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GAMBARAN KONSUMSI MAKANAN PADA ANAK USIA TODDLER YANG 

MENGALAMI GIZI KURANG DI KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN 

MADIUN 

 

Khoiri Fury Handayani*, Siti Arifah**, Fahrun Nur Rosyid** 

 

ABSTRAK 

Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan 

anak. Terjadinya gizi kurang bukan saja karena makanan yang kurang tetapi juga karena 

penyakit. Namun pada kenyataannya, di Kecamatan Balerejo banyak anak yang susah untuk 

makan dengan menu yang seimbang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran 

konsumsi makanan pada anak usia toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan 

Balerejo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu dari anak usia toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan 

Balerejo yang berjumlah 25, proses pengambilan sampel menggunakan cara tottal sampling 

pada tanggal 28 April - 10 Mei 2014. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini metode dietary history method. Hasil dari 25 responden yang mengkonsumsi 

jumlah energy mayoritas tergolong baik (36%), jumlah protein mayoritas tergolong kurang 

(36%), lemak tergolong deficit (96%), dan vitamin mayoritas tergolong deficit (56%). 

Walaupun jumlah energy tergolong baik tetapi untuk protein, lemak, dan vitamin masih 

tergolong kurang dan deficit disarankan untuk ibu agar lebih memenuhi kebutuhan makanan 

anak yang beraneka ragam sesuai panduan empat sehat lima sempurna agar anak mempunyai 

status gizi baik. 

 

Kata kunci:  Konsumsi makanan, Gizi kurang, Anak usia toddler 
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DESCRIPTION OF MEAL CONSUMPTION FOR THE EXPERIENCED 

MALNUTRITION IN CHILD TOODLER IN BALEREJO  DISTRICT OF MADIUN 

REGENCY 

 

Khoiri Fury Handayani*, Siti Arifah**, Fahrun Nur Rosyid**  

 

ABSRTACT 

Meal consumption has an important role in children physical growth and smart. Malnutrition 

occurrence is not only caused by poor of meals but also caused by diseases. But in fact, many 

children in Balerejo district hard to eat a balanced diet. The research purpose is to study about 

the illustration of meal consumption for toddler age children experiences malnutrition in 

Balerejo district of Madiun regency. The kind of research is descriptive analysis. Population 

of this research is mothers of toddler age children experiences malnutrition in Balerejo in 

amount as 25, sampling process uses total sampling in April 28
th

 to May 10
th

 2014. Data 

collecting instrument used in this research is dietary history method. The results from 25 

respondents consumed of energy are categorized good (36%), protein are categorized medium 

(36%), fats are categorized deficit (96%), and vitamin are categorized deficit (56%). 

Generally children have energy amount categorized good, although protein, fats, and vitamin 

are categorized medium and deficit it suggested for mothers in order to be more fulfill the 

various children needs according with for healthy and five perfect guidance  in order to be the 

children have better nutritional status. 

 

Keywords: meals consumption, malnutrition, child toddler. 
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PENDAHULUAN 

Status gizi adalah suatu keadaan 

tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan 

antara aupan zat gizi dengan kebutuhan. 

Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari 

variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, 

tinggi badan atau panjang badan, lingkar 

kepala, dan panjang tungkai. Jika 

keseimbangan tadi terganggu, dimana 

keadaan berat badan lebih rendah daripada 

berat yang adekuat menurut usianya 

disebut gizi kurang (Gibney & Barrie, 

2009). 

Konsumsi makanan memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan fisik 

dan kecerdasan anak sehingga konsumsi 

makanan berpengaruh besar terhadap 

status gizi anak untuk mencapai 

pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. 

Timbulnya gizi kurang bukan saja karena 

makanan yang kurang tetapi juga karena 

penyakit (Marmi & Kukuh, 2012). 

Konsumsi makanan yang perlu 

dihindari agar anak tidak mengalami gizi 

kurang yaitu makanan yang tidak sehat 

(terlalu berminyak, junk food, dan 

berpengawet), penggunaan garam bila 

memang diperlukan sebaiknya dalam 

jumlah sedikit dan harus beryodium, aneka 

jajanan di pinggir jalan yang tidak terjamin 

kebersihan dan kandungan gizinya, 

konsumsi telur dan kering seringkali 

menimbulkan alergi bahkan  keracunan 

apabila salah mengolahnya (Proverawati & 

Erna, 2010). 

