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ABSTRACT 
 
DIFFERENCES OF ENERGY CONSUMPTION, PROTEIN, VITAMIN A AND 
KADARZI ( conscious family nutrition ) ON CHILDREN STUNTING AND NON 
STUNTING KOPEN VILLAGE TERAS DISTRICT BOYOLALI 
 

Background: Toddlers are our future successor, toddlers also determine the 
future of the nation. Nutritional problems one of which is a state of stunting short 
body that is -2SD below the median. Factors affecting the nutritional status is the 
intake of energy, protein, vitamins A and KADARZI ( conscious family nutrition ). 
Objective: To identify differences in the level of consumption of energy, protein, 
vitamins A and KADARZI ( conscious family nutrition ). in stunted and non-stunted 
children under five  
Methods: This study used observational method with cross sectional approach. 
Total sample of 84 children under five. Nutritional status data obtained with the 
height measurement. Food intake data was obtained through a 24-hour recall. 
KADARZI ( conscious family nutrition ). data obtained by administering a 
questionnaire. The statistical test used was the independent test T Test and Test 
Wilcoxom. 
Results: Energy consumption is highest in children under five are stunted light 
energy consumption is 40.5%. whereas the non-stunted children under five 
highest normal consumption is 76.2%. Highest level of protein intake in infants 
stunting is normal energy consumption is 57.1% lower than non-stunted children 
under five highest normal consumption is 66.7%. The level of vitamin A 
consumption is highest in children under five are stunted normal consumption of 
vitamin A which is 64.3% higher than non-stunted children under five highest 
normal consumption is 40.5% . Level KADARZI ( conscious family nutrition ).Good 
Behavior in children under five years of  stunting was 66.6% lwer of stunting 
children under five years is 83%. The result kolelasi between energy test p = 
0.001, p = 0.000 protein, vitamin A p = 0.000 and p = 0.018 KADARZI ( conscious 

family nutrition ). in children under five stunted and non-stunted. 
Conclusion: There is a difference in the level of consumption of energy, protein, 
vitamins A and KADARZI ( conscious family nutrition ). in children under five stunted 
and non-stunted in Village Teras Kopen District of Boyolali. 
 
Keywords : Stunting, consumption of energy, protein, vitamins A and    

KAADARZI ( conscious family nutrition ). 



 
 

PENDAHULUAN 

Balita adalah penerus masa 
depan kita, balita juga menentukan 
masa depan bangsa, balita sehat 
akan menjadikan balita yang cerdas. 
Balita salah satu golongan umur 
yang rawan penyakit apabila terjadi 
kekurangan pangan dan gizi 
(Santoso dan Lies, 2004). 

Masalah gizi balita di 
Indonesia merupakan masalah yang 
cukup serius dihadapi oleh 
pemerintah dan masyarakat. 
Masalah gizi yang ada pada 
umumnya diakibatkan karena kurang 
energi protein (KEP), anemia gizi 
besi, gangguan akibat kurang iodium 
(GAKI), kurang vitamin A (KVA), dan 
obesitas terutama di kota-kota besar 
(Supariasa dkk, 2006). Defisiensi zat 
gizi pada balita dapat menyebabkan 
balita kurang gizi infeksi penyakit, 
dan mempengaruhi kecerdasan 
anak. Dampak dari kurang gizi 
adalah akan terganggunya 
pertumbuhan dan perkembangan 
pada balita (Permana, 2011). 

Masalah gizi balita salah 
satunya adalah stunting. Stunting 

adalah keadaan tubuh yang pendek 
dengan tingkat standar deviasi -2 SD 
di bawah median panjang atau tinggi 
badan balita (Manary & Solomons, 
2009). Prevalensi stunting anak 
balita Indonesia pada tahun 2010 
adalah 35,7%, meningkat  pada 
tahun 2013 menjadi 37%  masuk 
dalam katergori tinggi (Riskesdas, 
2013).  

Faktor yang mempengaruhi 
status gizi ada dua yaitu faktor 
langsung dan tidak langsung. Status 
gizi secara langsung dipengaruhi 
oleh konsumsi makanan dan 
penyakit infeksi yang keduanya 
berkaitan. Kurang konsumsi makan 
akan menyebabkan tubuh mudah 
terserang penyakit infeksi juga 

sebaliknya, apabila terserang 
penyakit infeksi maka konsumsi 
makan akan berkurang. Penyebab 
tidak langsung yaitu ketahanan 
pangan di keluarga, pola asuh anak, 
serta pelayanan kesehatan dan 
kesehatan lingkungan (Almatsier, 
2009).  

