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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit RSUD dr. Moewardi  

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi  

RSUD dr. Moewardi adalah rumah sakit umum milik pemerintah 

Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan SKB Menkes RI 

No.554/Menkes/SKB/X/1981, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No. 0430/V/1981, dan Menteri Dalam Negeri No. 3241 A tahun 1981 

ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, dan sebagai pusat 

rujukan untuk Jawa Tengah bagian selatan dan tenggara. 

RSUD dr. Moewardi merupakan Rumah Sakit Kelas A dengan 

kapasitas tempat tidur sebanyak 704 buah. Pelayanan rawat inap 

meliputi penyakit dalam, bedah, anak, obsteri, ginekologi, saraf, 

perinatologi, ICU, ICCU, PICU/NICU, kulit dan kelamin, paru, mata, 

THT, jiwa, kardiologi, bedah syaraf, gigi dan mulut, radioterapi. 

2. Pelayanan Gizi Rumah Sakit 

Pelayanan gizi rumah sakit adalah pelayanan gizi yang 

disesuaikan dengan keadaan pasien dan berdasarkan keadaan klinis, 

status gizi, dan status metabolisme tubuhnya. Keadaan gizi pasien 

sangat berpengaruh pada proses penyembuhan penyakit, sebaliknya 

proses perjalanan penyakit dapat berpengaruh terhadap keadaan gizi 

pasien. Sering terjadi kondisi pasien yang semakin buruk karena tidak 

tercukupinya kebutuhan zat gizi untuk perbaikan organ tubuh. fungsi 
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organ yang terganggu akan lebih buruk dengan adanya penyakit dan 

kekurangan gizi. Ruang lingkup kegiatan pokok pelayanan, yaitu 

penyelenggaraan makanan, pelayanan gizi rawat inap, pelayanan gizi 

rawat jalan, dan penelitian dan pengembangan gizi (Pedoman Gizi 

Rumah Sakit, 2013). 

 

B. Karakteristik Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisis di RSUD dr. Moewardi. 

1. Jenis Kelamin 

Distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin sampel dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi sampel menurut jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah  Persentase (%) 

Laki-laki 24 52.2 
Perempuan  22 47.8 

Total  46 100 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 52,2% sampel 

berjenis kelamin laki-laki dan 47,8% sampel berjenis kelamin 

perempuan. Gagal ginjal kronik banyak terjadi pada laki-laki karena 

pada laki-laki pola hidupnya tidak sehat, seperti merokok, minuman 

keras, makanan dan minuman olahan, pola istirahat yang kurang, dan 

mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung kolesterol. Pada 

perempuan gagal ginjal kronik terjadi karena komplikasi Diabetes 

Mellitus dan hipertensi. 
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2. Umur  

Distribusi sampel penelitian berdasarkan umur sampel dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Distribusi sampel menurut umur 

Umur  Jumlah  Persentase (%) 

20-40 Tahun 12 26,1 
41-60 Tahun 29 63 
61-80 Tahun 5 10,9 

Total  46 100 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel 

yaitu 63% pasien berada pada kisaran umur 41-60 tahun. Usia paling 

rentan terkena penyakit gagal ginjal kronik yaitu pada usia 20-40 tahun 

(Suharto, 2011), hal ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat di RSUD 

dr. Moewardi. Semakin tua usia seseorang elastisitas tubuh dan 

pembuluh darah menurun dan penyempitan pembuluh darah semakin 

meningkat yang disebabkan oleh faktor makan dan minuman. Dalam hal 

ini mempermudah penyempitan pembuluh darah dan memperberat kerja 

ginjal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Status Gizi 

Distribusi sampel berdasarkan status gizi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi sampel menurut status gizi 

Status Gizi Jumlah  Persentase (%) 

