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HUBUNGAN LAMA HARI SAKIT DIARE DAN ISPA DENGAN STATUS 
GIZI TB/U PADA BALITA DI DESA NGADIROJO KIDUL KECAMATAN 

NGADIROJO KABUPATEN WONOGIRI 

Abstrak 
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi 
kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Indikator TB/U dapat 
mengidentifikasi anak yang pendek karena mengalami gizi kurang dalam waktu 
yang lama atau sering mengalami sakit. Status penyakit infeksi merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi TB/U. Lamanya anak menderita 
penyakit infeksi akan mengakibatkan terjadinya penurunan status gizi. Sebanyak 
16,46% balita mengalami stunting di Desa Ngadirojo Kidul pada tahun 2020, 
9,67% balita mengalami diare dan 14,46% mengalami ISPA. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui hubungan Lama Hari Sakit Diare dan ISPA dengan status 
gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 
Wonogiri. Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian 334 balita usia 24-59 bulan di Desa Ngadirojo Kidul dan 
sampel 52 balita yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Data 
status gizi TB/U didapatkan melalui pengukuran antropometri langsung, data lama 
hari sakit didapatkan dengan wawancara langsung setiap sebulan sekali 
menggunakan kuesioner dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dan data kesehatan 
lingkungan didapatkan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Uji 
normalitas variabel menggunakan Kolmogorov-smirnov dan analisis data 
menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian didapatkan 
Lama hari sakit balita dikategorikan berdasarkan nilai median dari total lama hari 
sakit selama 3 bulan yaitu 18, dikatakan rendah jika ≤18 hari dan tinggi >18 hari. 
Proporsi balita yang memiliki lama hari sakit rendah sebesar 81,50% berstatus 
gizi normal, sedangkan proporsi balita yang memiliki lama hari sakit tinggi 
sebesar 48,00% berstatus gizi sangat pendek. Status gizi balita sebesar 30,80% 
dikategorikan sangat pendek dan 13,50% pendek. Hasil uji korelasi menunjukkan 
nilai p=0,001 dan r=-0,459. Terdapat hubungan Lama Hari Sakit Diare dan ISPA 
dengan status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan 
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

Kata Kunci: balita, infeksi, lama hari sakit, status gizi. 

Abstract 
Stunting is a condition of failure to thrive in a toddler due to chronic malnutrition 
so that the toddler is too short for their age. TB/U indicators can identify toddler 
who are short because they are malnourished for a long time or often experience 
pain. Infectious disease status is one of the factors that can affect the nutritional 
status of TB/U. The length of time a child suffers from an infection can result in 
decreased nutritional status. 16,46% toddler’s had stunting in Ngadirojo Kidul 
village in 2020, 9,67% had diarrhea and 14,46% had acute respiratory infections. 
This study aimed to analyze the correlation between lengths of diarrhea and acute 
respiratory infections with nutritional status of toddlers in Ngadirojo Kidul 
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Village, Ngadirojo District of Wonogiri Regency. This research is observational 
with a cross-sectional approach. The population was 334 toddlers aged 24-59 
months in Ngadirojo Kidul Village and a sample of 52 toddlers was obtained by 
proportional random sampling. The nutritional status of TB/U was obtained 
through direct anthropometric measurements, data on length of sick days was 
obtained by direct interviews once a month using a questionnaire within the last 3 
months and  environmental health data were obtained using a questionnaire. 
Normality test of variables used Kolmogorov-smirnov and data analysis used 
Pearson Product Moment correlation test. The length of sick days was categorized 
based on the median value of the total length of sick days for 3 months which was 
18. The data was said short if it was <18 days and high if it was >18 days. The 
proportion of toddlers who had a short length of sick days was 81,50% with 
normal nutritional status, while toddlers who had a high length of sick days were 
48,00% with severely stunted  nutritional status. The nutritional status of toddlers 
was 30,80% severely stunted and 13,50% stunted. The result of correlation tests 
stated the value of p=0,001 and r=-0,459. There was a correlation between lengths 
of diarrhea and acute respiratory infections with nutritional status of toddlers in 
Ngadirojo Kidul Village, Ngadirojo District of Wonogiri Regency. 

