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Abstrak: Anak prasekolah merupakan kelompok rawan gizi, sehingga memerlukan asupan 
gizi yang baik. Ketidakseimbangan asupan gizi, baik kelebihan maupun kekurangan akan 
mengakibatkan masalah gizi pada anak usia prasekolah. Pada penelitian ini dilakukan di 
kelurahan Sangkrah dan Semanggi dikarenakan sebelumnya telah dilakukan penelitian 
pendahuluan yang  menunjukkan sebesar 42,85% subjek mempunyai status gizi kurang. 
Mengetahui hubungan asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dengan status gizi 
pada anak usia prasekolah di Kelurahan Sangkrah dan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon 
Surakarta. Jenis Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan crossectional. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sangkrah dan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon 
Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 54 subjek. Status gizi subjek dihitung 
dengan menggunakan Z-score  dengan indikator BB/U, penilaian asupan makan dilakukan 
dengan menggunakan recall 24. Uji data menggunakan uji Pearson Product Moment. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sebesar 61,1% subjek mempunyai status gizi normal dan 
38,95% subjek mempunyai status gizi tidak normal. Asupan energi subjek  tidak baik adalah 
100%, asupan protein subjek 81,5% tidak baik, asupan lemak subjek 92,4% tidak baik dan 
asupan karbohidrat subjek 96,2% tidak baik. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan 
tidak ada hubungan asupan energi, asupan potein, asupan lemak dan asupan karbohidrat 
dengan status gizi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
asupan energi, asupan protein, asupan lemak dan asupan karbohidrat dengan status gizi 
pada anak usia prasekolah.  
 
Kata Kunci : Asupan Energi, Asupan Karbohidrat, Asupan Lemak Dan Asupan Protein, 

Status Gizi Anak Prasekolah 
 
PENDAHULUAN 

Masa kanak-kanak atau yang 
dikenal sebagai masa prasekolah yaitu 
anak yang rentang usianya 3 – 6 tahun 
(Suprapti, 2004). Anak usia prasekolah 
mengalami perkembangan fisiologik dan 
motorik yang pesat. Perkembangan anak 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 
diantaranya genetik, keadaan biologis 
anak yang meliputi status kesehatan dan 
status gizi serta lingkungan tempat 
tinggalnya (Soetjiningsih, 2004).  

Masa prasekolah merupakan fase 
terpenting dalam membangun fondasi 
pertumbuhan dan perkembangan manusia. 
Pertumbuhan anak dipengaruhi oleh faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal berasal dari genetik, sedangkan 
faktor eksternal yaitu status gizi pada 
masa balita. Anak prasekolah merupakan 
kelompok yang menunjukkan 
pertumbuhan badan yang pesat, sehingga 

memerlukan zat gizi yang tinggi setiap 
kilogram berat badannya (Supartini, 2004). 

Anak usia prasekolah termasuk 
golongan rawan gizi. Masalah gizi pada 
anak usia prasekolah muncul karena 
perilaku makan anak yang kurang baik 
dari orang tua. Perilaku orang tua dalam 
memberikan makanan akan 
mempengaruhi sikap suka dan tidak suka 
seorang anak terhadap makanan. Asupan 
makan yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan akan mempengaruhi status gizi. 
Ketidakseimbangan asupan gizi, baik 
kelebihan maupun kekurangan akan 
mengakibatkan masalah gizi pada anak 
usia prasekolah. Masalah gizi yang sering 
dihadapi anak usia prasekolah adalah 
kekurangan energi protein (KEP), obesitas, 
defisiensi vitamin A, dan anemia defisiensi 
Fe (Sulistyoningsih, 2011).  

Asupan zat gizi makronutrien 
dalam tubuh akan menghasilkan energi 
yang diperlukan oleh tubuh. Energi 

1 



dibutuhkan individu untuk memenuhi 
kebutuhan energi basal, menunjang 
proses pertumbuhan dan untuk aktivitas 
sehari-hari. Energi dapat diperoleh dari 
protein, lemak, dan karbohidrat yang ada 
didalam bahan makanan. Anak 
prasekolah yang kekurangan atau 
kehilangan energi dalam jangka lama 
akan menyebabkan status gizi yang 
menurun dan berlanjut menjadi gizi buruk 
(Soediatama, 2010). Penelitian yang 
dilakukan oleh Andyca (2012) 
menunjukkan adanya hubungan antara 
asupan energi dengan status gizi.  
Responden yang mengkonsumsi energi 
“lebih/berlebihan” akan memiliki risiko 
kegemukan sebesar 3,7 kali jika 
dibandingkan dengan yang 
mengkonsumsi tinggi lemak. 

