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HUBUNGAN ANTARA KECUKUPAN ENERGI DAN PROTEIN 
DENGAN STATUS GIZI PADA ANAK DI PANTI ASUHAN 
KELUARGA YATIM MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak  

Pendahuluan : Anak-anak usia 10-18 tahun merupakan salah satu kelompok 
rentan  mengalami masalah gizi. Salah satu faktor yang mempengaruhi status 
gizi secara langsung adalah asupan makan. Zat-zat gizi yang dikonsumsi 
secara cukup akan berdampak tercapainya status gizi yang optimal sehingga 
pertumbuhan dan perkembangan anak semakin baik. Panti Asuhan 
merupakan suatu organisasi sosial yang diduga sangat berpengaruh terhadap 
pemenuhan gizi dan pada akhirnya berdampak pada status gizi anak dipanti. 
Tujuan :   Mengetahui hubungan kecukupan energi dan protein dengan status 
gizi  pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 47 anak. Kecukupan energi dan protein diperoleh dengan 
menggunakan formulir recall 24  jam, status gizi diperoleh  dengan 
melakukan  pengukuran  antropometri  yaitu berat badan dan tinggi badan. 
Uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi pearson product moment. 
Hasil : Rata-rata kecukupan energi responden tergolong sedang yaitu sebesar 
90,5 %. Rata-rata kecukupan protein responden tergolong sedang yaitu 
91,2%. Responden yang memiliki status gizi normal sebanyak (83%), kurus 
(10,6%), gemuk (4,3%), obesitas (2,1%). Kecukupan energi dengan status 
gizi menurut IMT/U (p= 0,000 ,  r= 0,754). Kecukupan protein dengan status 
gizi menurut IMT/U (p= 0,000 , r= 0,763). Simpulan  : Terdapat hubungan 
yang signifikan antara kecukupan energi dengan status gizi pada anak. 
Terdapat hubungan antara kecukupan protein dengan status gizi pada anak. 
Perlu  adanya  pengaturan  asupan  makanan  yang  mengacu  pada  menu  
seimbang  untuk mencapai  status  gizi  yang  optimal. Hal  tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan makanan yang bergizi agar menurunkan 
risiko masalah gizi. 
 
Kata Kunci : Kecukupan energi, Kecukupan Protein, Status Gizi (IMT/U) 

 
 

Abstract 
 

Introduction: Children aged 10-18 years are one of the groups vulnerable to 
experience nutritional problems. One factor that directly affects nutritional 
status is food intake. Nutrients consumed adequately will achieve optimal 
nutritional status so that the growth and development of children are getting 
better. Orphanage is a social organization that is thought to have a great 
influence on the fulfillment of nutrition an ultimately has an impact on the 
nutritional status of children in the orphanage. Objective: The study aims to 
find out the relationship between adequacy of energy and protein with 
nutritional status of orphans in Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. 
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Method: This type of research is an observational research using a cross 
sectional approach. The subjects in this study amounted to 47 children. 
Adequacy of energy and protein was obtained by using 24-hour recall form, 
nutritional status was obtained by doing anthropometric measurements, 
namely body weight and height. The analyzing the data is using Pearson 
Product Moment Correlation test. Results: The average energy adequacy of 
respondents was classified as moderate at 90.5%. The average protein 
adequacy of respondents was moderate, namely 91.2%. Respondents who had 
normal nutritional status were (83%), thin (10.6%), obese (4.3%), obesity 
(2.1%). Adequacy of energy with nutritional status according to BMI / U (p = 
0,000, r = 0,754). Adequacy of protein with nutritional status according to 
BMI / U (p = 0,000, r = 0,763). Conclusion: There is a significant relationship 
between energy adequacy and nutritional status in children. There is a 
relationship between protein adequacy and nutritional status in children. It is 
necessary to regulate food intake which refers to a balanced menu to achieve 
optimal nutritional status. This is intended to provide nutritious food to 
reduce the risk of nutritional problems. 
 
Keywords: Adequacy of energy, Adequacy of protein, Nutritional status 
(BMI/U). 
 

1. PENDAHULUAN  
 

Gizi memegang peranan utama dalam pencapaian kualitas sumber daya 

manusia. Gizi yang baik mampu menghasilkan sumber daya yang sehat, 

cerdas,  produktif dan mempunyai fisik tangguh (Garrow, 2014). 