Baik  21 45,7 
Tidak baik 25 54,3 

Total  46 100 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa status gizi pasien 

sebagian besar adalah tidak baik (54,3%). Ada beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi status gizi diantaranya penyakit infeksi dan 
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asupan makan. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi 

menjadi jelek yang dapat mempermudah terkena infeksi (Suhardjo, 

2003). Penyakit ginjal kronik yang progresif dapat merubah asupan 

makan pasien. Penurunan LFG akan menurunkan asupan makan akibat 

meningkatnya akumulasi toksin uremikum yang menyebabkan 

perubahan pola makan karena terjadinya anoreksia (Supariasa, 2002). 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

a. Distribusi sampel berdasarkan asupan energi 

Asupan energi dikategorikan baik apabila asupan rata-rata ≥ 

90% - 119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila asupan 

rata-rata ≤ 89% dan 120% dari total kebutuhan. Distribusi sampel 

berdasarkan energi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Distribusi sampel berdasarkan asupan energi 

Asupan Energi Jumlah Persentase (%) 

Baik  5 10,9 
Tidak Baik  41 89,1 

Total  46 100 

Sumber ; Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 89,1% 

pasien memiliki asupan energi tidak baik. Kekurangan energi terjadi 

bila konsumsi energi melalui makanan kurang dari energi yang 

dikeluarkan. Bila terjadi pada orang dewasa akan terjadi penurunan 

berat badan dan kerusakan jaringan tubuh dan pada bayi dan anak-

anak akan menghambat pertumbuhan (Almatsier, 2004). Asupan gizi 
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yang tidak adekuat akan membawa dampak pada sistem imunitas 

tubuh (Supariasa, 2002). 

b. Distribusi sampel berdasarkan asupan protein 

Asupan protein dikategorikan baik dan tidak baik. Baik 

apabila asupan rata-rata ≥ 90% - 119% dari total kebutuhan dan 

tidak baik apabila asupan rata-rata ≤ 89% dan 120% dari total 

kebutuhan. Distribusi sampel berdasarkan protein dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Distribusi sampel berdasarkan asupan protein 

Asupan Protein Jumlah Persentase (%) 

Baik  6 13 
Tidak Baik  40 87 

Total  46 100 

Sumber ; Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa sebanyak 87% 

pasien memiliki asupan protein tidak baik. Protein memiliki fungsi 

untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Kekurangan asupan 

protein dapat menurunkan sistem imun yang pada akhirnya akan 

menyebabkan tubuh lebih mudah terpapar penyakit infeksi (Azwar, 

2000). Menurut penelitian Sharif (2012) tidak adekuatnya asupan 

protein disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat, gangguan 

metabolic, dan proses dialisis.  

c. Distribusi sampel berdasarkan asupan lemak 

Asupan lemak dikategorikan baik apabila asupan rata-rata ≥ 

90% - 119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila asupan 

rata-rata ≤ 89% dan 120% dari total kebutuhan. Distribusi sampel 

berdasarkan lemak dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Distribusi sampel berdasarkan asupan lemak 

Asupan Lemak Jumlah Persentase (%) 

Baik  6 13 
Tidak Baik  40 87 

Total  46 100 

Sumber ; Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa sebanyak 87% 

pasien memiliki asupan lemak tidak baik. Lemak merupakan sumber 

energi selain karbohidrat dan protein. Lemak merupakan satu dari 

sekian zat makro yang berfungsi sebagai penyimpanan energi yang 

berlebih dari makanan. Berdasarkan hasil wawancara pasien tidak 

nafsu makan dikarenakan pasien mual dan muntah. Kekurangan 

asupan lemak dapat menimbulkan gangguan saraf, kehilangan 

massa otot, kegagalan reproduksi serta gangguan pada kulit, ginjal, 

dan hati (Devi, 2010). 

d. Distribusi sampel berdasarkan asupan karbohidrat 

Distribusi sampel berdasarkan karbohidrat dapat dilihat pada 

Tabel 8. 

Tabel 8. Distribusi sampel berdasarkan asupan karbohidrat 

Asupan Karbohidrat Jumlah Persentase (%) 

Baik  3 6,5 
Tidak Baik  43 93,5 

Total  46 100 

Sumber ; Data Primer, 2015 

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa sebanyak 93,5% 

pasien memiliki asupan karbohidrat tidak baik. Asupan karbohidrat 

dikategorikan baik dan tidak baik. Baik apabila asupan rata-rata ≥ 

90% - 119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila asupan rata-

rata ≤ 89% dan 120% dari total kebutuhan. Karbohidrat bukan hanya 
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sekedar penyokong energi bagi tubuh, karbohidrat juga berfungsi 

sebagai pemeliharaan keseimbangan tubuh. Kekurangan asupan 

karbohidrat dapat merusak jaringan dalam tubuh dan akan 

berpengaruh pada mekanisme kerja tubuh, sebagai akibatnya tubuh 

akan mudah merasa lelah dan kekebalan tubuh akan menurun (Devi, 

2010).  