Keywords: infection, lengths of sick days, nutritional status, toddlers 
 

1. PENDAHULUAN  

Usia balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Asupan 

gizi yang cukup sangat dibutuhkan oleh balita sebagai penunjang aktivitas fisik 

dan proses belajar (Welassih dan Wirjatmadi, 2012).  Balita termasuk dalam 

kelompok rawan gizi, sehingga balita mudah mengalami masalah gizi 

(Soetjiningsih, 2012). Masalah gizi yang terjadi pada anak dapat disebabkan 

karena ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran (nutritional imbalance) 

(Kameliawati dkk, 2019).  

Masalah gizi pada balita dapat menyebabkan kegagalan tumbuh kembang, 

meningkatkan angka kesakitan dan kematian balita (Rahman, 2016). Masalah gizi 

di Indonesia hingga saat ini yaitu masalah gizi ganda yaitu masalah gizi kurang 

dan gizi lebih (Supariasa, 2017). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada 

balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya 

(Kemenkes RI, 2016). 

Prevalensi masalah gizi di Indonesia menurut Riskesdas Tahun 2013 

berdasarkan indeks TB/U balita pendek (stunting) secara nasional sebesar 37,2% 

yang terdiri dari sangat pendek sebesar 18% dan pendek sebesar 19,2%. Hasil 
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Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan prevalensi balita pendek secara nasional 

mengalami penurunan dari Tahun 2013 sebesar 30% yang terdiri dari sangat 

pendek sebesar 11,5% dan pendek sebesar 19,3%. Provinsi Jawa Tengah 

merupakan salah satu Provinsi dengan prevalensi stunting berada diatas prevalensi 

nasional yaitu 27,68% dan prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri sebesar 

8,04%. 

Status gizi TB/U menggambarkan indikasi masalah gizi yang bersifat kronis 

sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Tinggi badan akan 

menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat asupan 

gizi (Suwandi dan Rafiony, 2018). Indikator TB/U dapat mengidentifikasi anak 

yang pendek karena mengalami gizi kurang dalam waktu yang lama atau sering 

mengalami sakit (Kemenkes RI, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kejadian stunting pada balita diantaranya pendidikan ibu, pendapatan keluarga, 

pengetahuan gizi ibu, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat 

kecukupan zink, tingkat kecukupan zat besi, riwayat penyakit infeksi, dan genetik 

dari orang tua (Aridiyah dkk, 2015). 

Status penyakit infeksi balita merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status gizi TB/U pada balita. Penyakit infeksi sangat berhubungan 

dengan status gizi yang kurang, balita yang kekurangan konsumsi makanan akan 

menyebabkan kemampuan tubuh untuk membuat energi menjadi berkurang yang 

menyebabkan pembentukan daya tahan tubuh menjadi terganggu sehingga lebih 

mudah terserang penyakit infeksi (Jayani, 2015). Penyakit infeksi berpengaruh 

pada nafsu makan anak, terjadi penurunan nafsu makan serta peningkatan 

metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan resistensi hormon pertumbuhan dan 

penurunan jaringan adiposa, jaringan adiposa akan mengeluarkan sinyal kepada 

hipotalamus untuk meningkatkan pengeluaran energi sehingga berat badan anak 

menjadi turun dan berpengaruh terhadap tinggi badan (Nuraini, Ngadiarti dan 

Moviana, 2017).  

Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi dapat berisiko tidak tercapainya 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, sehingga dapat 

menyebabkan masalah kekurangan gizi seperti stunting, yang berisiko 
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menurunkan derajat kesehatan (Puspasari dan Andriani, 2017). Lamanya anak 

menderita penyakit infeksi akan mengakibatkan terjadinya penurunan status gizi. 

