia sebagai 

suatu ukuran dari kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis 

akan zat gizi tertentu (Siagian, 2010). 

3) Jenis Parameter 

Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain : 

umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar 

dada, lingkar pinggul dan tebal lemak dibawah kulit.  

a) Umur 

b) Berat Badan 

c) Tinggi Badan 

d) Lingkar Lengan Atas 

e) Lingkar Kepala 

f) Lingkar Dada 

g) Jaringan Lunak 

Indikator antropometri diukur berdasarkan berat badan, tinggi badan, 

lingkar lengan, ketebalan lipatan kulit trisep, dan lingkar betis. Dari 

pengukuran indeks massa tubuh, maka pertengahan otot lingkar lengan, lengan 

daerah otot, dan area lemak lengan juga dihitung (Merhi, & Aquino,  2012). 

Pada anak-anak tiga indeks antropometri yang paling sering digunakan 

adalah berat badan terhadap tinggi badan, tinggi badan terhadap usia, dan berat 

badan terhadap usia. Indeks ini dapat dinyatakan dalam z-skor, persentil, atau 

persentase rata-rata, yang memungkinkan perbandingan anak atau sekelompok 

anak-anak dengan populasi referensi (WHO, 2003). 

4) Klasifikasi Status Gizi 

Dalam menentukan klasifikasi status gizi harus ada ukuran baku yang 

sering disebut reference. Baku antropometri yang sekarang digunakan di 

Indonesia adalah WHO 2005 (Depkes, 2011). 

Berdasarkan baku Harvard status gizi dapat dibagi menjadi empat, 

yaitu: 

a) Gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas. 

b) Gizi baik untuk well nourished. 

c) Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderate PCM 

(Protein Calori Malnutrition). 

d) Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmik-kwasiorkor 

dan kwasiorkor. 

Beberapa klasifikasi yang umum digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Klasifikasi Gomez (1956) 

b) Klasifikasi Kualitatif Menurut Wellcome Trust 

c) Klasifikasi Menurut waterlow 

d) Klasifikasi Jelliffe 

e) Klasifikasi Bengoa 

f) Klasifikasi Status Gizi menurut Rekomendasi Lokakarya Antropometri, 

1975 serta Puslitbang Gizi, 1978 

g) Klasifikasi Menurut Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI tahun 

1999 

h) Klasifikasi Cara WHO 



 
 

Tingkat Pendapatan Keluarga 

1) Data Ekonomi Keluarga 

Data ekonomi keluarga meliputi: 

a) Pekerjaan (pekerjaan utama, misalnya pekerjaan pertanian, dan pekerjaan 

tambahan, misalnya pekerjaan musiman). 

b) Pendapatan keluarga (gaji, upah, imbalan, industri rumah tangga, pertanian 

pangan/non pangan, dan hutang). 

c) Kekayaan yang terlihat seperti tanah, jumlah ternak, mobil, motor, dan lain-

lain). 

d) Pengeluaran/anggaran (pengeluaran untuk makanan, pakaian, listrik, 

pendidikan, minyak/bahan bakar, transportasi, rekreasi, dan lain-lain). 

e) Harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim. 

                             (Supariasa, Bakri, & Fajar, 2012). 

2) Sumber Pendapatan Keluarga 

Pendapatan Keluarga adalah jumlah pendapatan tetap dan sampingan 

dari kepala keluarga, ibu, dan anggota keluarga lain dalam 1 bulan dibagi 

jumlah seluruh anggota keluarga yang dinyatakan dalam rupiah per kapita per 

bulan (Ernawati, 2006). 

Sumber-sumber pendapatan keluarga didapatkan dari upah, gaji, 

imbalan, industri rumah tangga, dan pertanian pangan/non pangan. 

kekayaan berbeda dengan Pendapatan, karena kekayaan menandakan 

kepemilikan saham asset, sedangkan pendapatan merupakan aliran daya beli. 

Kekayaan mewakili kapasitas yang lebih permanen dalam jangka panjang, 

sedangkan pendapatan mewakili kapasitas dalam jangka pendek. Kekayaan dan 

pendapatan berkorelasi positif, karena pendapatan yang disimpan dan / atau 

diinvestasikan dapat menjadi kekayaan, dan kekayaan dapat menjadi sumber 

penghasilan, keluarga dengan berpenghasilan lebih dapat menambah kekayaan, 

dan keluarga dengan kekayaan lebih dapat memperoleh tambahan pendapatan 

(Raffalovich, Monnat, & Tsao, 2009). 

Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Balita 
Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki posisi pertama pada 

kondisi yang umum. Hal ini harus mendapat perhatian serius karena keadaan 

ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi pangan 

(Suhardjo, 2002). 

Penyebab timbulnya gizi kurang pada balita dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah penyebab langsung, penyebab tidak 

langsung, akar masalah dan pokok masalah. Faktor penyebab langsung yaitu 

makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita oleh anak. Penyebab tidak 

langsung diantaranya adalah ketahanan pangan dalam keluarga, pola pengasuhan 

anak, pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan (Istiono, Suryadi, Haris, 

Irnizarifka, Tahitoe, Hasdianda, Fitria & Sidabutar, 2009).  

Status gizi yang buruk mencerminkan ketidak seimbangan dalam asupan 

makanan dan / atau penyakit menular. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dan sosial ekonomi, seperti status ekonomi rumah tangga, pendidikan 

ibu, kebersihan rumah tangga, dan akses dalam pelayanan kesehatan (Pongou, 

Ezzati, & Salomon, 2006). 



 
 

Dalam penelitian I. Ozguven, Ersoy, A.Y. Ozguven, & Erbay (2010) yang 

berjudul evaluation of nutritional status in turkish adolescents as related to  

gender and socioeconomic status, menyimpulkan bahwa remaja dengan tingkat 

ekonomi rendah lebih pendek dan lebih kurus dibandingkan dengan remaja dari 

kelompok ekonomi menengah dan tinggi, dan hasil pengukuran antropometri pada 

remaja kelompok ekonomi menengah sama dengan remaja dari kelompok 

ekonomi tinggi. 

Dalam penelitian Shoeps, Abreu, Valenti, Nascimento, Oliveira, Gallo, 

Wajnsztejn, & Leone (2011) yang berjudul Nutritional status of pre school 

children from low income families menyimpulkan bahwa anak-anak prasekolah 

yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki prevalensi tinggi 

untuk kelebihan berat badan dan obesitas. 

Kerangka Teori 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kerangka teori dalam penelitian 

ini adalah: 

 

Dampak 

 

Penyebab 

langsung 

 

 

 

Penyebab 

 Tidak 

 langsung 

 

Kurang Pendidikan, Pengetahuan dan Keterampilan 

 

 

 

Pokok Masalah 

di Masyarakat 

 

 

Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan 

 

 

Akar Masalah  

(nasional) 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber :  UNICEF (1988) dengan penyesuaian 

Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu ada hubungan tingkat pendapatan 

keluarga dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

Krisis Ekonomi, Politik, dan Sosial 

Tidak 

Cukup 

Persediaan 

Pangan 

Pola Asuh 

Anak 

Tidak 

Memadai 

Sanitasi dan Air 

Bersih / Pelayanan 

Kesehatan Dasar 

Tidak Memadai 

Makan Tidak Seimbang                           Penyakit Infeksi 

KURANG GIZI 

Kurang pemberdayaan wanita dan 

keluarga, kurang pemanfaatan 

sumberdaya masyarakat 

 



 
 

METODE PENELITIAN 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross 

sectional. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada November-desember tahun 2012. 

Populasi Penelitian 

Populasi target penelitian ini adalah semua balita yang tinggal di wilayah 

kerja Puskesmas Kalijambe. 

Sampel dan Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Estimasi Besar Sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan besar 

sampel menurut Bhisma Murti (2006) yaitu jumlah sampel minimal adalah 30 

sampel. 

Kriteria Restriksi 

1. Kriteria Inklusi  

- keluarga yang memiliki balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe. 

- Balita yang sehat.  

- Balita yang tidak mempunyai kelainan kongenital (kelainan bawaan). 

- Orang tua yang sehat jasmani dan rohani. 

- Orang tua yang bersedia balitanya diikut sertakan dalam penelitian. 

2. Kriteria eksklusi  

- Balita yang sedang sakit atau terinfeksi suatu penyakit seperti diare, TBC, 

Demam berdarah, campak, dan lain-lain.  

Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan keluarga. 

2. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah status gizi balita. 

Definisi Operasional 

1. Pendapatan Keluarga adalah jumlah pendapatan tetap dan sampingan dari 

kepala keluarga, ibu, dan anggota keluarga lain dalam 1 bulan. 