2. Analisis Bivariat 

a. Hubungan Asupan Energi dengan Status Gizi 

Asupan energi merupakan rata-rata jumlah (Kkal) energi 

yang dikonsumsi dalam sehari. Asupan energi diperoleh dari hasil 

recall 24 jam selama 3x24 jam tidak berturut-turut. Distribusi 

asupan energi berdasarkan status gizi dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Distribusi asupan energi berdasarkan status gizi 

Asupan 
Energi 

Status Gizi 
Jumlah 

p Baik Tidak Baik 

N  (%) N (%) N (%) 

Tidak Baik 17 41,5 24 58,5 41 100 
0,163* 

Baik  4 80 1 20 5 100 

*) Uji Fisher’s Exact 

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa dari 46 pasien 

gagal ginjal kronik yang asupan energinya tidak baik sebanyak 17 

pasien (41,5%) dengan status gizi baik dan sebanyak 24 pasien 

(58,5%) mengalami status gizi tidak baik, sedangkan pasien 

dengan asupan energi baik sebanyak 4 pasien (80%) status gizi 

baik dan 1 pasien (20%) mengalami status gizi tidak baik.  

Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact karena tidak memenuhi syarat 

uji Chi Square untuk tabel 2x2 yaitu diperoleh nilai p = 0,163 maka 

hipotesis (Ha) ditolak. Nilai p<0,05 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa tidak ada hubungan asupan energi dengan status gizi 

pasien gagal ginjal kronik di RSUD dr. Moewardi. 

Konsumsi energi yang dianjurkan yaitu baik apabila memiliki 

asupan 89-119% dari total kebutuhan dan tidak Baik apabila <89% 

dan >120% dari total kebutuhan masing-masing individu. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sharif (2012) menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan asupan energi dengan status gizi pada 

pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis di RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar.  

Tidak adekuatnya asupan energi disebabkan oleh asupan 

yang tidak adekuat, gangguan metabolik, dan proses hemodialisis. 

Berdasarkan sebuah penelitian klinik menunjukkan bahwa pasien 

hemodialisis yang asupan energinya dibawah 89% tidak bisa 

mempertahankan keseimbangan nitrogen netral (Bellizi, 2003). 

Menurut penelitian Lukman Pura (2007), selain asupan makan 

status gizi juga dipengaruhi oleh faktor stress, inflamasi, obat-obat 

yang menyebabkan dispepsia, dan lama sakit. 

Mengkonsumsi energi yang tidak adekuat dari kecukupan 

gizi yang dianjurkan akan membawa dampak pada sistem 

imunitas tubuh sehingga menyebabkan mudahnya serangan 

infeksi dan penyakit lainnya serta lambatnya regenerasi sel tubuh. 

energi diperlukan untuk kelangsungan proses di dalam tubuh 

seperti proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut jantung, 

pernafasan, pencernaan dan proses fisiologis lainnya 

(Notoadmodjo, 1993). Energi dalam tubuh dapat timbul karena 
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adanya pembakaran karbohidrat, protein, dan lemak, karena itu 

agar energi tercukupi perlu pemasukan makanan yang cukup 

dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang 

(Kartasapoetra dan Marsetyo, 2003). 

b. Hubungan Asupan Protein dengan Status Gizi 

Asupan protein merupakan rata-rata jumlah (gram) protein 

yang dikonsumsi dalam sehari. Asupan protein diperoleh dari hasil 

recall 24 jam selama 3 hari tidak berturut-turut. Distribusi asupan 

protein berdasarkan status gizi dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Distribusi asupan protein berdasarkan status gizi 

Asupan 
Protein 

Status Gizi 
Jumlah 

p Baik Tidak Baik 

N  (%) N (%) N (%) 

Tidak Baik  18 45 22 55 40 100 
1,000* 

Baik 3 50 3 50 6 100 

*) Uji Fisher’s Exact 

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa tidak ada hubungan 

asupan protein dengan status gizi di RSUD dr. Moewardi. 