Lama sakit akan berpengaruh terhadap mekanisme pertahanan tubuh, balita yang 

kurang mengkonsumsi makanan kemampuan tubuh untuk membentuk energi baru 

berkurang menyebabkan pembentukan kekebalan tubuh terganggu (Jayanti, 2015). 

Lamanya sakit juga mempengaruhi proses katabolisme tubuh. Katabolisme 

diperlukan oleh tubuh untuk memecah nutrisi dan menghasilkan energi. Pada saat 

sakit katabolisme tubuh akan berjalan lambat dapat disebabkan karena kurang 

bergerak atau aktivitas fisik, tubuh akan lambat membakar karbohidrat saat tidak 

banyak bergerak akibatnya energi yang tubuh hasilkan semakin sedikit. 

Katabolisme untuk pemenuhan kebutuhan gizi tidak dapat terpenuhi dalam jangka 

waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting (Pramita, 

2015). 

Penelitian Arini, Yuliastuti dan Faradilah (2020) menunjukkan terdapat 

hubungan antara kejadian stunting dengan durasi ISPA. Anak yang mengalami 

stunting memiliki durasi penyakit ISPA yang lebih lama karena tingkat kesehatan 

yang didapatkan tidak seimbang dengan yang dibutuhkan. Kejadian stunting, 

ISPA dan diare sangat berkaitan dengan balita. Balita yang menderita diare akut 

dan ISPA selama lebih dari dua minggu berisiko menjadi pendek (Garz and 

Pareira, 2018). Hasil Penelitian Dewi dan Adhi (2016) menunjukkan terdapat 

pengaruh riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Frekuensi dan durasi 

penyakit infeksi yang terjadi pada anak tidak hanya mempengaruhi berat badan 

anak tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan Linier. 

Data hasil survei pendahuluan di Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri 

pada Tahun 2020 didapatkan prevalensi balita stunting di Kecamatan Ngadirojo 

berada di urutan kedua tertinggi di Kabupaten Wonogiri dengan prevalensi 

sebesar 11,09% dan prevalensi balita di Desa Ngadirojo Kidul yang mengalami 

stunting sebesar 16,46% yang melebihi prevalensi kabupaten yang hanya 8,04%. 

Balita yang mengalami infeksi diare sebesar 9,67% dan ISPA sebesar 14,46%. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Hubungan lama hari sakit Diare dan ISPA dengan Status 
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Gizi TB/U pada Balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Wonogiri. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan Lama Hari Sakit Diare dan 

ISPA dengan status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah observasional 

dengan metode pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan 

Juli-September 2021 di Desa Ngadirojo Kidul. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

balita berumur 24-59 bulan yang berjumlah 334 balita dengan jumlah sampel 

penelitian sebanyak 50 balita.  Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu Ibu balita 

bersedia menjadi responden, Ibu balita dapat membaca dan berkomunikasi dengan 

baik, balita tidak BBLR dan balita tidak memiliki penyakit bawaan. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini yaitu ibu balita yang mengundurkan diri saat 

penelitian, ibu dan balita pindah tempat tinggal. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara proporsional random sampling dengan pengambilan 

sampel di setiap posyandu yang ada di Desa Ngadirojo Kidul. 