Protein merupakan sumber asam 
amino yang mengandung unsur karbon, 
hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein 
merupakan zat gizi kedua  terbanyak 
setelah air. Protein dalam tubuh berfungsi 
sebagai zat pembangun, pertumbuhan, 
pemeliharaan jaringan, mekanisme 
pertahanan tubuh, dan mengatur 
metabolisme tubuh. Kekurangan protein 
akan menyebabkan masalah gizi yaitu 
kwashiorkor. Penelitian yang dilakukan 
oleh Zulfa dan Hidayanti (2009) 
menunjukkan ada hubungan tingkat 
kecukupan protein dengan status gizi, 
semakin tinggi rata-rata konsumsi protein 
maka semakin tinggi pula status gizi 
berdasarkan BB/TB.  

Lemak sebagai sumber pembentuk 
energi didalam tubuh yang menghasilkan 
energi paling tinggi jika dibandingkan 
dengan karbohidrat dan protein yaitu 
setiap gram mengandung 9 Kkal.  Jika 
energi yang dihasilkan dari lemak 
berlebihan, maka akan disimpan dalam 
jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida 
atau lemak netral. Fungsi lain lemak 
dalam tubuh adalah sebagai pembentuk 
tubuh, pembangun tubuh,  penghemat 
protein, penghasil asam lemak esensial 
dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. 
Kekurangan lemak dapat menyebabkan 
ketersediaan energi berkurang, terjadinya 
perombakan atau katabolisme protein dan 
terjadinya penurunaan berat badan 
(Kartasapoetra dan Marsetyo, 2008). 
Penelitian Handayani (2002), 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi 
lemak jenuh dan lemak total berkontribusi 
terhadap konsumsi energi yaitu sebesar 
31,2% dan 13,2% dari total energi. Hasil 
Penelitian menunjukkan adanya hubungan 
antara konsumsi lemak dengan status gizi, 
konsumsi lemak yang dihubungkan 
dengan status gizi meliputi konsumsi 
kolesterol, konsumsi lemak jenuh dan 
lemak tak jenuh ganda. 

Karbohidrat merupakan sumber 
energi utama yang diperlukan untuk gerak, 
setiap gram karbohidrat mengandung 4 
Kkal. Fungsi lain dari karbohidrat adalah 
membentuk pengeluaran feses, pemberi 
rasa manis pada makanan, pengatur 
metabolisme lemak, memberikan rasa 
kenyang dan sebagai cadangan energi 
(Sulistyoningsih, 2011). Penelitian yang 
dilakukan oleh Andyca (2012), 
menunjukkan bahwa kecenderungan anak 
dengan frekuensi makan karbohidrat 
sering >3x sehari mempunyai faktor resiko 
kegemukan. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) tahun 2010 
menunjukkan bahwa kontribusi energi 
yang berasal dari asupan karbohidrat 
sebesar 56,4%, protein sebesar 10,7% 
dan lemak sebesar 12,7%. Konsumsi 
makan akan berpengaruh terhadap status 
gizi seseorang. Status gizi yang optimal 
atau baik terjadi bila tubuh memperoleh 
cukup zat gizi yang digunakan secara 
efisien sehingga akan meningkatkan 
pertumbuhan fisik, perkembangan otak, 
kemampuan kerja dan kesehatan. Status 
gizi kurang akan terjadi jika tubuh 
mengalami kekurangan salah satu atau 
lebih zat gizi esensial, sedangkan status 
gizi lebih akan terjadi jika tubuh 
memperoleh zat gizi yang berlebihan 
(Almatsier, 2010). 

  Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Karajibani, dkk (2013) pada 
anak usia dibawah 6 tahun di Iran Selatan 
dan Utara menunjukkan bahwa dari 
jumlah 1570 sampel dilakukan penilaian 
status gizi yang didasarkan pada standar 
NCHS dan WHO sebesar 21,1% dan 19,4% 
anak tergolong sangat kurus, 28,2% dan 
32,1% mempunyai status gizi pendek, dan 
sebesar 7,5% dan 9,4% mempunyai 
status gizi kurus. Berdasarkan hasil Riset 
Kesehatan Dasar tahun 2010, prevalensi 
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status gizi berdasarkan berat badan 
menurut umur sampai dengan berat 
badan menurut tinggi badan adalah 2,1% 
tergolong pendek kurus, 11,1% tergolong 
normal kurus, 25,3% tergolong pendek 
normal, 7,6% tergolong pendek gemuk 
dan 4,8% normal gemuk. 