Akibat yang sering terjadi apabila 

anak mengalami gizi kurang secara umum 

akan mengalami sering terserang penyakit, 

dan penyakit yang diderita semakin parah, 

pertumbuhan anak tidak sempurna, sangat 

kurus, perkembangan fisik dan mental 

terhambat, menyebabkan IQ rendah serta 

produktivitas belajar berkurang, jika 

keadaannya parah dapat menyebabkan 

kematian (Proverawati & Erna, 2010). 

Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap 5 orang tua anak yang 

mempunyai anak usia toddler  yang 

mengalami gizi kurang bahwa pengalaman 

ibu dlam pemberian makan anak sehari-

hari sudah dilakukan, tetapi anaknya 

sendiri yang susah makan apabila anak 

disuapi dan dipaksa anak akan menangis. 

Padahal setiap hari ibu sudah memberikan 

menu yang berbeda-beda untuk anaknya 

tetapi terkadang anak hanya mau makan 

dengan kerupuk, dan banyak anak yang 

sakit-sakitan. Sehingga setiap kali datang 

keposyandu berat badan anak tidak ada 

yang naik, dan usia ini di wilayah 

Kecamatn Balerejo tidak ada yang 

mengalai obesitas.  

Melihat fenoma diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang gambaran konsumsi makanan pada 

anak usia toddler yang mengalami gizi 

kurang di Kecamatan Balerejo, Madiun. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif analitik yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk melakukan 

deskripsi tentang suatu keadaan secara 

obyektif dan akan dianalisis berdasarkan 

kajian pustaka dan temuan dari penelitian. 

Penelitian ini hanya menggunakan variabel 

tunggal yaitu konsumsi makanan anak 

toddler yang mengalami gizi kurang. 

Proses pengambilan sampel menggunakan 

cara tottal sampling artinya sampel diambil 

dari semua populasi yang berjumlah 25 

orang ibu yang mempunyai anak gizi 

kurang di Kecamatan Balerejo. 

Responden di wawancarai satu per 

satu di rumah responden tentang makanan 

yang sudah dimakan anak selama 24 jam 

terakir. Kemudian responden mengisi 
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lembar dietary history method selama 2 

hari berturut-turut untuk mengetahui 

konsumsi makanan yang sudah dimakan 

anak selama 2 hari. Setelah itu responden 

diminta untuk mengisi lembar frekuensi 

makanan. 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa 

lembar recall 24 jam dan lembar dietary 

history method yang akan dihitung dalam 

ukuran rumah tangga (URT) yang 

kemudian dibuat dalam jumlah gram dan 

dimasukkan program nutrisurvey untuk 

mengetahui jumlah energy, protein, lemak 

dan vitamin yang sudah dikonsumsi anak. 

Lembar frekuensi konsumsi makan yang 

terdiri dari makanan pokok, sayuran, buah-

buahan, susu, makanan dan minuman 

tambahan anak dengan item pilihan 1 

apabila anak tidak pernah mengkonsumsi, 

2 anak pernah mengkonsumsi tetapi dalam 

jangka waktu seminggu, 3 anak sering 

mengkonsumsi dalam sehari, 4 selalu anak 

setiap hari mengkonsumsi makanan itu. 

HASIL PENELITIAN 

Tabel 1 

Distribusi Karakteristik Anak di 

Kecamatan Balerejo Pada Bulan Mei 2014 

Umur Rata-

Rata 

Jumlah Persen 

Berat Badan 

1 tahun 8500 2 8,0 

2 tahun 8575 8 32,0 

3 tahun 9353 15 60,0 

Tinggi Badan 

1 tahun 76,25 2 8,0 

2 tahun 77,70 8 32,0 

3 tahun 81,06 15 60,0 

Berdasarkan tabel 2  dapat 

diketahui data rata-rata berat badan 

responden pada usia 1 tahun adalah 8500 

(8,5kg), pada usia 2 tahun berat badan rata-

rata 8575 gram (85,75kg), dan pada usia 3 

tahun rata-rata berat badan adalah 

9353gram (93,53kg). 

Berdasarkan tinggi badan dapat 

diketahui data rata-rata tinggi badan 

responden usia 1 tahun adalah 76,25 cm, 

rata-rata panjang badan anak usia 2 tahun 

adalah 77,7 cm dan rata-rata anjang badan 

anak usia 3 tahun adalah 81,06 cm. 