Konsumsi makan adalah 
faktor langsung dari status gizi. 
Konsumsi energi, protein, dan 
vitamin A juga mempengaruhi status 
gizi. Konsumsi energi, protein, dan 
vitamin A rendah maka akan 
menyebabkan kegagalan 
pertumbuhan fisik, menurunkan 
daya tahan, meningkatkan kesakitan 
dan kematian (Achmad, 2000). 
Energi adalah kemampuan untuk 
melakukan pekerjaan tubuh. 
Memperoleh energi dapat dilakukan 
dengan mengkonsumsi makanan. 
Energi di dalam tubuh dihasilkan 
oleh zat gizi makro yang dikonversi 
menjadi energi. Zat gizi makro ini 
kemudian akan berperan sebagai 
salah satu molekul utama bagi 
pembentukan energi didalam tubuh. 
Terutama karbohidrat yang di 
sintesis menjadi glukosa akan 
digunakan untuk mensintesis 
molekul ATP yang merupakan 
molekul-molekul dasar penghasil 
energi di dalam tubuh. Glukosa akan 
menyediakan 50%-75% dari total 
kebutuhan energi tubuh, apabila 
tidak terpenuhi maka devisit dan 
mengakibatkan gizi kurang 
(Almatsier, 2009). 

Protein adalah senyawa 
organik yang cukup kompleks 
dengan bibit molekul yang cukup 
tinggi. Protein merupakan senyawa 
penting bagi pertumbuhan, 
perkembangan, dan status gizi balita 
(Setiadi, 2005). Protein mempunyai 
fungsi yang tidak dapat digantikan 
oleh zat gizi lain, yaitu membangun 



serta memelihara sel-sel dan 
jaringan tubuh. Kekurangan protein 
(KEP) pada stadium berat 
menyebabkan kwashiorkor pada 
balita (Almatsier, 2009). 

Vitamin A adalah zat  organik 
yang dibutuhkan dalam jumlah 
sangat sedikit dan pada umumnya 
tidak dapat dibentuk dalam tubuh. 
Vitamin A mempunyai fungsi 
fisiologis yang sangat luas untuk 
tubuh dalam pertumbuhan dan 
perkembangan balita. Vitamin A 
berpengaruh terhadap sintesis 
protein dan pertumbuhan sel. 
Kekurangan Vitamin A dapat 
menyebabkan sel osteoblas (sel 
pembangun tulang) tidak 
memproduksi cukup zat tulang 
sehingga tulang akan lebih pendek 
dari ukuran normal. Kelebihan 
Vitamin A akan mempercepat 
berhentinya pertumbuhan tulang, 
sehingga pertumbuhan tubuh akan 
berhenti lebih cepat (Hutapea, 
2005). 

Hasil penelitian Suiraoka dan 
Nugraha (2011) menunjukkan 
bahwa ada pengaruh antara 
konsumsi energi, protein, dan 
vitamin A  dengan balita stunting. 

Konsumsi energi, protein, dan 
vitamin A sangat berpengaruh 
terhadap tumbuh kembang balita 
dan daya tahan tubuh balita 
terhadap penyakit infeksi. Konsumsi 
energi, protein, dan vitamin A rendah 
akan menjadikan balita beresiko 4.2 
kali mengalami stunting, sebaliknya 

apabila konsumsi energi, protein, 
vitamin A cukup atau tinggi maka 
balita non stunting. 

Keluarga Sadar Gizi juga 
merupakan faktor yang 
mempengaruhi balita stunting. 
KADARZI merupakan keluarga yang 
mampu mengenal, mencegah dan 
mengatasi masalah gizi di tingkat 
keluarga atau rumah tangga melalui 
perilaku menimbang berat badan 

secara teratur, memberikan hanya 
ASI saja kepada bayi 0 sampai 6 
bulan, makan beraneka ragam, 
memasak menggunakan garam 
beryodium, dan mengkonsumsi 
suplemen zat gizi mikro sesuai 
anjuran (Depkes RI, 2007). Tujuan 
umum program KADARZI adalah 
seluruh keluarga berperilaku sadar 
gizi, sedangkan tujuan khususnya 
yaitu agar meningkatkan kemudahan 
keluarga dan masyarakat 
memperoleh informasi serta agar 
meningkatnya kemudahan keluarga 
dan masyarakat memperoleh 
pelayanan gizi yang berkualitas agar 
tercapainya status gizi yang normal 
(Depkes RI, 2004). 

Hasil penelitian Hariyadi dan 
Ekayanti (2011) menunjukkan ada 
pengaruh signifikan perilaku 
KADARZI rumah tangga terhadap 
status gizi balita pada indeks TB/U. 
Rumah tangga dengan perilaku 
KADARZI yang kurang baik 
berpeluang meningkatkan resiko 
kejadian stunting pada balita 1.21 

kali lebih besar dari pada rumah 
tangga dengan perilaku KADARZI 
yang baik. 