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan Fatimah, dkk (2008) faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap status 
gizi anak antara lain: pola asupan 
makanan yang tidak seimbang, 
pendapatan orang tua, penghasilan, 
riwayat penyakit infeksi, tingkat 
pengetahuan ibu yang kurang, tingkat 
ekonomi sosial yang rendah dan asupan 
kalori dan protein yang rendah. Faktor lain 
yang mempengaruhi status gizi antara lain: 
lingkungan, pendidikan orang tua, pola 
asuh dan jumlah keluarga. Sebelumnya 
telah dilakukan penelitian di wilayah 
Sangkrah dan Semanggi, yaitu penelitian 
yang dilakukan oleh Hidayati, dkk (2009) 

dalam penelitian disebutkan bahwa secara 
umum tingkat pendidikan orang tua masih 
rendah dan penghasilan orang tua 
dibawah UMR (Upah Minimal Regional) di 
kota Surakarta.  

Berdasarkan penelitian 
pendahuluan yang didapatkan di 
Kelurahan Sangkrah dan Semanggi pada 
anak usia prasekolah diperoleh data 
status gizi kurang berdasarkan BB/U 
sebesar 42,85%, TB/U sebesar 37,07% 
dan BB/TB sebesar 13,48% dari 89 
responden. Status gizi kurang ini dapat 
disebabkan karena asupan makan seperti 
energi, protein, lemak dan karbohidrat 
tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 
ingin meneliti hubungan asupan energi, 
protein, lemak dan karbohidrat dengan 
status gizi pada anak usia prasekolah di 
Kelurahan Sangkrah dan Semanggi 
Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. 

 
 
METODE 

. 

 
Jenis Penelitian ini bersifat 

observasional dengan pendekatan 
crossectional. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kelurahan Sangkrah dan Semanggi 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta 
dengan alasan bahwa pada penelitian 
pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

pada bulan Februari 2013 diperoleh data 
status gizi kurang berdasarkan BB/U 
sebesar 42,85%, TB/U sebesar 37,07% 
dan BB/TB sebesar 13,48% dari 89 anak. 
Penelitian ini dilakukan selama bulan 
Februari 2013 sampai dengan Oktober 
2013.  

 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Keluarga 

 Subjek pada penelitian ini adalah 
anak umur prasekolah. Karakteristik 
keluarga subjek meliputi pendapatan, 

pendidikan ibu,  dan besar keluarga. Hasil 
penelitian menunjukkan distribusi 
pendidikan ibu sebagai berikut: 

Tabel 1 
Distribusi pendidikan ibu, Jumlah keluarga  dan Pendapatan Keluarga 

Kategori  Frekuensi % 
Pendidikan Ibu Dasar  44 81.5 
 Lanjut  10 18.5 
Jumlah keluarga  kurang 4 5 9.3 
 lebih 4 49 90.7 
Pendapatan Keluarga Cukup 41 75.9 
 Kurang 13 24,1 
 

Berdasarkan Tabel 1 pendidikan 
ibu subjek 81,5% adalah pendidikan dasar. 
Pendidikan orang tua terutama ibu 
mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan menentukan status gizi 
anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang 
memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan 
mudah memahami informasi yang 
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diberikan (Notoatmojo, 2005). Berdasarkan 
Tabel 1  besar anggota keluarga sebagian 
besar keluarga memiliki anggota keluarga 
lebih dari 4 orang  yaitu sebesar 90.7%. 
Besar keluarga minimum 3 orang dan 
maksimum besar keluarga 9 orang. 
Hubungan antara laju kelahiran yang tinggi 
dan kurang gizi, sangat nyata pada 
masing-masing keluarga. Pangan yang 
tersedia untuk suatu keluarga yang besar 
mungkin cukup untuk memenuhi keluarga 
yang besarnya setengah dari keluarga 
tersebut, tetapi tidak cukup untuk 
mencukupi kebutuhan gizi pada keluarga 
yang besar tersebut. Anak-anak yang 
tumbuh dalam suatu keluarga miskin 
paling rawan terhadap kurang gizi di antara 

seluruh anggota keluarga dan anak yang 
paling kecil biasanya paling terpengaruh 
oleh kekurangan pangan (Suhardjo, 2003). 
Berdasarkan Tabel 1 pendapatan orang 
tua subjek tergolong cukup sebesar 75,9%. 
Pendapatan yang tergolong cukup yaitu 
telah sesuai dengan Upah Minimum 
Regional (UMR) Kota Surakarta yaitu 
sebesar Rp 850.000 – Rp 950.000. 
Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 
pangan dalam rumah tangga akan 
berakibat pada kekurangan gizi yang 
berdampak pada kualitas hidup seseorang 
(Suhardjo, 2003). 