Tabel 2 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan 

jumlah penyajian makanan energy di 

Kecamatan Balerejo pada Bulan Mei 2014 

Kategori Energi 

N % 

Baik 9 36,0 

Sedang 5 20,0 

Kurang 3 12,0 

Defisit 8 32,0 

Total 25 100,0 
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui 

bahwa jumlah penyajian makanan dalam 

kalori pada anak usia toddler dilihat dari 

energi yang tergolong baik sebanyak 9 

anak (36%), sedang sebanyak 5 anak 

(20%), tergolong kurang sebanyak 3 anak 

(12%), dan defisit sebanyak 8 anak (32%). 

Hal ini berarti mayoritas jumlah penyajian 

makanan dalam kalori dilihat dari jumlah 

energi adalah tergolong baik yaitu 

sebanyak 9 anak (36%). 

 

Tabel 3 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan 

jumlah penyajian makanan protein di 

Kecamatan Balerejo pada Bulan Mei 2014 

Kategori Protein 

N % 

Baik 3 12,0 

Sedang 7 28,0 

Kurang 9 36,0 

Defisit 6 24,0 

Total 25 100,0 

Tabel 3 dapat diketahui bahwa 

jumlah penyajian makanan dalam kalori 

pada anak usia toddler dilihat dari 
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kandungan protein yang tergolong baik 

sebanyak 21 anak (84%), tergolong sedang 

sebanyak 3 anak (12%), tergolong kurang 

tidak ada dan tergolong defisit sebanyak 1 

anak (4%). Hal ini berarti mayoritas 

jumlah penyajian makanan dalam kalori 

dilihat dari kadar protein adalah tergolong 

baik yaitu sebanyak 21 anak (84%). 

Tabel 4 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan 

jumlah penyajian makanan lemak di 

Kecamatan Balerejo pada Bulan Mei 2014 

Kategori Lemak 

N % 

Baik 1 4,0 

Sedang 0 0 

Kurang 0 0 

Defisit 24 96,0 

Total 25 100,0 

Tabel 4 dapat diketahui bahwa 

jumlah penyajian makanan dilihat dari 

kandungan lemak dalam gram pada anak 

usia toddler yang tergolong baik sebanyak 

1 (4%), tergolong sedang dan kurang tidak 

ada, 24 anak (96%) tergolong deficit 

lemak. 

Tabel 5 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan 

jumlah penyajian makanan vitamin di 

Kecamatan Balerejo pada Bulan Mei 2014 

Kategori Vitamin 

N % 

Baik 6 24,0 

Sedang 2 8,0 

Kurang 3 12,0 

Defisit 14 56,0 

Total 25 100,0 

Tabel 5 dapat diketahui konsumsi 

vitamin tergolong baik sebanyak 6 anak 

(24%), tergolong sedang 2 anak (8%), 

tergolong kurang 3 anak (12%), dan deficit 

sebanyak 14 anak (56%). Hal ini berarti 

mayoritas jumlah vitamin tergolong deficit 

sebesar 14 anak (56%). 

PEMBAHASAN 

Jumlah Konsumsi Energi  

Tingkat kecukupan energy anak 

toddler yang mengalami gizi kurang pada 

umur 1-3 tahun di Kecamatan Balerejo 

dengan kategori baik sebanyak 9 anak 

(36,0%), sedangkan kecukupan energi 

paling sedikit dengan kategori kurang 

sebanyak 3 anak (12,0%). Hal ini 

disebabkan karena ada sebagian anak yang 

setiap hari mengkonsumsi nasi dalam 

jumlah 150 gram dalam sehari, tetapi ada 

juga anak yang tidak makan nasi dengan 

teratur dalam kesehariannya hanya makan 

nasi sebanyak 50-100 gram dan 

kebanyakan anak lebih memilih makanan 

jajanan seperti roti, coklat, dan wafer. 

Kebutuhan akan energy dan zat-zat gizi 

bergantung pada berbagai faktor seperti 

umur, jenis kelamin, berat badan, dan 

tinggi badan (Tirtawinata, 2006). 

Jumlah energy yang baik tetapi 

tidak didukung dengan konsumsi lemak, 

protein dan vitamin yang cukup maka akan 

menyebabkan status gizi anak menjadi 

kurang dan berat badan anak tidak ideal 

atau tidak sesuai dengan umur anak 

tersebut. Status gizi anak yang kurang 

dapat mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan dan terhambatnya 

perkembangan otak anak (Almatsier, 

2005). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang sudah dilakukan 

Natalia, dkk (2013) bahwa tingkat 

kecukupan energy pada umumnya 

tergolong baik. Walaupun anak 

mempunyai kecukupan energy baik yang 

berasal dari nasi dan jajanan yang banyak 

mengandung energy tetapi anak masih 

mengalami gizi kurang kemungkinan 

disebabkan oleh proses makanan. Selain 

itu balita yang terinfeksi suatu penyakit 
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juga menjadi salah satu penyebab anak 

tersebut mengalami gizi kurang. 