Kelompok yang rawan mengalami gizi kurang adalah anak-anak. Salah 

satu penyebabnya adalah asupan makan yang tidak seimbang 

(Anzarkusuma et al, 2014).  

Konsumsi makan yang  tidak seimbang akan berakibat secara 

langsung terhadap status gizi (Pahlevi,  2012). Status gizi merupakan 

suatu keadaan tubuh seseorang yang dipengaruhi oleh asupan  makan dan 

kemampuan tubuh dalam menggunakan zat-zat gizi tersebut sehingga 

dampak fisiknya dapat diukur ( Suhardjo, 2003)  

Zat - zat gizi yang dikonsumsi secara cukup akan tercapai  status  

gizi  yang optimal sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak 

semakin baik (Almatsier, 2011). Asupan zat gizi yang  tidak  adekuat  

memiliki kemungkinan  enam  kali  lebih  besar mengalami  kejadian  

malnutrisi (Zulfah, 2002). Energi  dan  protein  memiliki peranan  
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penting  terhadap  status gizi  seseorang  karena  menjadi penyumbang  

terbesar dalam  tubuh (Supariasa, 2012) 

Kecukupan energi dan protein yang  defisit dan status  gizi  

dengan  kategori  kurus  disebabkan asupan  energi  dan  protein  kurang 

dari  kebutuhan. Protein merupakan  zat  gizi yang paling erat 

hubungannya  dengan  proses-proses kehidupan. Konsumsi protein yang 

cukup mampu  melakukan  fungsinya  untuk  proses pertumbuhan (Garg 

et al. 2014).  

Anak-anak penghuni panti  asuhan usia 10-18 tahun  masih dalam  

tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Selain itu anak juga 

memiliki aktivitas fisik yang tinggi sehingga memerlukan zat gizi yang 

relatif besar jumlahnya. Keterbatasan ekonomi pada Panti  Asuhan 

membuat anak rentan mengalami kurang gizi mengingat Panti Asuhan 

bergantung pada bantuan dana dari donator sehingga mempengaruhi 

ketersediaan makan untuk anak (Jalal, 2007).   

Hasil survey pendahuluan kepada 20 anak menunjukkan bahwa 

15% mengalami status gizi kurang berdasarkan IMT/U pada anak di 

Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. Panti Asuhan 

merupakan suatu organisasi sosial yang diduga sangat berpengaruh 

terhadap pemenuhan gizi yang pada akhirnya berdampak pada status gizi 

anak di panti. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi status 

gizi yang dilihat dari asupan zat gizi  pada anak di Panti Asuhan.  

Perbandingan jumlah anak yang lebih besar daripada jumlah 

pengasuh menjadi perhatian dan pengasuhan terhadap nutrisi serta 

kesehatan setiap anak masih kurang, sehingga kemungkinan angka  gizi 

kurang masih tinggi dibandingkan dengan populasi anak pada umumnya, 

mengingat panti asuhan dikelola sebagai tempat pengasuhan anak secara 

berkelompok berbeda dengan anak-anak yang berada dalam tatanan 

rumah tangga yang diasuh secara langsung oleh anggota rumah tangga. 
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2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Subjek penelitian yaitu anak berusia 10-18 

tahun. Tempat penelitian dilakukan di Panti Asuhan Keluarga Yatim 

Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan sampel dengan menggunakan 

teknik simple random sampling dan didapatkan sampel sebanyak 47 

orang. Sampel yang di ambil secara acak disesuaikan dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi : anak yang tinggal di panti 

asuhan, bersedia menjadi responden dengan menandatangani informed 

consent, kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Sedangkan kriteria eksklusi 

meliputi : subjek keluar atau pindah dari panti asuhan. Data kecukupan 

energi dan protein diperoleh dari hasil wawancara recall asupan makan 24 

jam. Data status gizi diperoleh dari pengukuran berat badan menggunakan 

timbangan injak dan tinggi  badan menggunakan mikrotoa. Uji 

kenormalan data menggunakan Kolmogorof Smirnov, sedangkan analisis 

data menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Jumlah responden penelitian berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. 