 
 
 

  
1. Asupan Energi, Protein, Lemak dan 

Karbohidrat 
Asupan energi dan makronutrien 

diperlukan untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak umur prasekolah. 
Berdasarkan hasil recall 24 jam makan 
asupan energi, protein, lemak dan 
karbohidrat digolongkan menjadi defisit 
berat yaitu < 70% AKG, defisit sedang 
70-79% AKG, defisit ringan 80-89% 
AKG, normal 90-120% AKG dan lebih > 

120% AKG (Hardinsyah dan 
Retnaningsih, 2004).  

Rata-rata asupan energi yang 
dikonsumsi adalah 880,19 Kkal/hari. 
Asupan energi rata-rata belum 
mencukupi kebutuhan yaitu 55,03% 
dari AKG 1600 Kkal/hari, sedangkan 
asupan energi yang baik untuk anak 
adalah lebih dari 90% dari angka 
kecukupan gizi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa distribusi asupan 
energi sebagai berikut: 

Tabel 2 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Kecukupan Energi 

Energi  Frekuensi % 
Baik 0 0.0 
tidak baik 54 100.0 
Total 54 100.0 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa 

asupan energi tergolong tidak baik 
sebesar 100%. Asupan energi yang 
tergolong defisit berat ini disebabkan 
karena asupan lemak dan karbohidrat 
tergolong  dalam kategori defisit berat. 
Asupan karbohidrat merupakan sumber 
energi utama bagi tubuh untuk 
menghasilkan energi, sedangkan lemak 
merupakan sumber energi paling tinggi 
dari pada karbohidrat. 

Asupan protein rata-rata 
subjek belum mencukupi kebutuhan 
yaitu sebesar 79,39% dari AKG yaitu 
40 gram/hari. Asupan rata-rata 
protein subjek adalah 31,82 
gram/hari, sedangkan asupan protein 
yang baik untuk anak adalah lebih 
dari 90% dari angka kecukupan gizi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
distribusi asupan protein sebagai 
berikut: 

Tabel 3 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Kecukupan Protein 

Protein Frekuensi % 
Baik 10 18.5 
tidak baik 44 81.5 
Total 54 100.0 
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Berdasarkan Tabel 3 

menunjukkan bahwa 81,5% subjek 
mempunyai asupan protein tidak baik. 
Asupan tidak baik ini disebabkan 
karena subjek lebih sering 
mengkonsumsi protein nabati dari pada 
protein hewani.  Protein yang sering 
dikonsumsi subjek adalah tahu dan 
tempe, sedangkan untuk protein 
hewani yang sering dikonsumsi adalah 
telur, daging ayam, daging sapi dan 

ikan. Asupan rata-rata lemak subjek 
adalah 30,99 gram/hari. Asupan lemak 
rata-rata belum mencukupi kebutuhan 
yaitu sebesar 60,83% dari AKG 62 
gram/hari, sedangkan asupan lemak 
yang baik untuk anak adalah lebih dari 
90% dari angka kecukupan gizi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
distribusi asupan lemak sebagai berikut: 

 

Tabel 4 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Kecukupan Lemak 

Lemak Frekuensi % 
Baik 4 7.4 

tidak baik 50 92.6 
Total 54 100.0 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa 

asupan lemak subjek tergolong tidak 
baik yaitu sebesar 92,6%. Asupan 
lemak tergolong defisit berat ini 
dikarenakan makanan yang dikonsumsi 
kurang bervariasi. Anak hanya 
diberikan makan sesuai keinginan 
supaya anak mau makan, misalnya 
pada saat makan anak hanya mau 
makan nasi dengan sayur saja tanpa 
ada tambahan lauk terutama sumber 
lemak. Asupan lemak yang kurang ini 
dapat disebabkan karena sumber 
protein yang dikonsumsi lebih banyak 

berasal dari protein nabati, sehingga 
kandungan lemaknya rendah.  

Asupan rata-rata karbohidrat 
subjek adalah 144,41 gram/hari. 
Asupan karbohidrat rata-rata belum 
mencukupi kebutuhan yaitu sebesar 
65,50% dari AKG 220 gram/hari, 
sedangkan asupan karbohidrat yang 
baik untuk anak adalah lebih dari 90% 
dari angka kecukupan gizi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 
distribusi asupan karbohidrat sebagai 
berikut: 

 

Tabel 5 
Distribusi Subjek Berdasarkan Tingkat Kecukupan  Karbohidrat 

Variabel Frekuensi % 
Baik 4 7.4 
tidak baik 50 92.6 
Total 54 100.0 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 

asupan karbohidrat subjek tergolong 
tidak baik yaitu sebesar 92,6%. Asupan 
karbohidrat tergolong defisit berat ini 
dikarenakan kurangnya variasi 
konsumsi sumber asupan karbohidrat 
seperti nasi, roti, umbi-umbian dan 
lainnya. Pada penelitian ini berdasarkan 
hasil recall diketahui bahwa konsumsi 
karbohidrat subjek adalah nasi dan mie, 
dalam satu hari konsumsikarbohidrat 
responden adalah 3 kali sehari. Jumlah 

konsumsi rata-rata karbohidrat terutama 
nasi adalah  150 gram/hari. 