Kemungkinan penyakit yang  sering 

dialami anak adalah cacingan, sehingga 

meskipun dipicu dengan tingkat kecukupan 

energy yang baik tetapi belum mampu 

meningkatkan status gizinya.  

Jumlah Konsumsi Protein 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsumsi protein anak toddler yang 

mengalami gizi kurang dengan kategori 

baik yaitu sebesar 3 anak (12,0%), 

konsumsi protein kategori sedang sebesar 

7 anak (28,0%) dan kategori kurang 9 anak 

(36,0%) serta kategori deficit sebesar 6 

(24,0%). Kebanyakan anak kurang 

mengkonsumsi protein seperti daging dan 

ikan karena kemampuan sosial ekonomi 

keluarga. Walaupun anak setiap hari 

makan dengan tempe, tahu dan telur tetapi 

jumlah yang dimakan masih sangat kurang, 

rata-rata anak mengkonsumsi protein 

dalam sehari sebesar 17 gram. Padahal 

konsumsi protein yang danjurkan dalam 

sehari sebesar 23 gram. 

Menurut teori Asydhad & Mardiah 

(2006) apabila anak toddler kurang 

mengkonsumsi protein dari  jumlah rata-

rata maka akan mengakibatkan anak 

mengalami gangguan pertumbuhan dan 

anak mudah terserang penyakit yang 

mengakibatkan status gizi anak akan 

menurun. Oleh karena itu sebaiknya anak 

tidak dibiasakan mengkonsumsi sumber 

protein hewani hanya berupa telur saja 

tetapi sebaiknya diberikan makanan jenis 

beraneka ragam misalnya ikan, daging agar 

anak tidak merasa bosan dengan cara 

penyajian makanan. Sedangkan sumber 

nabati antara lain tahu, tempe dan kacang-

kacangan. Karena mengingat fungsi 

protein sebagai zat pembangun sangat 

diperlukan anak untuk pembuatan sel-sel 

baru dan merupakan usur pembentuk 

berbagai struktur organ tubuh dan juga 

berfungsi dalam mekanisme pertahanan 

tubuh dalam melawan berbagai macam 

penyakit dan infeksi.  

Hal ini diperkuat dalam penelitian 

Pahlevi (2012) konsumsi protein 

berpengaruh terhadap status gizi anak. 

Anak membutuhkan protein yang cukup 

tinggi untuk menunjang proses 

pertumbuhannya. Penyediaan pangan yang 

mengandung protein sangat penting, 

meskipun pertumbuhan masa kanak-kanak 

berlangsung lebih lambat daripada 

pertumbuhan bayi, tetapi kegiatan fisiknya 

meningkat. 

Jumlah Konsumsi Lemak 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar konsumsi lemak 

anak toddler yang mengalami gizi kurang 

dengan kategori baik yaitu sebesar 1 anak 

(4,0%), konsumsi protein kategori sedang 

dan kategori kurang tidak ada (0%) serta 

kategori deficit sebesar 24 (96,0%). Masih 

rendahnya tingkat konsumsi lemak 

dikarenakan masih sedikitnya konsumsi 

makanan sumber lemak pada anak toddler 

yang mengalami gizi kurang seperti telur, 

keju, dan daging. Hampir semua anak di 

Kecamatan Balerejo yang mengalami gizi 

kurang sering mengkonsumsi telur tetapi 

jumlah telur yang dikonsumsi masih 

kurang dan pada umumnya anak tidak 

pernah mengkonsumsi keju dan daging 

dikarenakan faktor sosial ekonomi 

keluarga, maka kebutuhan lemak anak 

masih sangat kurang dan tergolong deficit. 

Terkait dengan fungsi lemak 

sebagai sumber energy, kekurangan 

konsumsi lemak akan menyebabkan 

berkurangnya asupan kalori. Jika dikaitkan 

dengan fungsi lemak sebagai pelarut 

vitamin larut lemak, kekurangan konsumsi 
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lemak dapat menimbulkan gejala defisiensi 

vitamin larut lemak (Sulistyoningsih, 

2011). 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Hastuti (2009), lemak merupakan 

sumber energy utama untuk pertumbuhan 

dan aktifitas fisik bagi anak. Sebagai 

sumber energy paling padat lemak dapat 

menghasilkan sembilan kkal untuk tiap 

gram, yaitu dua setengah kali besar energy 

yang dihasilkan oleh karbohidrat dan 

protein dalam jumlah yang sama. 