Berdasarkan hasil, yang memiliki asupan protein tidak baik 

sebanyak 22 pasien (55%) status gizi tidak baik dan 18 pasien 

(45%) status gizi baik, sedangkan yang memiliki asupan protein 

baik sebanyak 3 pasien (50%) dengan status gizi tidak baik dan 3 

pasien (50%) memiliki status gizi baik. Tidak adanya hubungan 

antara dua variable ditunjukkan dari hasil perhitungan uji Fisher’s 

Exact karena tidak memenuhi syarat uji Chi Square untuk tabel 

2x2 yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai 

p=1,000. Karena p>0,05 maka hipotesis (Ha) ditolak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan asupan protein 
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dengan status gizi pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis 

di RSUD dr. Moewardi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi protein 

yang dianjurkan yaitu baik apabila memiliki asupan 89-119% dari 

total kebutuhan dan tidak baik apabila <89% dan >120% dari total 

kebutuhan masing-masing individu (Hardinsyah, 2004). Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Sharif (2012) menyatakan bahwa 

tidak ada hubungan asupan protein dengan status gizi pada 

pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisis di RS Wahidin 

Sudirohusodo Makassar.  

Penderita gagal ginjal kronik dengan hemodialisis dianjurkan 

asupan protein tinggi untuk mempertahankan keseimbangan 

nitrogen dan mengganti asam amino yang hilang selama proses 

hemodialisis, yaitu 1-1,2 g/kg BB/hari dengan 50% protein 

hendaknya bernilai biologis tinggi karena asupan protein sangat 

diperlukan mengingat fungsinya dalam tubuh (Almatsier, 2004). 

Asupan protein yang rendah dapat meningkatkan risiko morbiditas 

dan mortalitas. Asupan protein dapat dipengaruhi oleh konsumsi 

protein yang rendah dalam diit, asupan makanan yang kurang 

pengaruh dari melemahnya kekebalan tubuh. Pengaruh asupan 

protein memegang peranan yang penting dalam penanggulangan 

gizi penderita gagal ginjal kronik, karena gejala sindrom uremik 

disebabkan menumpuknya katabolisme protein tubuh oleh karena 

itu semakin baik asupan protein semakin baik pula dalam 

mempertahankan status gizinya (Almatsier, 2005). 
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c. Hubungan Asupan Lemak dengan Status Gizi 

Asupan lemak merupakan rata-rata jumlah (gram) lemak 

yang dikonsumsi dalam sehari. Asupan lemak diperoleh dari hasil 

recall 24 jam selama 3 hari tidak berturut-turut. Distribusi asupan 

protein berdasarkan status gizi dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Distribusi asupan lemak berdasarkan status gizi 

Asupan 
Lemak 

Status Gizi 
Jumlah 

p Baik Tidak Baik 

N  (%) N (%) N (%) 

Tidak Baik  17 42,5 23 57,5 40 100 
0,390* 

Baik 4 66,7 2 33,3 6 100 

*) Uji Fisher’s Exact 

Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan pasien yang asupan 

lemaknya tidak baik sebanyak 23 pasien (57,5%) mengalami 

status gizi tidak baik dan 17 pasien (42,5%) dengan status gizi 

baik, sedangkan yang memiliki asupan lemak baik sebanyak 4 

pasien (66,7%) dengan status gizi baik dan sebanyak 2 pasien 

(33,3%) mengalami status gizi tidak baik. Hasil ini berdasarkan uji 

Fisher’s Exact diperoleh nilai p = 0,390 maka hipotesis (Ha) 

ditolak. Nilai p>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan asupan lemak dengan status gizi pasien gagal ginjal 

kronik di RSUD dr. Moewardi. 