Menurut hrcentro (2012)  : 

a. Pendapatan tinggi : > Rp 810.000. 

b. Pendapatan rendah : ≤ Rp 810.000. 

Alat ukur yang digunakan : kuesioner dan wawancara.  

Skala : nominal. 

2. Status Gizi Balita adalah  keadaan kesehatan anak yang diukur menggunakan 

indeks BB/U, TB/U dan BB/TB dengan baku WHO 2005.  

Diklasifikasikan menjadi: 

Gizi baik : > - 2 SD. 

Gizi kurang : ≤ - 2 SD. 

Alat ukur yang digunakan : Timbangan dacin, Microtoise dan KMS. 

Skala : nominal. 

http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sragen/non_sektor/2012
http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sragen/non_sektor/2012


 
 

3. Balita adalah seluruh anak laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia 

di atas satu tahun dan dibawah lima tahun.  

Alat ukur yang digunakan : akte kelahiran dan kartu keluarga (KK). 

Instrumen 

Instrumen penelitian untuk mengukur tingkat pendapatan keluarga adalah 

dengan menggunakan: Kuesioner dan Wawancara.  

Sedangkan untuk mengukur status gizi balita adalah dengan menggunakan: 

Timbangan dacin, Microtoise dan KMS (kartu menuju sehat).  

Analisis Data 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah uji chi square, 

yaitu membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang 

diharapkan (Notoadmojo, 2010).  

Analisa menggunakan aplikasi SPSS 19.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian tentang hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi 

balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe dilakukan di posyandu Desa Salam 

dan posyandu Desa Blumbang pada bulan Desember 2012. Jumlah sampel 

keseluruhan pada penelitian ini adalah 65 balita yang memenuhi kriteria penelitian 

yang. 

1. Deskriptif Data Responden Penelitian 

Tabel 4.1. Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin 

 Frekuensi Persentase  

Laki-laki 37 56.9  

Perempuan 28 43.1  

Total 65 100.0  

 

Tabel 4.2. Distribusi sampel berdasarkan umur balita 

 Frekuensi Persentase 

0-3 tahun 27 41.5 

3-5 tahun 38 58.5 

Total 65 100 

 

Tabel 4.3. Distribusi data sampel berdasarkan jumlah anggota keluarga 

 Frekuensi Persentase 

3-4 orang 48 73.8 

5-11 orang 17 26.2 

Total 65 100 

 

Tabel 4.4. Distribusi sampel berdasarkan umur Ibu 

 Frekuensi Persentase 

<30 tahun 23 35.4 

>30 tahun 42 64.6 

Total 65 100 



 
 

Tabel 4.5. Distribusi data sampel berdasarkan tingkat pendidikan ibu 

 Frekuensi Persentase 

SD 5 7.7 

SLTP 25 38.5 

SLTA 25 38.5 

Akademi/PT 10 15.3 

Total 65 100 

 

Tabel 4.6. Distribusi data sampel berdasarkan tingkat pendidikan ayah 

 Frekuensi Persentase 

SD 4 6.2 

SLTP 31 47.7 

SLTA 18 27.7 

Akademi/PT 12 18.4 

Total 65 100 

 

Tabel 4.7. Distribusi data sampel berdasarkan pekerjaan ibu 

 Frekuensi Persentase 

Ibu Rumah Tangga 39 60 

Penjahit 7 10.8 

Petani 2 3.1 

Buruh 6 9.2 

Guru 2 3.1 

Swasta 8 12.3 

Rekam Medis 1 1.5 

Total 65 100 

 

Tabel 4.8. Distribusi data sampel berdasarkan pekerjaan ayah 

 Frekuensi Persentase 

Polisi 2 3.1 

Wiraswasta 5 7.7 

Swasta 16 24.6 

Pedagang 3 4.6 

Tukang Kayu 14 21.6 

Buruh 16 24.6 

Penjahit 1 1.5 

Petani 4 6.2 

Sopir Taksi 1 1.5 

Guru 2 3.1 

Tukang Bengkel 1 1.5 

 

 

 

 

 



 
 

2. Hasil Uji Analisis Hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan status 

gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe 

Tabel 4.9. Distribusi sampel berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U). 

 
 BB_U    

Baik % kurang % Total P value 

Tingkat_Pendapatan tinggi  34 97.1 1 2.9 35 0.009 

rendah  22 73.3 8 26.7 30  

Total  56 86.2 9 13.8 65  

Tabel 4.10. Distribusi sampel berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U). 