 Distribusi Responden Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Karakteristik 
Jumlah Responden 

N % 
Usia :   

10-12 6 12,8 
13-15 27 57,4 
16-18 14 29,8 

Jumlah 47 100 
Jenis Kelamin :   

Laki-laki 47 100 
Perempuan 0 100 

Jumlah 47 100 
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Tabel 1 menunjukkan karakteristik responden meliputi usia dan 

jenis kelamin. Usia responden dalam penelitian ini berkisar antara 10-12 

tahun sebanyak 12,8% kemudian 13-15 tahun sebanyak 57,4% dan 16-18 

tahun sebanyak 29,8%. Responden dalam penelitian ini adalah laki-laki 

sebanyak 100%. Usia dan jenis kelamin mampu mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, pola kebiasaan makan, jumlah asupan makan sehingga 

mampu mempengaruhi status gizinya (Notoatmodjo, 2007). 

3.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecukupan Energi 

Jumlah subjek penelitian berdasarkan kecukupan energi dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2.  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecukupan Energi 

Kecukupan Energi Jumlah Responden 
N % 

Defisit  3 6,4 
Kurang 5 10,6 
Sedang 35 74,5 
Baik 4 8,5 

Total 47 100 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar kecukupan energi 

responden termasuk dalam kategori baik sebanyak 8,5%. Sedangkan 

kecukupan energi sebanyak 74,5% tergolong sedang, 10,6% tergolong 

kurang dan 6,4% tergolong defisit. Hasil tersebut didapat dengan 

melakukan perhitungan kebutuhan energi individu dengan acuan angka 

kecukupan gizi 2013. Menurut AKG (2013) kebutuhan asupan energi 

anak laki-laki usia 10-12 tahun dalam satu hari 2100 kkal, 13-15 tahun 

sebanyak 2475 kkal dan 16-18 tahun yaitu 2675 kkal. Asupan energi 

responden dikategorikan baik jika kecukupan energi sebesar 90-120% 

dari total  kebutuhan  berdasarkan AKG. Energi merupakan salah satu 

hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Energi berfungsi 

sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan suhu 

dan kegiatan fisik (Hardiansyah, 2011). Menurut Gibney et al (2007) 

bahwa frekuensi makan merupakan berapa kali seseorang melakukan 
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kegiatan makan dalam sehari, baik berupa makanan utama maupun 

makanan selingan, frekuensi makan yang baik yaitu harus teratur. 

Keteraturan dari konsumsi makanan juga menunjang pemenuhan 

kecukupan energi pada anak dengan terpenuhinya zat gizi makro yang 

dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi yaitu karbohidrat, protein 

dan lemak. 

3.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecukupan Protein 

Jumlah subjek penelitian berdasarkan kecukupan protein dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kecukupan Protein 

Kecukupan Protein Jumlah Responden 
N % 

Defisit 5 10,6 
Kurang 3 6,4 
Sedang 29 61,7 
Baik 10 21,3 

Total 47 100 
 

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar kecukupan protein 

responden termasuk dalam kategori baik sebanyak 21,3 %. Sedangkan 

kecukupan protein sebanyak 61,7% tergolong sedang, 6,4% tergolong 

kurang dan 10,6% tergolong defisit. Hasil tersebut didapat dengan 

melakukan perhitungan kebutuhan protein individu dengan acuan angka 

kecukupan gizi (2013). Menurut AKG (2013) kebutuhan asupan protein 

anak laki-laki usia 10-12 tahun dalam satu hari 56 gram, 13-15 tahun 

sebanyak 72 gram dan 16-18 tahun yaitu 66 gram.  

Berdasarkan hasil recall 24 jam selama 4 hari tidak berturut-turut 

yang dilakukan terhadap  responden,  asupan protein utama  didapat dari 

lauk,  baik  lauk  hewani  maupun  nabati sebagian besar  sumber  protein  

yang  dikonsumsi responden  adalah  tahu, telur dan ikan seperti ikan 

pindang. Pangan sumber protein hewani meliputi daging, telur, susu, ikan, 

seafood dan hasil olahnya. Pangan sumber protein nabati meliputi kedele, 

kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti tempe, tahu, susu kedele. 
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Hardiansyah et al (2011). Menurut Sandjaja et al (2010) secara umum 

mutu protein hewani lebih baik dibanding protein nabati. Anak usia 

sekolah memerlukan zat gizi yang banyak, untuk digunakan sebagai proses 

pertumbuhan dimana fungsi protein adalah untuk pertumbuhan, 

memperbaiki sel tubuh yang rusak dan cadangan energi jika terjadi 

kekurangan. 

3.4 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Status Gizi (IMT/U) 

Jumlah subjek penelitian berdasarkan status gizi (IMT/U) dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4.  