Pada penelitian ini diperoleh 
hasil bahwa asupan makan subjek 
yaitu energi, protein, lemak dan 
karbohidrat tergolong dalam kategori 
defisit berat, sedangkan asupan 
protein tergolong lebih. Berdasarkan 
hasil wawancara asupan yang 
tergolong defisit berat ini dikarenakan 
kurangnya variasi dalam penyediaan 
menu makan. Ini dibuktikan dengan 
masakan yang dimasak pagi masih 
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dimakan sampai sore hari, selain itu 
porsi makan juga tidak sesuai dengan 
kebutuhan. Kurangnya variasi menu 
makan ini dapat disebabkan 
pengetahun ibu yang kurang.  

Notoatmodjo (2005), 
menyatakan bahwa pengetahuan gizi 
yang kurang akan mengakibatkan 

berkurangnya penerapan informasi 
dalam kehidupan sehari-hari yang 
menyebabkan gangguan gizi, terutama 
informasi penyediaan makanan. 
Jumlah keluarga juga akan 
berpengaruh terhadap jumlah asupan 
makan yang dikonsumsi anak.

 

1. Status Gizi Anak Umur Prasekolah 
Status gizi adalah keadaan 

kesehatan individu atau kelompok 
yang ditentukan oleh derajad 
kebutuhan fisik akan energi dan zat-
zat lain yang diperoleh dari makanan 
yang berdampak pada fisiknya, dan 
diukur dengan menggunakan 
antropometri yang meliputi berat 

badan dan tinggi badan (Suharjo, 
2003). 

Status gizi dalam penelitian ini 
diukur berdasarkan BB/U dengan  kategori 
sebagai berikut < -3,0 gizi buruk, ≥ -3,0 
s/d < -2,0 gizi kurang, ≥-2,0 s/d ≤ +2,0 gizi 
baik, dan >+2,0 gizi lebih (WHO dalam 
Depkes RI, 2008). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa distribusi status gizi 
subjek sebagai berikut:

 
Tabel 6 

Distribusi Subjek Berdasarkan Status Gizi 
Kategori Frekuensi % 
Normal 33 61.1 
tidak normal 21 38.9 
Total  54 100.0 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa 

status gizi subjek sebesar 61,1% 
mempunyai status normal, sedangkan 
38,9% tidak normal. Pada penelitian 
ini masih terdapat masalah gizi. 
Masalah gizi ini disebabkan karena 
adanya beberapa faktor diantaranya 
adalah faktor tidak langsung meliputi 
tingkat ekonomi yang kurang, 
pengetahuan orang tua yang kurang 

dan pendidikan orang tua yang 
rendah. Faktor langsung yang 
mempengaruhi status gizi antara lain 
asupan makan dan penyakit infeksi. 
Asupan makan yang tergolong defisit 
rendah akan mempengaruhi status 
gizi subjek, sehingga diperlukan zat-
zat gizi yang baik dan cukup untuk 
mengoptimalkan status gizi subjek 
(Almatsier, 2010).   

 

2. Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi 
Energi merupakan zat gizi 

yang diperlukan tubuh untuk 
memenuhi semua kebutuhan tubuh. 
Energi disuplai dari asupan yang 
berasal dari makronutrien meliputi 
protein, lemak, dan karbohidrat. 
Energi diperlukan tubuh untuk 
kelangsungan proses di dalam tubuh 

seperti proses peredaran darah dan 
sirkulasi darah, denyut jantung, 
pernafasan, pencernaan dan proses 
fisiologis lainnya, untuk bergerak atau 
melakukan kegiatan fisik 
(Soetjiningsih, 2004). Berikut ini Tabel 
7 distribusi asupan energi dengan 
status gizi: 
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Tabel 7 
Distribusi Asupan Energi dengan Status Gizi 

Asupan Energi Status gizi berdasarkan BB/U Total 
 Normal tidak normal 

Baik  0 0 0 
0% 0% 0% 

Tidak baik 33 21 54 
61.1% 38.9% 100.0% 

p = 0,102 
Tabel 7 menunjukkan bahwa 

subjek yang mempunyai status gizi 
normal dengan asupan energi baik 
sebesar 0%, sedangkan yang 
mempunyai asupan energi tidak baik 
sebesar 61,1%. Berdasarkan hasil uji 
statistik dengan pearson product 
moment menunjukkan tidak ada 
hubungan antara asupan energi 
dengan status gizi. Penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sulistya dan Suharto 
(2007), yang menunjukkan tidak ada 
hubungan asupan energi dengan 
status gizi. Penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Isdaryati (2007), yang menunjukkan 
adanya hubungan antara energi 
dengan status gizi berdasarkan BB/TB.  