Kecukupan lemak adalah sekitar 20-35% 

untuk membantu menjaga kecukupan 

energy. Apabila konsumsi lemak kurang 

maka akan menyebabkan kulit menjadi 

kering dan bersisik serta menurunnya 

konsumsi energy dapat mengakibatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak 

yang tidak normal. 

Jumlah Konsumsi Vitamin 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar konsumsi vitamin 

anak toddler yang mengalami gizi kurang 

dengan kategori baik yaitu sebesar 6 anak 

(24%), kategori sedang 2 anak, kategori 

kurang 3 anak dan kategori deficit ada 14 

anak (56%). Masih rendahnya konsumsi 

vitamin karena mayoritas anak usia toddler 

di Kecamatan Balerejo ini kurang 

mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-

buahan. Anak hanya sering mengkonsumsi 

sayur bayam didalam sayur bayam terdapat 

kandungan vitamin A tetapi anak tidak 

setiap hari mengkonsumsi bayam sehingga 

anak banyak mengalami kekurangan 

vitamin didalam tubuh. Untuk buah yang 

sering dikonsumsi anak adalah buah jeruk, 

pepaya dan pisang untuk buah jeruk 

banyak mengandung vitamin C, pepaya 

dan pisang banyak mengandung vitamin A. 

Buah jeruk, pepaya dan pisang tidak 

dikonsumsi anak setiap hari jadi anak tidak 

mendapatkan tambahan vitamin maka 

banyak anak yang mengalami gizi kurang 

dengan kategori deficit vitamin. 

Apabila anak kekurangan vitamin 

maka dapat berakibat pada menurunyya 

daya tahan tubuh sehingga mudah 

terserang penyakit infeksi seperti batuk, 

diare, demam yang bisa berakibat pada 

konsumsi makanan anak menurun sehigga 

status gizi  dan pertumbuhan anak juga 

akan berpengaruh (Proverawati & Erna, 

2010). 

Hal ini diperkuat dalam penelitian 

Fitriyah & Mahmudiono (2013) hasil 

penelitian menunjukkan defisiensi vitamin 

berperan pada rendahnya resistensi 

terhadap infeksi. Semakin rendah 

konsumsi vitamin maka semakin menurun 

tingkat imunitas seseorang. Hal ini akan 

memberikan dampak dalam penyerapan zat 

gizi sehingga meningkatkan risiko 

penyakit gizi yang akan berdampak pada 

status gizi anak. 

Frekuensi Makanan Pokok 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa dilihat dari makanan 

pokok yang dikonsumsi pada anak usia 

toddler yang mengalami gizi kurang adalah 

nasi yaitu dengan frekuensi tergolong 

selalu (100%) hal ini disebabkan di 

samping nasi sebagai makanan pokok 

keluarga sehari-hari juga disebabkan oleh 

jenis pekerjaan orang tua yang mayoritas 

mempunyai pekerjaan sebagai petani. Dari 

beberapa bahan makanan pokok seperti 

nasi, roti, mie, yang dikonsumsi tersebut 

mengandung unsur karbohidrat. Menurut 

teori  Irianto & Kusno (2007), bahwa padi-

padian dan umbi-umbian yang 

mengandung banyak karbohidrat yang 

diperlukan untuk bahan bakar (energy) 

anak setiap harinya apabila anak 

kekurangan energi yang berlangsung lama 
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maka akan mengakibatkan penurunan berat 

badan dan jika berlanjut akan 

nengakibatkan gizi kurang bahkan gizi 

buruk. 

 Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Briawan  (2010), mengatakan 

bahwa anak setiap hari mengkonsumsi nasi 

tetapi masih banyak ditemukan hanya dua 

kali sehari sebanyak 37,0% dengan jumlah 

yang sangat sedikit, padahal seharusnya 

anak harus diberi makan sesering mungkin 

karena keterbatasan volume perut anak, 

oleh karena itu walaupun makanan pokok 

sudah terpenuhi tetapi frekuensi dan 

jumlah yang kurang maka dapat 

menyebabkan anak mengalami gizi 

kurang. 