Menurut survei pada bulan 
Agustus 2014 di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Boyolali prevalensi balita 
stunting tahun 2013 di Kabupaten 
Boyolali sebesar 7,6%. Kecamatan 
di Kabupaten Boyolali  tertinggi 
prevalensi balita stunting pada tahun 
2013 yaitu di Kecamatan Teras 
dengan prevalensi 11,6%, 
sedangkan desa dengan prevalensi 
tertinggi di Kecamatan Teras adalah 
Desa Kopen dengan prevalensi 
28,8%. Prevalensi stunting di Desa 

Kopen masuk dalam masalah gizi 
kategori sedang. Capaian angka 
KADARZI di Kabupaten Boyolali 
68% dan Kecamatan Teras adalah 
58% (Dinas Kesehatan Kabupaten 
Boyolali, 2013). 
METODE PENELITIAN 



Jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional 
yaitu peneliti melakukan pengukuran 
terhadap variabel bebas dan 
variabel terikat yang pengumpulan 
datanya dilakukan pada satu periode 
tertentu dan pengamatan hanya 
dilakukan satu kali selama penelitian 
(Notoatmodjo, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah 256 anak balita umur 24 
bulan sampai 59 bulan YANG 
BERTEMPAT TINGGAL DI Desa 
Kopen Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali. 

Analisis untuk 
mendeskripsikan berbagai variabel 
yaitu data, tingkat konsumsi energi, 
protein, vitamin A, perilaku KADARZI 
dan status gizi sebagai informasi 
dengan menggunakan tabel. 
distribusi frekuensi. Analisis ini 

menggunakan progam SPSS for 
windows versi 17 dapat diperoleh 
nilai minimal nilai maksimal dan nilai 
rata-rata. Uji yang dilakukan 
sebelum menguji perbedaan 
konsumsi energi, protein, vitamin A 
dan perilaku KADARZI terlebih 
dahulu di uji kenormalannya dengan 
uji kolmogrov smirnov dengan hasil 
konsumsi energi dan konsumsi 
protein berdistribusi normal di uji 
dengan Pairet T Test, sedangkan 
konsumsi vitamin A dan perilaku 
KADARZI berdistribusi tidak normal 
di uji menggunakan Wilxocom 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Sampel Penelitian 

Jumlah sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 84 anak balita yang 
dikelompokkan menjadi 42 anak 
balita stunting dan 42 anak balita 
non stunting. Data karakteristik 
sampel dapat di lihat dalam tabel 
sebagai berikut : 

Tabel 1. 
Karakteristik Sampel Penelitian 

Sampel Status Gizi Anak Balita 

Stunting  Non stunting 

N % N % 

Jenis kelamin     
Laki-laki 26 61.9 26 61.9 

Perempuan 16 38.09 16 38.09 
Jumlah 42 100 42 100 
Umur     

24-36 bulan 21 50 16 38.09 
37-59 tahun 21 50 26 61.9 

Jumlah  42 100 42 100 

 
Sampel dalam penelitian ini 

adalah anak balita (24-59 bulan) 
yang bertempat tinggal di wilayah 
Desa Kopen Kecamatan Teras 
Boyolali. Sampel terdiri dari 61.9% 
anak balita laki-laki stunting dan non 
stunting, anak balita perempuan 

terdiri dari 38.09% anak balita 
stunting dan non stunting. Umur 
anak balita 24-36 bulan ada 50% 
anak balita stunting dan anak balita 

non stunting lebih rendah yaitu 
38.09%, sedangkan umur 37-59  
tahun ada 50% anak balita stunting 
dan anak balita non stunting lebih 

tinggi yaitu 61.9%. Umur merupakan 
salah satu faktor yang turut 
menentukan kebutuhan gizi 
seseorang. Semakin tinggi umur 
semakin tinggi kemampuan 
seseorang untuk melakukan aktifitas 
sehingga membutuhkan energi yang 
lebih besar, Hal ini dapat dilihat dari 
angka kecukupan gizi (AKG) yang 



dianjurkan, dimana kebutuhan zat 
gizi dibedakan dalam tingkatan umur 
dan jenis kelamin (Kartasaputra, 
2005). 
Status Gizi Anak Balita 

Penilaian status gizi pada 
penelitian ini menggunakan indeks 
TB/U. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa nilai z skor dengan indeks 
TB/U adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 
Analisa Univariat Nilai Z-Skor 

 Status Gizi Anak Balita 

Stunting Non Stunting 

N 42 42 
Mean -2.52 ± 0.4 0.76 ± 0.05 
Minimal -3 0,05 
Maxsimal -2 2.02 

 
TB/U Tabel 14 menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai z skor pada 
anak  balita stunting -2,52 SD dan 
non stunting 0,76 SD. Nilai SD anak 
balita stunting 0.4 dan non stunting 

0.05 sedangkan nilai minimal anak 
balita stunting -3 dan non stunting 
0.05 menurut perhitungan z skor 
untuk nilai maksimal stunting -2 dan 
non stunting 2.02 menurut z skor. 
Perbedaan status gizi lebih besar 
anak balita non stunting dari pada 
anak balita stunting. Penelitian ini 

menggunakan indek TB/U karena 
indeks TB/U dapat digunakan 
sebagai perhitungan status gizi 
pertumbuhan masa lampau (Gibson, 
2005).  