Distribusi Frekuensi Subjek Penelitian Berdasarkan Status Gizi  

Status Gizi 
(IMT/U) 

Jumlah Responden 
N % 

Kurus 5 10,6 
Normal 39 83,0 
Gemuk 2 4,3 
Obesitas 1 2,1 

Total 47 100 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar status gizi responden 

termasuk dalam kategori normal sebanyak 83,0%. Responden dengan 

status gizi kurus sebanyak 10,6%. Sedangkan 4,3 responden memiliki 

status gizi gemuk dan 2,1% mengalami obesitas. Asupan makan sangat 

berpengaruh terhadap status gizi seseorang (Almatsier, 2011). Pada  

dasarnya  status  gizi seseorang  ditentukan  oleh  konsumsi  gizi dan 

kemampuan  tubuh dalam menggunakan zat-zat gizi tersebut. Status gizi 

normal menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas makanan telah 

memenuhi  kebutuhan  tubuh.  Seseorang  yang memiliki  status gizi 

kurang atau berada dibawah ukuran  berat  badan  normal  memiliki  

resiko terhadap  penyakit  infeksi,  sedangkan  seseorang yang  berada  di  

atas  ukuran  berat  badan  normal memiliki  resiko  terhadap  penyakit  

degenerative (Rahmawati, 2017). 
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3.5 Hubungan Kecukupan Energi dengan Status Gizi (IMT/U) 

Distribusi hubungan kecukupan energi dengan status gizi (IMT/U) dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5.  

Distribusi Kecukupan Energi dengan Status Gizi (IMT/U) 

Variabel Mean  Std. 
Deviasi 

Nilai 
minimum  

Nilai 
maksimal 

p value 

Kecukupan 
Energi 

90.5 11.83 63.8 129.9 0,000 

Status Gizi -0.24 1.09 -2.20 2.48 
 

Tabel 5 menunjukan bahwa rata-rata kecukupan energi 90.5±11.83 

dengan nilai minimum 63.8 yang tergolong kategori kecukupan energi 

kurang dan nilai maksimum 129.9 yang tergolong kategori kecukupan 

energi lebih jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

Rata-rata status gizi responden -0.24±1.09 tergolong normal dengan nilai 

minimum -2.20 yang tergolong kategori kurus dan nilai maksimum 2.48  

yang tergolong kategori obesitas. Berdasarkan analisis uji hubungan 

menggunakan pearson product moment karena kedua variable tersebut 

berdistribusi normal diperoleh p value sebesar 0.000 maka h0 ditolak 

artinya ada hubungan kecukupan energi dengan status gizi. 

Tabel 6. 

Hubungan kecukupan energi berdasarkan status gizi  

Kecukupan 
energi 

Status Gizi Total 
Kurus Normal Gemuk Obesitas 

N % N % N % N % N % 
Defisit 5 100 0 0 0 0 0 0 3 100 
Kurang 1 20 4 80 0 0 0 0 5 100 
Sedang 1 2,9 3 94,3 1 2,9 0 0 35 100 

Baik 0 0 2 50 1 25 1 25 4 100 
*) Uji Korelasi Pearson Product Moment  

  Berdasarkan tabel 11 hubungan kecukupan energi dengan status 

gizi dapat diketahui sebanyak 5 (100%) responden memiliki kecukupan 

energi defisit dengan status gizi kurus. Responden yang memiliki 

kecukupan energi kurang dengan status gizi kurus sebanyak 1 (20%) dan 

responden yang memiliki kecukupan energi kurang dengan status gizi 
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normal sebanyak 4 (80%). Terdapat 1 (2,9%) responden memiliki 

kecukupan energi sedang dengan status gizi kurus, 3 (94,3%) (2,9%) 

responden memiliki kecukupan energi sedang dengan status gizi normal 

dan 1 responden memiliki kecukupan energi sedang  dengan status gizi 

gemuk. Responden yang memiliki kecukupan energi baik sebanyak 2 

(50%) dengan status gizi normal, 1 (25%) responden memiliki kecukupan 

energi baik dengan status gizi gemuk dan sebanyak 1 (25%) responden 

memiliki kecukupan energi baik dengan status gizi obesitas.  

  Hasil analisis uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan 

bahwa p value sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat hubungan 

signifikan antara kecukupan energi dengan status gizi berdasarkan IMT/U 

pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. 