Tidak ada hubungan ini 
kemungkinan disebabkan karena 
adanya faktor lain yang 

mempengaruhi asupan energi dengan 
status gizi seperti pendidikan ibu. 
Pada penelitian ini pendidikan ibu 
subjek tergolong dasar. Pendidikan 
ibu mempunyai peranan penting 
dalam menentukan status gizi anak. 
Hal ini dikarenakan ibu yang memiliki 
pendidikan yang lebih tinggi akan 
mudah memahami informasi yang 
diberikan (Suhardjo, 2003). Penelitian 
yang dilakukan Kusumaningrum (2003) 
menunjukan adanya hubungan tingkat 
pendidikan dengan status gizi.  

Sanitasi lingkungan sehat 
secara  tidak langsung mempengaruhi 
kesehatan anak yang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi kondisi status 
gizi anak. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Hidayat dan 
Fuada (2012), menunjukkan adanya 
hubungan antara sanitasi lingkungan 
dengan status gizi berdasarkan BB/U. 

 

 

3. Hubungan Asupan Protein 

4. dengan Status Gizi 
Kebutuhan protein dalam 

sehari adalah 12 – 15% dari total 
kebutuhan energi. Protein mempunyai 
fungsi lain selain sebagai sumber 
energi yaitu protein berfungsi sebagai 
zat pembangun dan memelihara 
jaringan, mengganti sel-sel yang 

rusak dan mati, pembentuk antibodi, 
pengatur hormon dan enzim, dan 
pengatur keseimbangan cairan 
(Soetjiningsih, 2004). Berikut ini Tabel 
8 menunjukkan distribusi asupan 
protein dengan status gizi. 

 

Tabel 8 
Distribusi Asupan Protein dengan Status Gizi 

Asupan Protein Status gizi berdasarkan BB/U Total 
 Normal tidak normal 

Baik 7 3 10 
70.0% 30.0% 100.0% 

Tidak baik 26 18 44 
59.1% 40.9% 100.0% 

p = 0,162 
Tabel 8 menunjukkan bahwa 

subjek yang mempunyai status gizi 
normal dengan asupan protein baik 
sebesar 70%, sedangkan asupan 

tidak baik 59,1%. Subjek dengan 
status gizi tidak normal mempunyai 
asupan baik sebesar 30% sedangkan 
tidak baik 40,9%. Berdasarkan hasil 
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uji statistik dengan menggunakan 
pearson product moment 
menunjukkan tidak ada hubungan 
antara asupan protein dengan status 
gizi. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Andyca (2012), yang menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan bermakna 
konsumsi protein dengan status gizi, 
dalam penelitian Andyca 

menunjukkan ada kecenderungan 
bahwa subjek yang mempunyai status 
gizi lebih, mengkonsumsi protein 
melebihi kebutuhan yaitu sebesar 50% 
dari jumlah subjek. 

Tidak ada hubungan ini 
kemungkinan disebabkan karena 
adanya faktor lain yang 
mempengaruhi protein energi dengan 
status gizi seperti adanya penyakit 

infeksi. Penyakit infeksi dan 
asupan nutrisi yang kurang akan 
berpengaruh terhadap status gizi. Hal 
ini dikarenakan penyakit infeksi 
mempunyai hubungan timbal balik 
dengan gizi. Anak yang kekurangan 
asupan makan akan mengakibatkan 
daya tahan tubuh menurun sehingga 
mudah terkena penyakit infeksi, 
Sebaliknya jika anak terkena penyakit 
infeksi anak akan sulit makan 
sehingga akan berpengaruh terhadap 
status gizi.  Penelitian yang dilakukan 
Fatimah dkk (2008) menunjukkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi 
status gizi salah satunya adalah 
penyakit infeksi. 

Penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
Sadowska, dkk (2010) yang 
menunjukkan bahwa protein 
berhubungan dengan status gizi, 
dalam penelitian Sadowska 
menunjukkan asupan protein total dan 
protein nabati melebihi rekomendasi 
yaitu dua kali kebutuhan. Kekurangan 
protein dalam masa pertumbuhan 
akan berdampak pada perkembangan 
fisik dan mental anak serta dapat 
meningkatkan resiko penyakit dalam 
kehidupan dewasa atau masa depan.  