Agama Islam sangat 
menganjurkan kesehatan, sebab 

sehat adalah karunia terbesar dari 
Allah. Umat Islam tidak boleh 
menyerah pada takdir, harus ada 
upaya ke arah peningkatan 
kesehatan. “Sebagaimana firman 
Allah SWT dalam surat Ar Ra’ad 
ayat 11 yang artinya : 
Sesungguhnya Allah tidak 
mengubah suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan yang 
ada pada dirinya sendiri”  
Distribusi Konsumsi Energi Anak 
Balita  

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data yang dilakukan terhadap 42 
anak balita stunting dan 42 anak 
balita non stuting terhadap distribusi 

tingkat konsumsi energi dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3. 
Distribusi Tingkat Konsumsi Energi 

Kategori tingkat 
konsumsi energi 

Status Gizi Anak Balita 

Stunting Non Stunting 

N % N % 

Defisit  3 7.1 2 4.8 
Kurang  5 11.9 2 4.8 
Ringan  17 40.5 5 11.9 
Normal  16 38.1 31 76.2 
Lebih  1 2.4 1 2.4 
Jumlah  42 100 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 15 

didapatkan bahwa tingkat konsumsi 
energi paling tinggi pada anak balita 
stunting adalah tingkat konsumsi 

energi ringan yaitu  40.5%. 
sedangkan pada anak balita non 
stunting paling tinggi tingkat 
konsumsi normal yaitu 76.2%. 



Makanan dikatakan bergizi jika 
mengandung zat makanan yang 
cukup dalam jumlah dan kualitasnya 
sesuai dengan kebutuhan tubuh. 
Makanan yang kita konsumsi setiap 
hari dapat dibagi dalam beberapa 
golongan, yaitu protein, lemak, 
karbohidrat, vitamin, mineral, air dan 
oksigen dan makanan berserat. 
Sumber energi dalam bahan 
makanan dapat diperoleh dari zat 
gizi makro (Irianto, 2010). Kurang 
energi kronis disebabkan karena 
adanya ketidak sinambungan 
asupan gizi terutama energi, 
sehingga zat gizi yang dibutuhkan 
tubuh tidak tercukupi. Hal tersebut 
mengakibatkan perubahan tubuh 
baik fisik ataupun mental tidak 
sempurna seperti yang seharusnya. 
(Almatsier, 2005).   

Islam mengajarkan makanan 
makanan yang sehat dan bergizi 
seperti kurma, hal ini sesuai dengan 

hadis Nabi Muhammad SAW yang 
berbunyi bahwa rumah yang tidak 
ada tamr atau kurma kering di 
dalamnya, akan membuat 
penghuninya kelaparan, hadis ini 
berhubungan dengan konsumsi 
energi penting bagi kehidupan umat 
manusia. Al Quran Surat Al An’aam 
141, juga mempertegas konsumsi 
energi yang berbunyi “Dialah yang 
menjadikan kebun-kebun, pohon 
kurma, buah yaitu dan delima yang 
sempurna, makanlah buahnya jika 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di 
hari memetik hasilnya”. 
Distribusi Konsumsi Protein Anak 
Balita 

Hasil distribusi tingkat konsumsi 
protein anak balita stunting dan non 
stunting di Desa Kopen Kecamatan 
Teras Kabupaten Boyolali dapat 
dilihat dalam tabel dibawah ini 
sebagai berikut : 

Tabel 4. 
Distribusi Tingkat Konsumsi Protein 

Kategori tingkat 
konsumsi protein 

Status Gizi Anak Balita 

Stunting Non Stunting 

N % N % 

Defisit  1 2.4 0 0 
Kurang  8 19 0 0 
Ringan  9 21.4 6 14.3 
Normal  24 57.1 28 66.7 
Lebih  0 0 19 19 
Jumlah  42 100 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 16 

didapatkan bahwa tingkat konsumsi 
protein paling tinggi pada anak balita 
stunting adalah tingkat konsumsi 
energi normal yaitu  57.1% lebih 
rendah dari anak balita non stunting 
paling tinggi pada tingkat konsumsi 
normal yaitu 66.7%. Menurut 
Almatsier, (2009) kekurangan 
protein banyak terdapat pada 
masyarakat sosial ekonomi rendah. 
Kekurangan protein pada stadium 
berat menyebabkan kwashiorkor dan 
gangguan pertumbuhan tulang pada 

anak-anak dibawah lima tahun. 
Protein adalah komponen dasar dan 
utama makanan yang diperlukan 
oleh semua makhluk sebagai 
perkembangan  jaringan kulit, otot, 
otak, sel, darah merah, rambut, dan 
organ tubuh lainnya yang dibangun 
dari protein (Sandjaja, dkk, 2009). 

Makanan yang baik menurut 
Islam adalah makanan yang 
dihalalkan oleh Allah SWT. Surat Al 
Mu’minun ayat 21 yang berbunyi 
“Dan sesungguhnya pada binatang-
binatang ternak benar- benar 
terdapat pelajaran penting terhadap 



kamu, kami memberi kamu minum 
dari air susu yang ada dalam 
perutnya dan pada binatang ternak 
itu ada faedah yang banyak untuk 
kamu, dan sebagian dagingnya 
kamu makan”. Ayat ini menerangkan 
sumber protein yang berasal dari 
binatang ternak yang bisa 
dikonsumsi oleh manusia. 