Koefisien korelasi (r= 0,754) maka dapat diinterpretasikan memiliki 

korelasi sangat kuat dengan arah korelasi positif yang artinya semakin baik 

kecukupan energi maka semakin baik status gizi pada anak. Hasil 

penelitian  ini sejalan dengan penelitian  Widya (2015) menunjukkan  

bahwa, terdapat hubungan antara asupan energi dengan status gizi  siswa  

SMP  Negeri  2  Manado.  Penelitian  ini  sesuai dengan  penelitian 

Rokhmah et al (2016) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat kecukupan energi dengan status gizi siswa SMA di Pondok 

Pesantren Al-izzah Kota Batu. Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan 

dengan  penelitian  Atika  et  al., (2015) menyatakan  tidak  ada  hubungan  

antara asupan  energi  dan  zat  gizi makro  dengan status  gizi  pada  

pelajar  di  SMP Negeri  13 Kota Manado. Cadangan energi yang disimpan 

dalam otot akan digunakan jika asupan energi kurang dari kecukupan 

energi yang dibutuhkan tubuh. Kekurangan energi dalam jangka waktu 

lama mampu mengakibatkan penurunan berat badan, kekurangan zat gizi 

lain dan berakibat timbulnya penyakit infeksi. Sebaliknya  apabila  asupan  

energi  berlebih  akan  disimpan  didalam tubuh sehingga mampu 

menyebabkan kenaikan  berat  badan (Gibson, 2005). Komposisi kenaikan 

berat badan sebagian besar  berupa  pertambahan  lemak (sekitar  70-80%)  

dan  sisanya  berupa pertambahan massa otot (sekitar 20-30%). Oleh  
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karena  itu  apabila  asupan  energi berlebih akan berdampak pada status 

gizi yang lebih pula dan berakibat terjadinya penyakit degenerative (Kant, 

2003). 

3.6 Hubungan Kecukupan Protein dengan Status Gizi (IMT/U) 

Distribusi hubungan kecukupan protein dengan status gizi (IMT/U) dapat  

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. 

Distribusi kecukupan protein dengan status gizi  

Variabel Mean  Std. 
Deviasi 

Nilai 
minimum  

Nilai 
maksimal 

p value 

Kecukupan 
Protein 

91.2 17.45 56.6 157.5 
0,000 

Status Gizi -0.24 1.09 -2.20 2.48 
 

Tabel 7 menunjukan bahwa rata-rata kecukupan protein 

91.2±17.45 dengan nilai minimum 56.6 yang tergolong kategori 

kecukupan protein kurang dan nilai maksimum 157.5 yang tergolong 

kategori kecukupan protein lebih jika dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). Rata-rata status gizi responden -0.24±1.09 

tergolong normal dengan nilai minimum-2.20 yang tergolong kategori 

kurus dan nilai maksimum 2.48  yang tergolong kategori obesitas. 

Berdasarkan analisis uji hubungan menggunakan pearson product moment 

karena kedua variable tersebut berdistribusi normal diperoleh p value 

sebesar 0.000 maka h0 ditolak artinya ada hubungan kecukupan protein 

dengan status gizi. 

Tabel 8. 

Hubungan kecukupan protein berdasarkan status gizi  

Kecukupan 
Protein 

Status Gizi Total 
Kurus Normal Gemuk Obesitas 

N % N % N % N % N % 
Defisit 4 80 1 20 0 0 0 0 5 100 
Kurang 1 33,3 2 66,7 0 0 0 0 3 100 
Sedang 0 0 28 96,6 1 3,4 0 0 29 100 

Baik 0 0 8 80 1 10 1 10 10 100 
*) Uji Korelasi Pearson Product Moment  
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 Berdasarkan tabel 13 hubungan kecukupan protein dengan status 

gizi dapat diketahui sebanyak 4 responden (80%) memiliki kecukupan 

protein defisit dengan status gizi kurus dan 3 responden (20%) memiliki 

kecukupan protein defisit dengan status gizi normal. Responden yang 

memiliki kecukupan energi kurang dengan status gizi kurus sebanyak 1 

(33,3%) dan responden yang memiliki kecukupan energi kurang dengan 

status gizi normal sebanyak 2 (66,7%). Terdapat 28 responden (96,6%) 

memiliki kecukupan energi sedang dengan status gizi normal dan 1 

responden (3,4%) memiliki kecukupan energi sedang dengan status gizi 

gemuk. Responden yang memiliki kecukupan energi baik dengan status 

gizi normal sebanyak 8 (80%), responden yang memiliki kecukupan energi 

baik dengan status gizi gemuk sebanyak 1 (10%), dan responden yang 

memiliki kecukupan energi baik dengan status gizi obesitas sebanyak 1 

(10%). 