 
 

 

5. Hubungan Asupan Lemak  dengan 
Status Gizi 

Lemak merupakan simpanan 
energi paling utama di dalam tubuh 
dan lemak adalah sumber zat gizi 
esensial. Satu gram lemak 
mengandung 9 Kkal. Makan 
makanan yang mengandung lemak 
secara berlebihan dapat 
menyebabkan obesitas. Konsumsi 

lemak per hari yang dianjurkan 
adalah 25-30% dari total kebutuhan 
energi sehari (Almatsier, 2010). 
Berikut ini Tabel 9 menunjukkan 
distribusi asupan lemak dengan 
status gizi:  

 

Tabel 9 
Distribusi Asupan Lemak dengan Status Gizi 

Asupan lemak Status gizi berdasarkan BB/U Total 
 Normal tidak normal 

Baik  3 1 4 
75.0% 25.0% 100.0% 

Tidak baik 30 20 50 
60.0% 40.0% 100.0% 

p = 0,337 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa 
subjek yang mempunyai status gizi 
normal mempunyai asupan lemak 
baik sebesar 75%, sedangkan 
mempunyai asupan lemak tidak baik 
60%. Subjek dengan status gizi 

tidak normal mempunyai asupan 
lemak baik sebesar 25%, 
sedangkan yang mempunyai 
asupan lemak tidak baik sebesar 
40%. Hasil statistik dengan uji 
pearson product moment 
menunjukkan tidak ada hubungan 
antara asupan lemak dengan status 
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gizi. Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Fidiani (2007), yang menunjukkan 
tidak adanya hubungan antara 
lemak dengan status gizi, tidak 
adanya hubungan dalam penelitian 
Fidiani disebabkan karena porsi 
makan yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 

Tidak adanya hubungan 
ini dapat disebabkan karena 

adanya faktor lain seperti jumlah 
keluarga dan pendapatan keluarga 
yang rendah. Pada penelitian ini 
pendapatan keluarga masih di 
bawah UMR dan jumlah keluarga 
tergolong besar. Pendapatan yang 
rendah dengan jumlah keluarga 
besar akan berpengaruh terhdapa 
daya beli dan jumlah konsumsi 
makanan tiap keluarganya 

terutama anak. Penghasilan 
keluarga yang rendah dengan 
keluarga yang besar mungkin 
cukup untuk membeli pangan, 
tetapi belum tentu pangan tersebut 
dapat mencukupi kebutuhan gizi 
pada keluarga yang besar tersebut. 
Anak-anak yang tumbuh dalam 
suatu keluarga miskin paling rawan 
terhadap kurang gizi di antara 
seluruh anggota keluarga dan anak 
yang paling kecil biasanya paling 
terpengaruh oleh kekurangan 
pangan (Suhardjo, 2003).  

Penelitian ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
Handayani (2002), yang 
menunjukkan adanya hubungan 
yang signifikan antara lemak 
dengan pengetahuan dan status 

gizi. Penelitian Handayani 
menyebutkan lemak yang 
berhubungan dengan status gizi 
adalah kolesterol, lemak jenuh dan 
lemak tak jenuh ganda. Lemak di 
dalam tubuh berfungsi sebagai 
cadangan energi. Bentuk jaringan 
lemak yang ditimbun di tempat-
tempat tertentu, sumber energi, 
alat angkut vitamin larut lemak, 
pelindung organ tubuh, dan 
memelihara suhu tubuh. Jika 
asupan lemak kurang dalam tubuh 
maka protein akan dipecah untuk 
memenuhi kebutuhan energi, 
sehingga akan menyebabkan 
fungsi protein sebagai zat 
pembangun akan hilang (Almatsier, 
2010). 

 

 
6. Hubungan Asupan Karbohidrat 

dengan Status Gizi 
Karbohidrat adalah sumber 

energi utama bagi tubuh 
dibandingkan dengan protein dan 
lemak. Satu gram karbohidrat 
mengandung 4 Kkal energi. 
Karbohidrat berada pada siklus 

darah dan sebagian disimpan 
dalam bentuk glikogen yang 
disimpan dalam jaringan hati dan 
otot, jika konsumsi makan 
berlebihan maka karbohidrat akan 
diubah menjadi lemak untuk 
disimpan menjadi energi. Berikut 
ini Tabel 10 distribusi asupan 
karbohidrat dengan status gizi: 