Jenis Makanan Lauk Pauk dan 

Frekuensi Makan 

Jenis makanan lauk pauk yang 

dikonsumsi pada anak usia toddler yang 

mengalami gizi kurang di Kecamatan 

Balerejo mayoritas adalah tahu, tempe 

masing-masing 32% dan telur ayam 8% 

hal ini disebabkan karena bahan makanan 

berupa lauk-pauk ini mudah didapatkan di 

pasar maupun pedagang sayur serta 

harganya terjangkau dan kadang juga 

tersedia di tiap-tiap keluarga di kampung 

tersebut, Adapun frekuensi makan sehari-

hari berupa lauk pada anak yang tergolong 

tidak pernah mayoritas berupa udang 

(100%), ikan teri (96%), dan daging sapi 

(80%). Dari penjelasan tersebut dapat 

diketahui bahwa sumber protein anak 

belum bervariasi dan pemahaman orang 

tua tentang jenis makanan yang diperlukan 

untuk pertumbuhan anaknya masih kurang. 

Menurut teori Marmi & Kukuh (2012) 

bahwa konsumsi lauk pauk sangat 

dibutuhkan anak karena sebagai sumber 

zat pembangun dalam tubuh. Lauk 

merupakan sumber protein sehingga sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan organ-organ anak balita 

sehingga harus ada di dalam makanan 

tersebut. Apabila anak kekurangan protein 

maka akan berakibat terjadinya gizi 

kurang. 

Hal ini diperkuat dalam penelitian 

Andarina & Sumarni (2010) mengatakan 

setiap hari anak sudah makan dengan 

makanan pokok nasi sebagai sumber 

energi dan protein. Kualitas protein nasi 

cukup untuk orang dewasa tetapi tidak baik 

untuk anak yang mengalami gizi kurang, 

oleh karena itu harus mendapat suplai 

protein seperti ikan atau telur untuk 

meningkatkan kualitas protein dalam 

hidangan yang berdasarkan makanan 

pokok nasi. Sedangkan untuk protein 

nabati seperti tahu dan tempe, menurut 

Sediaoetama (2010) mengatakan protein 

nabati mempunyai mutu yang lebih rendah 

dibandingkan protein hewani karena 

protein nabati sulit dicerna. Apabila anak 

sudah makan telur, ikan, dan daging tetapi 

apabila jumlah kurang dan kurang 

kombinasi dalam pemberian lauk maka 

akan menyebabkan gizi kurang karena 

kebutuhan anak yang relatif meningkat 

dalam kondisi yang pesat untuk 

pertumbuhan. 

Jenis Sayuran dan Frekuensi Makan 

Jenis sayuran yang dikonsumsi 

pada anak usia toddler yang mengalami 

gizi kurang di Kecamatan Balerejo 

mayoritas adalah bayam yaitu tergolong 

sering sebesar 72%, hal ini disebabkan 

karena kebanyakan orang tua dan 

masyarakat di daerah penelitian masih 

banyak lahan kosong yang ditanami bayam 

yang bertujuan untuk disayur. Adapun 

frekuensi makan sehari-hari yang 

tergolong tidak pernah mayoritas rebung, 

selada, dan daun pepaya masing-masing 
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100%. Sayuran bayam ini umumnya 

dimakan anak 3 hari sekali dan anak hanya 

mau makan sayur dengan jumlah yang 

sangat sedikit karena pandangan yang 

salah dari ibu kalau sayur tidak terlalu 

penting dan sudah menjadi kebiasaan kalau 

makan utama cukup ada nasi dan ikan, 

sedangkan sayur jarang dihidangkan dalam 

menu keluarga. Sehingga anak tidak 

menyukai sayur karena alasan tidak enak. 

Oleh karena itu sayuran yang dikonsumsi 

anak menjadi kurang beraneka ragam. 

Menurut Kusumo (2010) bahwa 

mengkonsumsi sayur sangat bermanfaat 

untuk kesehatan karena banyak nutrisi 

yang terkandung didalamnya, sehingga 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan 

untuk mengobati penyakit. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian 

Kant, dkk (2013) konsumsi sayur sangat 

penting dalam kehidupan sehari-hari 

karena berfungsi sebagai zat pengatur, 

mengandung zat gizi seperti vitamin dan 

mineral, memiliki kadar air tinggi, sumber 

serat makanan, antioksidan dan dapat 

menyeibangkan kadar asam basa tubuh, 

karena itu sayur penting untuk proses 

tumbuh kembang secara normal. 

Kekurangan konsumsi terlihat pada laju 

pertumbuhan yang lambat, berat badan 

yang kurang, dan anemia. 