Hasil analisis uji korelasi Pearson Product Moment menunjukkan 

bahwa p value sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti terdapat hubungan 

signifikan antara kecukupan protein dengan status gizi berdasarkan IMT/U 

pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta. 

Koefisien korelasi (r= 0,763) maka dapat diinterpretasikan memiliki 

korelasi sangat kuat dengan arah korelasi positif yang artinya semakin baik 

kecukupan protein maka semakin baik status gizi pada anak. Hasil 

penelitian  ini sejalan dengan penelitian Dewi (2011) yang menyatakan 

adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kecukupan protein dengan 

status gizi di Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Nganjuk. Penelitian 

Andini (2017) menyimpulkan bahwa ada hubungan  antara  asupan  

protein dengan  status  gizi  yang artinya semakin cukup seseorang  

mengkonsumsi protein maka semakin  baik  status  gizinya. Hal ini sejalan 

dengan   hasil  penelitian Pahlevi  (2012)  yang  dilakukan  di  SD  02 

Ngesrep  Banyumanik,   menunjukkan  adanya hubungan antara status  

gizi  dan  tingkat  konsumsi  protein. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan Yulni (2013) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan 
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yang signifikan  antara  asupan  protein  dengan  status gizi berdasarkan 

IMT/U.  

Protein  merupakan  zat gizi yang  penting  dalam kehidupan   dan  

merupakan bagian  dari  semua  sel  hidup. Protein  dalam tubuh memiliki 

paruh waktu pendek, artinya dengan cepat digunakan dan terdegradasi. 

Sehingga memerlukan produksi protein yang berkelanjutan,  apabila  tubuh  

kekurangan protein  maka  tubuh  akan  memecah protein  yang  ada  

dalam  otot,  jika  hal  tersebut terus menerus terjadi  maka  akan  

menyebabkan penyusutan  otot  dan memengaruhi status  gizi  seseorang  

menjadi  kurus (John, 2013). Namun  protein yang  berlebih  juga  dapat  

meningkatkan massa  tubuh,  sehingga  akan meningkatkan  nilai  status  

gizi  seseorang (Minehira, 2004). 

 

4 PENUTUP  

Kecukupan energi pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim 

Muhammadiyah Surakarta terdapat 3 responden (6,4%) dalam kategori 

defisit, 5 responden (10,6%) dalam kategori kurang, 35 responden (74,5%) 

dan 4 responden (8,5%) dalam kategori baik. Kecukupan protein pada anak di 

Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta terdapat 5 

responden (10,6%) dalam kategori defisit, 3 responden (6,4%) dalam kategori 

kurang, 29 responden (61,7%) dalam kategori sedang dan 10 responden 

(4,3%) dalam kategori baik. Status Gizi (IMT/U) pada anak di Panti Asuhan 

Keluarga Yatim Muhammadiyah Surakarta terdapat 39 responden (83%) 

dalam kategori status gizi normal, 5 responden (10,6%) dalam kategori kurus, 

2 responden (4,3%) dalam kategori gemuk, dan 1 responden (2,1%) dalam 

kategori obesitas.  

Hubungan kecukupan energi dengan status gizi (IMT/U) berdasarkan 

uji statistik berupa person product moment diketahui ρ value 0.000 (>0.05) 

maka h0 ditolak artinya ada hubungan kecukupan energi dengan status gizi 

(IMT/U) pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim Muhammadiyah 

Surakarta. Hubungan kecukupan protein dengan status gizi (IMT/U) 

berdasarkan uji statistik berupa person product moment diketahui ρ value 
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0.000 (>0.05) maka h0 ditolak artinya ada hubungan kecukupan protein 

dengan status gizi (IMT/U) pada anak di Panti Asuhan Keluarga Yatim 

Muhammadiyah Surakarta. 

Perlu adanya  pengetahuan  tentang pentingnya  mengonsumsi menu 

gizi seimbang bagi tubuh sehingga terpenuhi kebutuhan zat gizi sesuai angka 

kecukupan gizi yang dianjurkan serta memperhatikan makanan yang 

dikonsumsi  agar terpenuhi kebutuhan energi setiap hari. Pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambah 

variabel lain untuk lebih mengetahui faktor- faktor lain yang dapat 

mempengaruhi status gizi. 
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