 
Tabel 10 

Distribusi Asupan Karbohidrat dengan Status Gizi 
Asupan 

Karbohidrat 
Status gizi berdasarkan BB/U Total 

 Normal tidak normal 
Baik  3 1 4 

75.0% 25.0% 100.0% 
Tidak baik 30 20 50 

60.0% 40.0% 100.0% 
p : 0,098 

Tabel 10 menunjukkan 
bahwa subjek yang mempunyai 
status gizi normal mempunyai 

asupan karbohidrat baik sebesar 
75%, sedangkan yang mempunyai 
asupan karbohidrat tidak baik 

9 



sebesar 60%. Subjek yang 
mempunyai status gizi tidak normal 
mempunyai asupan karbohidrat 
baik sebesar 25%, sedangkan 
yang mempunyai asupan 
karbohidrat baik sebesar 40%. 
Hasil uji statistik dengan uji 
pearson product moment 
menunjukkan tidak ada hubungan 
antara asupan karbohidrat dengan 
status gizi. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Kharismawati dan Sunarto 
(2010), yang menunjukkan tidak 
ada hubungan antara asupan 
karbohidrat dengan status gizi.    

Tidak adanya hubungan 
asupan karbohidrat dengan status 
gizi pada penelitian dikarenakan 
adanya faktor lain seperti 
pengetahuan ibu. Pengetahuan 
bukan merupakan faktor langsung 
yang mempengaruhi status gizi. 
Semakin tinggi pengetahuan 
seseorang maka akan semakin 
mudah mendapatkan informasi. 
Pengetahuan yang harus dipahami 
seorang ibu adalah pengetahuan 
tentang pangan dan gizi seperti 
penegrtian dari berbagai jenis 
makanan, manfaat, fungsi, sumber  
serta akibat jika kekurangan 
pangan atau gizi. Kekurangan 
pengetahuan gizi akan berakibat 
pada berkurangnya kemampuan 
menerapkan informasi dalam 
kehidupan sehari-hari, sehingga 

akan menyebabkan terjadinya 
masalah gizi (Suhardjo, 2003). 

Penelitian yang dilakukan 
oleh Midyat dkk (2011), 
menunjukkan bahwa salah satu 
faktor yang menyebabkan asupan 
karbohidrat kurang adalah tingkat 
sosial ekonomi kurang. Anak-anak 
dari tingkat ekonomi  rendah 
mengkonsumsi karbohidrat lebih 
banyak dari mengkonsumsi protein 
dan lemak. Penelitian ini tidak 
sesuai dengan penelitian Midyat 
dkk (2011), karena jumlah asupan 
karbohidrat responden dalam 
penelitian ini tergolong defisit berat.  

Berdasarkan hasil 
wawancara recall diperoleh hasil 
bahwa makanan sumber 
karbohidrat yang sering 
dikonsumsi responden adalah nasi, 
mie dan juga roti. Konsumsi 
sumber energi yang kurang 
bervariasi dan jumlah porsinya 
sedikit akan berpengaruh terhadap 
asupan. Fungsi karbohidrat dalam 
tubuh adalah sebagai sumber 
energi yang paling utama, 
melaksanakan dan 
melangsungkan proses 
metabolisme lemak, menghemat 
protein, menyimpan cadangan 
energi siap pakai dalam bentuk 
glikolisis, mengatur gerak 
peristaltik usus, terutama usus 
besar (Kartasapoetra, 2008).  

 
A. Kesimpulan 

1. Asupan energi subjek 100% 
tidak baik, asupan protein 81,5% 
tidak baik,  asupan lemak 
subjek 92,4% tidak baik dan 
asupan karbohidrat subjek 
96,2% tidak baik. 

2. Status gizi subjek sebesar 
61,1% normal, sedangkan 
38,9% tidak normal. 

3. Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan tidak ada 
hubungan antara asupan 
energi dengan status gizi (p= 
0,102) . 

4. Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan tidak ada 

hubungan antara asupan 
protein dengan status gizi (p= 
0,162). 

5. Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan tidak ada 
hubungan antara asupan 
lemak dengan status giz 
(p=0,337). 

6. Berdasarkan uji statistik 
menunjukkan tidak ada 
hubungan antara asupan 
karbohidrat dengan status gizi 
(p=0,098).  
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B. Saran 
1. Bagi Orang Tua Subjek 

Diharapkan orang tua 
terutama ibu memperhatikan 
asupan makan anak, 
walaupun dalam penelitian ini 
menunjukkan tidak ada 
hubungan asupan makan 
dengan status gizi, karena 
dalam penelitian ini masih 
diperoleh data status gizi 
sangat kurang. 

 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota 
(DKK) dan Puskesmas 
Sangkrah  Surakarta 

Memberikan masukan 
kepada instansi kesehatan 
terutama gizi untuk 
meningkatkan program-
program penanggulangan 
masalah gizi pada anak 
prasekolah seperti pemberian 
PMT dan pemantauan status 
gizi.  
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