Jenis Buah-buahan dan Frekuensi 

Makan 

Buah-buahan yang dikonsumsi 

pada anak usia toddler yang mengalami 

gizi kurang di Kecamatan Balerejo 

mayoritas adalah berupa buah jeruk yaitu 

dengan frekuensi tergolong sering sebesar 

60%, kemudian pepaya dan pisang masing-

masing 52%, hal ini dikarenakan di daerah 

penelitian banyak masyarakat menanam 

pepaya dan pisang, di samping itu buah-

buahan tersebut juga banyak terdapat di 

pasar-pasar dan harganya terjangkau. 

Adapun buah tergolong tidak pernah 

mayoritas sirsak dan durian masing-masing 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa anak 

yang mengalami gizi kurang tidak ada 

yang selalu mengkonsumsi buah. Dari 

orang tua anak juga mengatakan jarang 

sekali membelikan buah untuk anaknya 

apabila ada buah hasil kebun diberikan 

tetapi untuk selalu menyediakan buah 

untuk anak hampir tidak pernah. Menurut 

Soegondo (2008), pola konsumsi sayur dan 

buah pada penduduk Indonesia memang 

masih rendah daripada jumlah yang 

dianjurkan, buah merupakan sumber serat 

yang penting bagi anak dalam masa 

pertumbuhan, khususnya berhubungan 

dengan gizi kurang karena didalam buah 

terdapat banyak bermacam-macam jenis 

buah dengan warna dan rasa yang berbeda-

beda banyak sekali mengandung vitamin, 

mineral dan karbohidrat dalam bentuk 

fruktosa (gula buah) sehingga buah 

mengandung energy. Dengan 

mengkonsumsi buah dapat menambah 

energy untuk anak balita sehingga dapat 

mengurangi terjadinya gizi kurang (Uripi, 

2004). Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang sudah dilakukan oleh  Sartika (2011) 

mengatakan bahwa sekitar 90% anak 

mengkonsumsi sayur dan buah dengan 

ukuran < 3 porsi/ hari maka banyak resiko 

terjadi gizi kurang. Selain itu ternyata anak 

perempuan lebih sering mengkonsumsi 

sayur dan buah dibandingkan dengan anak 

laki-laki. 

Jenis Susu dan Frekuensi Minum 

Dilihat dari susu yang dikonsumsi 

pada anak usia toddler yang mengalami 

gizi kurang di Kecamatan Balerejo 

mayoritas berupa susu bubuk dan susu 

kental manis bendera masing-masing 20% 

dan 4% dan yang sering masing-masing 
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24%. Adapun yang tidak pernah diminum 

mayoritas susu sapi dan keju masing-

masing 100%. Anak biasanya 

mengkonumsi susu lebih senang dalam 

botol dibandingkan dalam gelas. Padahal 

susu yang ditaruh dalam botol dapat 

menyebabkan kejadian diare. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Nurcahyo & 

Briawan (2010) penggunaan botol 

merupakan salah satu praktik yang harus 

dihindari karena menjadi wahana dan 

transmisi patogen penyebab penyakit diare. 

Di Kecamatan Balerejo ini banyak anak 

yang sudah mengkonsumsi susu setiap hari 

tetapi karena anak sering sakit-sakitan 

seperti sakit diare, ISPA maka banyak 

anak yang status gizinya kurang. Penelitian 

ini diperkuat oleh Soekirman, (2010); 

Rosnita (2009) timbulnya gizi kurang 

bukan saja karena makanan yang kurang 

tetapi juga karena penyakit. Anak yang 

mendapat makanan dan konsumsi susu 

yang baik tetapi sering diserang diare atau 

demam, akhirnya dapat menderita gizi 

kurang.   