Distribusi Konsumsi Vitamin A 
Anak Balita 

Distribusi tingkat konsumsi 
vitamin A pada hasil pengukuran  
yang dilakukan terhadap 42 anak 
balita stunting dan 42 anak balita 
non stunting terhadap distribusi 

tingkat konsumsi protein dapat 
dilihat ada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. 
Distribusi Tingkat Konsumsi Vitamin A 

Kategoli tingkat 
konsumsi Vitamin A 

Status Gizi Anak Balita 

Stunting Non Stunting 

N % N % 

Defisit  5 11.9 4 9.5 
Kurang  1 2.4 0 0 
Ringan  9 21.4 7 16.7 
Normal  27 64.3 17 40.5 
Lebih  0 0 14 33.3 
Jumlah  42 100 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 17 

didapatkan bahwa tingkat konsumsi 
vitamin A paling tinggi pada anak 
balita stunting adalah tingkat 

konsumsi vitamin A normal yaitu  
64.3%. lebih tinggi dari anak balita 
non stunting paling tinggi tingkat 
konsumsi normal yaitu 40.5%. 
Kurangnya pengetahuan  ibu anak 
balita tentang sumber vitamin A 
pada berbagai jenis makanan 
menyebabkan konsumsi vitamin A 
anak balita defisit. Vitamin A 
mempunyai fungsi fisiologis yang 
sangat luas untuk tubuh dalam 
pertumbuhan dan perkembangan 
anak balita.  

Vitamin A berpengaruh 
terhadap sintesis protein dan 
pertumbuhan sel. Kekurangan 
Vitamin A dapat menyebabkan sel 
osteoblas (sel pembangun tulang) 
tidak memproduksi cukup zat tulang 
sehingga tulang akan lebih pendek 
dan ukuran normal. Kelebihan 
Vitamin A akan mempercepat 
berhentinya pertumbuhan tulang, 
sehingga pertumbuhan tubuh akan 

berhenti lebih cepat (Hutapea, 
2005). 

Ayat Allah SWT yang 
memperingatkan kita akan halnya 
makanan, apakah manusia tidak 
cukup memperhatikan, apabila kita 
menghindari makanan-makanan 
yang  tidak baik, maka akan 
dihasilkan tulang yang kokoh, otot 
yang kuat, pipa/saluran-saluran yang 
bersih, otak yang cemerlang, paru-
paru dan hati yang bersih, jantung 
yang dapat memompa darah dengan 
baik. Perintah manusia untuk selalu 
memperhatikan makanannya, 
seperti firman Allah "Maka 
seharusnya manusia memperhatikan 
makanannya"  (QS Abasa (80) : 24). 
Seorang muslim makan bukan 
sekedar penghilang lapar saja atau 
sekedar terasa enak dilidah, tapi 
mampu menjadikan tubuhnya sehat 
jasmani dan rohani sehingga mampu 
menjalankan fungsinya. 
Distribusi Perilaku KADARZI  

Berdasarkan hasil pengumpulan 
data yang dilakukan untuk 
mengamati perilaku KADARZI pada 
keluarga yang mempunyai anak 



balita di Desa Kopen Kecamatan 
Teras Kabupaten Boyolali terhadap 
42 anak balita stunting dan 42 anak 
balita non stunting  dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 

Kategori perilaku kadarzi baik dan 
tidak baik pada anak balita stunting 
dan non stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dapat dilihat pada tabel 
sebagai berikut : 

Tabel 6. 
Kategori Perilaku KADARZI 

Kategori tingkat 
perilaku KADARZI 

Status Gizi Anak Balita 

Stunting Non Stunting 

N % N % 

Baik 28 66.6 35 83.3 
Tidak  14 33.3 7 16.6 
Jumlah  42 100 42 100 

 
Berdasarkan Tabel 19 bahwa 

tingkat perilaku KADARZI baik pada 
anak balita stunting adalah 66.6% 
lebih rendah dari non stunting yaitu 
83%, KADARZI adalah keluarga 
yang telah mempraktekkan perilaku 
gizi yang baik dan benar sesuai 
kaidah ilmu gizi, dapat mengenali 
masalah gizi yang ada dalam 
keluarga atau lingkungan, serta 
mampu melakukan tindak lanjut 
untuk mengatasi masalah gizi yang 
ada berdasarkan potensi yang 
dimilikinya (Depkes RI, 2004). 