Konsumsi lemak yang dianjurkan yaitu baik apabila memiliki 

asupan 89-119% dari total kebutuhan dan tidak baik apabila <89% 

dan >120% dari total kebutuhan masing-masing individu 

(Hardinsyah, 2004). Asupan lemak diusahakan 30% dari asupan 

kalori. Disatu pihak asupan lemak yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan kalori, sedangkan dipihak lain lemak ikut memperburuk 
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fungsi ginjal dan menambah morbiditas akibat arterosklerosis 

(Rahardjo, 2000). Arterosklerosis terjadi karena gangguan 

metabolisme lemak yang terjadi karena gangguan metabolisme 

lemak yang terjadi pada penderita gagal ginjal kronik dan hal ini 

dapat mempengaruhi progresivitas ginjal melalui proses glomerulo 

arterosklerosis. Menurut penelitian Lukman Pura (2007), selain 

asupan makan status gizi juga dipengaruhi oleh faktor stress, 

inflamasi, obat-obat yang menyebabkan dispepsia, dan lama sakit. 

d. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Status Gizi 

Asupan karbohidrat merupakan rata-rata jumlah (gram) 

karbohidrat yang dikonsumsi dalam sehari. Asupan karbohidrat 

diperoleh dari hasil recall 24 jam selama 3x24 jam tidak berturut-

turut. Distribusi asupan karbohidrat berdasarkan status gizi dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Distribusi Asupan Karbohidrat berdasarkan Status Gizi 

Asupan 
Karbohidrat 

Status Gizi 
Jumlah 

p Baik Tidak Baik 

N  (%) N (%) N (%) 

Tidak Baik  19 44,2 24 55,8 43 100 
0,585* 

Baik 2 66,7 1 33,3 3 100 

*) Uji Fisher’s Exact 

Berdasarkan hasil, pasien dengan asupan karbohidrat tidak 

baik sebanyak 24 (55,84%) mengalami status gizi tidak baik dan 

19 pasien (44,16%) mengalami status gizi baik, sedangkan pasien 

yang memiliki asupan karbohidrat baik dengan status gizi baik 

sebanyak 2 pasien (66,7%) dan 1 pasien (33,3%) mengalami 

status gizi tidak baik. Berdasarkan uji Fisher’s Exact diperoleh nilai 

p = 0,585 maka hipotesis (Ha) ditolak. Nilai p>0,05 sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada hubungan asupan karbohidrat 

dengan status gizi pasien gagal ginjal kronik di RSUD dr. 

Moewardi. 

Pada pasien gagal ginjal kronik, asupan karbohidrat juga 

perlu diperhatikan. Konsumsi karbohidrat baik jika rata-rata 

memiliki asupan 89-119% dari total kebutuhan dan tidak baik 

apabila <89% dan >120% dari total kebutuhan masing-masing 

individu (Hardinsyah, 2004). Berdasarkan sebuah penelitian, 

apabila pasien hemodialisis yang mengkonsumsi karbohidrat 

dibawah nilai normal tidak akan bisa mempertahankan 

keseimbangan nitrogen netral (Bellizi, 2003). Pasien gagal ginjal 

yang menjalani hemodialisis memiliki daftar diet tersendiri yang 

dikhususkan untuk mempertahankan keseimbangan metabolisme 

dalam tubuh. perilaku diet pasien akan menggambarkan 

bagaimana kepatuhan maupun perubahan kebisaaan makan 

pasien setelah mengetahui bahwa ginjalnya tidak dapat berfungsi 

dengan baik (Devi, 2010).  

Pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik mempunyai risiko 

tinggi untuk mengalami komplikasi kardiovaskular. Telah diketahui 

bahwa banyak faktor yang berperan terhadap kejadian tersebut 

seperti hipertensi, anemia, kalsifikasi vaskullar. Disamping itu 

resistensi pada gagal ginjal kronik termasuk salah satu faktor yang 

turut berperan dalam peningkatan arterosklerosis kardiovaskular. 

Hilangnya fungsi ginjal pada pasien gagal ginjal berarti proses 
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filtrasi dan reabsorbsi pankreas melalui insulin dalam mengontrol 

glukosa darah juga terganggu (Corwin E, 2001).  

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah range usia. Usia dapat 

mempengaruhi status gizi seseorang. Semakin lanjut usia seseorang 

maka status gizinya juga semakin menurun, selain itu masih banyak 

faktor lain yang dapat mempengaruhi status gizi tidak hanya dari segi 

asupan saja. Penilaian status gizi juga tidak hanya menggunakan IMT 

tetapi juga bisa dilakukan menggunakan penilaian status gizi secara 

biokimia. 

 

 

 