 
 TB_U    

baik % kurang % Total P value 

Tingkat_Pendapatan tinggi  24 68.6 11 31.4 35 0.010 

rendah  11 36.7 19 63.3 30  

Total  35 53.8 30 46.2 65  

Tabel 4.11. Distribusi sampel berdasarkan berat badan menurut tinggi badan 

(BB/TB). 

 
 BB_U    

baik % kurang % Total P value 

Tingkat_Pendapatan tinggi  34 97.1 1 2.9 35 0.009 

rendah  22 73.3 8 26.7 30  

Total  56 86.2 9 13.8 65  

 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan uji analisis Chi 

square test tetapi karena distribusi sampel berdasarkan BB/U dan distribusi 

sampel berdasarkan BB/TB tidak memenuhi syarat uji Chi square yaitu dua sel 

yang memiliki nilai expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel, 

sehingga dilakukan uji alternative dengan uji analisis Fisher's Exact Test diolah 

menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 19 for windows 

dengan hasil sebagai berikut : harga p hitung adalah 0,009 untuk distribusi sampel 

berdasarkan BB/U, dan 0,010 untuk distribusi sampel berdasarkan TB/U, serta 

0,009 untuk distribusi sampel berdasarkan BB/TB. Oleh karena itu, H0 ditolak dan 

H1 diterima (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas 

Kalijambe. 

Setelah dianalisis dengan menggunakan uji analisis Chi square test 

kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi untuk melihat kekuatan pengaruh antara 



 
 

pendapatan keluarga dengan status gizi balita berdasarkan BB/U, TB/U, dan 

BB/TB, dari hasil analisis uji korelasi diperoleh nilai 0,325 untuk distribusi 

sampel berdasarkan BB/U, dan 0,304 untuk distribusi sampel berdasarkan TB/U, 

serta 0,325 untuk distribusi sampel berdasarkan BB/TB, hasil korelasi ini berarti 

kekuatan korelasinya lemah. 

Pembahasan 

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada ibu 

dari balita sesuai yang tertera pada lampiran 1, 2, dan 3 yang berisi blangko 

persetujuan (informed concent) dan kuesioner. Setelah itu peneliti menimbang 

berat badan balita dan mengukur tinggi badan balita. Penilaian tersebut dilakukan 

oleh empat peneliti, satu bidan desa dan tiga belas kader desa (delapan kader 

posyandu desa Salam dan lima kader posyandu desa Blumbang) sehingga 

mengurangi bias deteksi (Dahlan, 2011).  

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Hal ini sesuai dengan kepustakaan 

yang menyatakan bahwa Kemiskinan sebagai penyebab gizi kurang menduduki 

posisi pertama pada kondisi yang umum (Suhardjo, 2002). 

Penyebab timbulnya gizi kurang pada balita dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah penyebab langsung, penyebab tidak 

langsung, akar masalah dan pokok masalah. Faktor penyebab langsung yaitu 

makanan dan penyakit infeksi yang mungkin diderita oleh anak. Penyebab tidak 

langsung diantaranya adalah ketahanan pangan dalam keluarga, pola pengasuhan 

anak, pelayanan kesehatan serta kesehatan lingkungan. pelayanan kesehatan dan 

kesehatan lingkungan adalah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar 

yang dapat dijangkau oleh keluarga, serta tersedianya air bersih (Istiono, Suryadi, 

Haris, Irnizarifka, Tahitoe, Hasdianda, Fitria & Sidabutar, 2009). 

. Apabila penelitian ini dilakukan pada populasi yang berbeda dapat saja 

menghasilkan hasil yang berbeda. Hal demikian disebut dengan bias deteksi 

(Dahlan , 2011).  

Dalam penelitian ini peneliti mengalami kendala, yaitu untuk mengukur 

tingkat pendapatan sangat sulit karena sangat sedikit organisasi yang diakui oleh 

pemerintah yang membahas batasan tingkat pendapatan keluarga, dan jumlah 

pendapatan juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Hasil penelitian 65 balita di wilayah kerja Puskesmas Kalijambe dapat 

disimpulkan terdapat hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan status 

gizi balita.  

Saran 

Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor 

lain yang mempengaruhi status gizi balita karena status gizi balita dipengaruhi 

banyak faktor sehingga tidak hanya diukur dari faktor tingkat pendapatan keluarga 

saja dan Menjadikan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan status gizi balita. 
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