 Islam sebagai agama yang 
sempurna dan lengkap. Telah 
menetapkan prinsip-prinsip dalam 
penjagaan keseimbangan tubuh 
manusia. Diantara cara Islam 
menjaga kesehatan dengan 
menjaga kebersihan dan 
melaksanakan syariat wudlu dan 
mandi secara rutin bagi setiap 
muslim. Perilaku sadar gizi juga baik 

dilakukan setiap hamba Allah.hamba 
Nabi Muhammad SAW. bersabda, 
“Ada dua anugerah yang karenanya 
banyak manusia tertipu, yaitu 
kesehatan yang baik dan waktu 
luang” (HR. Bukhari). 
Uji Perbedaan Tingkat Konsumsi 
Energi  

Almatsier (2005) menyatakan 
bahwa gizi buruk dan gizi kurang 
pada anak dapat  terjadi karena 
kekurangan sumber energi secara 
umum. Apabila sumber energi yang 
masuk kedalam tubuh melebihi 
energi yang dibutuhkan maka akan 
terjadi status gizi lebih sebaliknya 
energi yang masuk kedalam tubuh 
kurang maka status gizi kurang. 
Tabel  perbedaan tingkat konsumsi 
energi antara anak balita stunting 
dan non stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali sebagai berikut : 

Tabel 7.  
Perbedaan Tingkat Konsumsi Energi Antara Anak Balita Stunting dan Non 

Stunting 

Tingkat konsumsi 
energi 

Status Gizi Anak Balita Sig (p) 

Stunting Non Stunting 

Mean  88.2 ± 13.1 98.1 ± 13.7 0.001 

Minimal  58 60.7 

Maksimal 116 148 

 
Perbandingan tingkat 

konsumsi energi anak balita stunting 

dan non stunting mendapat hasil 
rata-rata tingkat konsumsi energi 
pada anak balita stunting sebesar 



88.2% AKG yang masuk dalam 
kriteria tingkat konsumsi energi 
kurang, sedangkan untuk anak balita 
non stunting rata-rata tingkat 
konsumsi sebesar 98,1% AKG atau 
dalam kategori tingkat konsumsi 
normal, lebih tinggi anak balita non 
stunting dari pada anak balita 
stunting, sedangkan SD stunting 
13.1 lebih kecil dari non stunting 
13.7, nilai minimal stunting 58 lebih 
kecil dari non stunting 60.7, nilai 
maksimal stunting 116 lebih kecil 
dari non stunting 148. Berdasarkan 
uji Indpendent Sample T Test, 
diperoleh hasil dengan p-value 
sebesar 0,001 yang berarti ada 
perbedaan antara tingkat konsumsi 
energi antara anak balita stunting 
dan non stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali. Jenis makanan sebagai 
sumber energi yang di konsumsi 
anak balita stunting dan non stunting 
sama yaitu nasi putih, tetapi untuk 
jumlah berbeda, lebih banyak balita 
non stunting daripada anak balita 
stunting. 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sari 
dkk (2009) di Kecamatan Rungaur 
Surabaya antara tingkat konsumsi 
energi dengan status gizi anak balita 
menurut TB/U menunjukan 
hubungan yang bermakna, hal ini 
dapat diartikan bahwa tingkat 
konsumsi energi dapat berpengaruh 
terhadap status gizi menurut TB/U. 

Selain itu balita dengan asupan 
energi yang kurang akan beresiko 
2,52 kali lebih besar mengalami 
stunting, dibandingkan dengan balita 
dengan asupan energinya normal 
(Hidayati dkk, 2010). 

Manusia membutuhkan energi 
untuk mempertahankan hidup, 
menunjang pertumbuhan dan 
melakukan aktivitas fisik. Konsumsi 
energi diperoleh dari bahan 
makanan yang mengandung 
karbohidrat, lemak dan protein. 
Energi dalam tubuh manusia dapat 
timbul karena adanya pembakaran 
karbohidrat, protein, dan lemak 
sehingga manusia membutuhkan 
zat-zat makanan yang cukup untuk 
memenuhi kecukupan energinya. 
Tingkat Kecukupan energi ini akan 
mempengaruhi status gizi 
(Budiyono, 2002). 
Uji Perbedaan Tingkat Konsumsi 
Protein  

Secara garis besar fungsi 
protein dalam tubuh ada tiga yaitu 
zat pembangun bagi pertumbuhan 
dan pemeliharaan jaringan, sebagai 
pengatur kelangsungan proses di 
dalam tubuh, dan pemberi tenaga 
dalam kondisi energi kurang 
tercukupi (Kartasaputra, 2005). 
Perbedaan tingkat konsumsi protein 
antara anak balita stunting dan non 
stunting di Desa Kopen Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut 

Tabel 8.  
Perbedaan Tingkat Konsumsi Protein Antara Anak Balita Stunting dan Non 

Stunting 

Tingkat konsumsi 
protein 

Status Gizi Anak Balita Sig (p) 
Stunting Non Stunting 

Mean  91.1 ± 12.4 104 ± 15.1 0.000 

Minimal  67 83 

Maksimal  116 145 

 
Berdasarkan tingkat konsumsi 

protein tersebut diatas rata-rata 
tingkat konsumsi protein pada anak 

balita stunting di Desa Kopen 

Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali sebesar 91.1% AKG yang 



masuk dalam kriteria tingkat 
konsumsi protein kurang, sedangkan 
untuk anak balita non stunting untuk 

rata-rata tingkat konsumsi sebesar 
104% AKG atau dalam kategori 
tingkat konsumsi normal, lebih tinggi 
anak balita non stunting dari pada 
anak balita stunting, sedangakan SD 
stunting 12.4 lebih kecil dari non 
stunting 15.1, nilai minimal stunting 
63 lebih kecil dari non stunting 83, 
nilai maksimal stunting 116 lebih 
kecil dari non stunting 145. 
Berdasarkan uji Indpendent Sample 
T Test, diperoleh hasil dengan p-
value sebesar 0.000 yang berarti 
ada perbedaan antara tingkat 
konsumsi protein antara anak balita 
stunting dan non stunting di Desa 