Jenis dan Frekuensi Makanan dan 

Minuman Tambahan 

Dilihat dari minuman dan makanan 

tambahan untuk anak usia toddler, untuk 

minuman yang dikonsumsi pada anak usia 

toddler yang mengalami gizi kurang di 

Kecamatan Balerejo mayoritas adalah air 

putih dan teh masing-masing 100% dan 

8%. Adapun minuman yang tergolong 

tidak pernah mayoritas es teh dan sirup 

masing-masing 36% dan 32%. Sedangkan 

untuk makanan tambahan yang dikonsumsi 

pada anak usia toodler yang mengalami 

gizi kurang di Kecamatan Balerejo 

mayoritas adalah wafer, permen dan coklat 

masing-masing 64% dan 60%. Adapun 

yang tergolong tidak pernah mayoritas 

kacang telur  yaitu sebanyak 52%. Anak 

lebih suka mengkonsumsi makanan 

tambahan seperti wafer, permen, dan 

coklat karena makanan ini mempunyai 

rasa, bentuk yang menarik sehingga anak 

lebih menyukai, padahal didalam makanan 

ini terdapat banyak sekali kandungan 

pemanis, pewarna, dan pengawet buatan 

yang tidak baik bagi kesehatan dan 

pertumbuhan anak. Menurut teori Asydhad 

& Mardiah (2006), frekuensi makanan 

kecil sebaiknya harus diperhatikan ibu 

yaitu diberikan 2 kali sehari yakni pada 

pukul 10.00 WIB dan 16.00 WIB. Pada 

kenyataannya anak bisa jajan lebih dari 3 

kali sehari. Jajanan yang sering dikonsumsi 

anak toddler yang mengalami gizi kurang 

adalah permen, coklat, wafer dan bakso. Di 

samping itu makanan tersebut mengandung 

pengawet, pewarna dan pemanis yang 

tidak terjamin kebersihannya yang dapat 

berdampak tidak baik bagi kesehatan. Hal 

inilah yang membuat anak cepat kenyang 

dan malas untuk makan. Pernyataan ini 

diperkuat oleh Lestari, dkk (2013) 

makanan jajanan yang dikonsumsi anak ini 

banyak mengandung kalori karena 

sebagian besar bahan dasar utamanya 

adalah tepung-tepungan dan gula. Dengan 

mengkonsumsi makanan jajanan yang 

mengandung tinggi kalori ini, maka anak 

akan kenyang. Akibatnya anak tidak mau 

makan nasi, atau jika mau hanya sedikit. 

Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka 

dapat berpotensi menurunkan berat badan 

anak, sehingga status gizinya menurun dan 

terlihat  kurus. 

KESIMPULAN 

1. Frekuensi makan sehari-hari pada anak 

usia toddler yang mengalami gizi kurang 

diketahui sudah dilakukan ibu satu hari 

tiga kali. 

2. Jenis makanan pokok yang dikonsumsi 

anak usia toddler yang mengalami gizi 
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kurang mayoritas nasi. Lauk-pauk yang 

sering dikonsumsi adalah tahu, tempe dan 

telur ayam. Sayuran yang sering dimakan 

anak toddler adalah bayam. Buah-buahan 

mayoritas yang sering dikonsumsi adalah 

jeruk. Konsumsi susu yang sering diminum 

anak adalah susu bubuk dan susu kental 

manis. 

3. Makanan dan minumana selingan yang 

sering diminum anak usia toddler yang 

mengalami gizi kurang mayoritas adalah 

wafer, permen, coklat Untuk minuman 

tambahan yang sering dikonsumsi anak 

adalah teh dan es krim. 

4. Jumlah penyajian makanan dalam 

energy tergolong baik ada 9 anak (36%), 

protein tergolong kurang ada 9 anak 

(36%), lemak tergolong deficit ada 24 anak 

(96%) dan konsumsi vitamin tergolong 

deficit sebesar 14 anak (56%). 

SARAN 

1.Bagi ibu/ Orang tua 

Disarankan untuk orang tua yang memiki 

anak gizi kurang untuk lebih giat dalam 

datang keposyandu yang bertujuan untuk 

memantau pertumbuhan dan kenaikan 

berat badan anak. Serta orang tua atau ibu 

anak untuk memberikan makan kepada 

anak secara beraneka ragam dengan porsi 

yang diberikan kecil tapi sering serta 

makanan yang diberikan kepada anak agar 

dibentuk variasi serta berbeda-beda agar 

anak tidak bosan untuk makan dengan 

menu setiap harinya. 

2. Tenaga Kesehatan 

a. Petugas Kesehatan: 

Diharapkan adanya peningkatan 

penyuluhan tentang pemenuhan kebutuhan 

makanan anak dan untuk memberikan 

program penambah nafsu makan untuk 

anak. 

 

 

b. Kader Posyandu: 

Diharapkan selalu memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat terhadap 

manfaat konsumsi makanan yang 

seimbang bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. Serta rutin untuk 

memantau pertambahan berat badan anak. 

3. Lintas Sektoral 

Diharapkan adanya perhatian dari 

pemerintah untuk menyediakan lahan 

kosong kepada para penduduk setempat 

yang memiliki jumlah penghasilan kurang, 

agar para penduduk dapat memaanfaatkan 

lahan untuk pertanian yang mana hasilnya 

nanti dapat bermanfaat untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari.  

4. Peneliti Lain 

Diharapkan peneliti lain untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan metode penelitian yang 

berbeda, menambah responden penelitian. 
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