Kopen Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali. Menurut linder (2010) 
perbedaan tingkat asupan protein ini 
dapat terjadi karena kurang 
bervariasinya sumber protein yang 
dikonsumsi, sehingga diperlukan 
campuran berbagai sumber protein 
agar mendapat nilai protein yang 
tinggi seperti protein nabati dan 
protein hewani. Jenis protein yang 
dikonsumsi pada anak balita stunting 
yaitu tempe, tahu, dan ayam, 
sedangkan anak balita non stunting 
tempe, tahu, ayam, daging, dan 
ikan, lebih bervariasi anak balita non 
stunting daripada anak balita 
stunting. 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Hidayati dkk (2010) menyatakan 
bahwa ada perbedaan antara 

asupan protein pada anak stunting 
dan non stunting di wilayah kumuh 
perkotaan. Asrar dkk (2009) 
dilakukan di Maluku Tengah, 
menyebutkan bahwa ada hubungan 
antara asupan protein yang rendah 
dengan status gizi pendek (stunting) 

pada anak baita. Anak balita yang 
asupan proteinnya kurang akan 
beresiko memiliki status gizi pendek 
(stunting) 3,7 kali lebih besar 

dibandingakan dengan balita yang 
memiliki asupan protein cukup. 

Kecukupan protein akan dapat 
terpenuhi apabila kecukupan energi 
telah terpenuhi karena sebanyak 
apapun protein akan dibakar 
menjadi panas dan tenaga apabila 
cadangan energi masih di bawah 
kebutuhan. Kekurangan protein yang 
terus menerus akan menimbulkan 
gejala yaitu pertumbuhan kurang 
baik, daya tahan tubuh menurun dan 
kecukupan asupan protein akan 
mempengaruhi status gizi (Sophia, 
2010). 
Uji Perbedaan Tingkat Konsumsi 
Vitamin A  

 
Vitamin A yang terdapat di dalam 

makanan berbentuk karoten atau 
mineral. Sumber vitaminA terdapat 
di pangan hewani, sayuran dan 
buah-buahan (Almatsier, 2005). 
Perbedaan tingkat konsumsi vitamin 
A antara anak balita stunting dan 
non stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dapat dilihat pada 
tabelsebagai berikut : 

Tabel 9.  
Perbedaan Tingkat Konsumsi Vitamin A Antara Anak Balita Stunting dan Non 

Stunting 

Tingkat konsumsi 
vitamin A 

Status Gizi Anak Balita Sig (p) 

Stunting Non Stunting 

Mean  89.7 ± 13.6 117.4 ± 42.4 0.000 

Minimal  53 38 

Maksimal  105 219 

 



Berdasarkan tingkat konsumsi 
vitamin A tersebut diatas rata-rata 
tingkat konsumsi vitamin A pada 
anak balita stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali sebesar 89.7% AKG yang 
masuk dalam kriteria tingkat 
konsumsi vitamin A kurang, 
sedangkan untuk anak balita non 
stunting untuk rata-rata tingkat 
konsumsi sebesar 117,4% AKG atau 
dalam kategori tingkat konsumsi 
normal, lebih besar anak balita non 
stunting dari pada anak balita 
stunting, sedangkan SD stunting 
13.6 lebih kecil dari non stunting 
42.4, nilai minimal stunting 53 lebih 
besar dari non stunting 38, nilai 
maksimal stunting 105 lebih kecil 
dari non stunting 219. Berdasarkan 
uji wilcoxom, diperoleh hasil dengan 
p-value sebesar 0.000 yang berarti 
ada perbedaan antara tingkat 
konsumsi vitamin A antara anak 
balita stunting dan non stunting di 
Desa Kopen Kecamatan Teras. 
Vitamin A yang dikonsumsi anak 
balita berasal dari makanan hewani, 
sayur dan buah-buahan pada anak 
balita non stunting sedangkan balita 

stunting mengkonsumsi vitamin A 
hanya dari sayuran saja. 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Astari (2006) di Bogor, 
bahwa konsumsi vitamin A pada 
kelompok anak normal lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok 
anak yang stunting. Menurut Rivera 
dkk (2003) menyatakan bahwa 
suplementasi besi, seng dan vitamin 
A dapat meningkatkan pertumbuhan 
balita yang kualitas dietnya buruk. 

Vitamin A mempunyai 4 fungsi 
yaitu pengendlian, diferensiansi sel-
sel epitel, pertumbuhan dan produksi 
(Linder,2010). Vitamin A dibutuhkan 
untuk pertumbuhan tulang dan sel 
epitel yang membentuk email dalam 
pertumbuhan tulang dan gigi. 
Kekuragan vitamin A akan 
mengakibatkan pertumbuhan tulang 
terhambat dan bentuk tulang tidak 
normal (Almatsier, 2005). 
Uji Perbedaan Perilaku KADARZI  

Perbedaan perilaku KADARZI 
pada anak balita stunting dan non 
stunting di Desa Kopen Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali sebagai 
berikut : 

Tabel 10.  
Perbedaan Perilaku KADARZI Antara Anak Balita Stunting dan Non Stunting 

Tingkat perilaku 
KADARZI 

Status Gizi Anak Balita Sig (p) 

Stunting Non Stunting 

Mean 3.5 ± 0.63 3.8 ± 0.35 0.018 

Minimal  2 3 

Maksimal  4 4 

 
Berdasarkan hasil uji statistik 

tingkat perilaku kADARZI  tersebut 
diatas mean anak balita stunting 3.5 
lebih kecil dari non stunting 3.8, SD 
anak balita stunting 0.63 lebih besar 
dari non stunting 0.35, nilai minimal 
anak balita stunting 2 lebih kecil dari 
non stunting 3, nilai maksimal anak 
balita stunting 4 sama dengan non 
stunting 4. Berdasarkan uji wilcoxom 

diperoleh hasil dengan p-value 
sebesar 0,018 yang berarti ada 

perbedaan antara tingkat perilaku 
KADARZI antara anak balita stunting 
dan non stunting di wilayah Kopen 
Kecamatan Teras Kabuaten 
Boyolali.   

Hasil penelitian Zahraini (2009) 
juga menyatakan bahwa ada 
hubungan antara KADARZI dengan 
status gizi balita berdasarkan indeks 
BB/U dan TB/U. Salah satu upaya 
untuk memperbaiki status gizi 
masyarakat yaitu dengan cara 



peningkatan pelayanan gizi dan 
masyarakat melalui pembinaan gizi 
masyarakat yaitu melalui program 
KADARZI (Sarjunani, 2009). 
KADARZI mulai dicanangkan sejak 
tahun 1998 yang dimotori oleh 
Departemen Kesehatan. Disebut 
keluarga sadar gizi jika sikap dan 
perilaku keluarga dapat secara 
mandiri mewujudkan keadaan gizi 
yang sebaik-baiknya yang tercermin 
pada pola konsumsi yang beraneka 
ragam dan bergizi seimbang 
(Luciasari dkk, 2011). 
Keterbatasan Penelitian 

Indikator Perilaku KADARZI 
menggunakan Kuisioner Depkes 
Tahun 2007 untuk indikator 
keanekaragaman pangan masih ada 
kelemahnan yaitu belum ada sayur. 
Kesimpulan  
1. Rata-rata status gizi anak balita 

stunting -2.52 dan balita non 
stunting 0.76. 

2. Konsumsi energi paling tinggi 
pada anak balita stunting adalah 
konsumsi energi ringan yaitu  
40.5%. sedangkan pada anak 
balita non stunting paling tinggi 
konsumsi normal yaitu 76.2%. 
Tingkat konsumsi protein paling 
tinggi pada balita stunting 
adalah konsumsi energi normal 
yaitu  57.1% lebih rendah dari 
anak balita non stunting paling 

tinggi konsumsi normal yaitu 
66.7%. Tingkat konsumsi 
vitamin A paling tinggi pada 
anak balita stunting adalah 

konsumsi vitamin A normal yaitu  
64.3% lebih tinggi dari anak 

balita non stunting paling tinggi 
konsumsi normal yaitu 40.5%.  

3. Tingkat perilaku kadarzi baik 
pada anak balita stunting adalah 
66.6% lebih rendah dari anak 
balita non stunting yaitu 83%. 

4. Hasil diketahui bahwa ada 
perbedaan antara tingkat 
konsumsi energi, protein, dan 
vitamin A antara anak balita 
stunting dan non stunting di 

wilayah Kopen Kecamatan 
Teras Kabupaten Boyolali 
dengan nilai p-value energi 
0.001, protein 0.000 dan vitamin 
A 0.000 

5. Ada perbedaan yang signifikan 
antara tingkat perilaku kadarzi 
antara anak balita stunting dan 
non stunting di Desa Kopen 
Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali dengan nilai p-value 
sebesar 0,018. 

Saran  
1. Diharapkan bagi institusi 

kesehatan yaitu Puskesmas 
Teras dan Dinas Kesehatan 
Boyolali agar terus melakukan 
pengukuran tinggi badan secara 
teratur. 

2. Diharapkan bagi institusi 
kesehatan yaitu Puskesmas 
Teras dan Dinas Kesehatan 
Boyolali untuk memberikan 
penyuluhan agar ibu balita lebih 
memperhatikan asupan 
makanan dan keanekaragaman 
dalam menu makanannya 
supaya tercapai status gizi yang 
optimal. 
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