Tabel 1. Pembagian Jumlah Sampel Tiap Posyandu 

Posyandu Jumlah Balita dalam 
Posyandu Jumlah Sampel 

Anggrek 18 18
334

× 52 = 2 

Dahlia 30 30
334

× 52 = 5 

Bogenvil I 22 22
334

× 52 = 3 

Bogenvil II 19 19
334

× 52 = 3 

Mawar 20 20
334

× 52 = 3 

Kenanga 26 26
334

× 52 = 4 

Melati 37 37
334

× 52 = 6 
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Menur 23 23
334

× 52 = 3 

Kemuning 21 21
334

× 52 = 3 

Teratai 22 22
334

× 52 = 3 

Matahari 28 28
334

× 52 =  4 

Flamboyan I 18 18
334

× 52 = 2 

Flamboyan II 23 23
334

× 52 = 3 

Kantil 25 25
334

× 52 = 4 

Fatma 24 24
334

× 552 = 4 

Variabel dalam penelitian ini yaitu Lama Hari Sakit Diare dan ISPA sebagai 

variabel bebas dan status gizi TB/U balita sebagai variabel terikat. Data Lama 

Hari Sakit Diare dan ISPA didapatkan melalui wawancara langsung kepada ibu 

balita setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir 

menggunakan kuesioner. Data kesehatan lingkungan didapatkan melalui 

kuesioner berdasarkan hasil wawancara kepada responden serta data status gizi 

TB/U diperoleh melalui pengukuran antropometri secara langsung kepada balita 

meliputi pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise. 

Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat. Analisis univariat dilakukan 

pada data berupa variabel tunggal dalam bentuk frekuensi dan persentase meliputi 

data jenis kelamin balita, umur balita, umur ibu, pekerjaan ibu, pendidikan 

terakhir ibu, pendapatan keluarga, lama hari sakit Diare dan ISPA, status gizi 

TB/U pada balita. Uji normalitas variabel menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

Lama Hari Sakit Diare dan ISPA dan status gizi TB/U pada balita. Analisis 

dilakukan menggunakan uji Pearson Product Moment. 

Tabel 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Skala 
Ukur 

Lama Hari Lama hari anak balita menderita penyakit infeksi Rasio 
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Variabel Definisi Operasional Skala 
Ukur 

Sakit 
Diare dan 
ISPA 

yang dilihat dari gejala sakit dalam kurun waktu 3 
bulan terakhir tanpa menggunakan diagnosa dari 
dokter yaitu Diare : ditandai frekuensi BAB 3 kali 
atau lebih dalam waktu 24 jam disertai perubahan 
tinja menjadi cair dan ISPA : ditandai dengan 
batuk, pilek selama minimal 2 hari disertai suara 
parau, kesulitan napas dengan atau tanpa demam 
yang diambil melalui wawancara kepada ibu balita 
setiap satu bulan sekali. 

Status Gizi 
Balita 
(TB/U) 

Penilaian status gizi dengan menggunakan indeks 
TB/U yang didapatkan melalui pengukuran 
antropometri secara langsung meliputi tinggi 
badan balita kemudian dihitung menggunakan z-
score yang dilaksanakan pada bulan September. 

Rasio 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Lama Hari Sakit Diare dan ISPA 

Data lama hari sakit selama 3 bulan terakhir diperoleh melalui wawancara dan 

pengisian kuesioner. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara 

langsung kepada ibu balita yang dilakukan sebulan sekali dalam kurun waktu 3 

bulan terakhir. Lama hari sakit dikategorikan menjadi 2 yaitu rendah dan tinggi 

sesuai nilai median total lama hari sakit selama 3 bulan. Nilai median lama hari 

sakit adalah 18 hari. Lama hari sakit dikategorikan rendah jika ≤18 hari dan 

dikategorikan tinggi jika >18 hari. Untuk keperluan analisis deskriptif, data lama 

hari sakit dilihat dari nilai median masing-masing jenis penyakit atau gabungan 

semua jenis penyakit. 

Tabel 3. Distribusi Lama Hari Sakit Diare dan ISPA 

Lama Hari Sakit Diare 
dan ISPA 

Jumlah 
N % 

Rendah 
Tinggi 

27 
25 

51,90 
48,10 

Jumlah 52 100,00 
Berdasarkan Tabel 3 persentase median lama hari sakit balita dalam kategori 

rendah sebesar 51,90%. Jenis penyakit yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri 
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dari diare dan gejala ISPA seperti batuk, pilek, dan demam. Data jenis penyakit 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Distribusi Subjek Berdasarkan Jenis Penyakit yang Dialami 

Jenis Gejala Jumlah 
N % 

Diare 
Batuk 
Pilek 

Demam 

28 
42 
45 
36 

53,80 
80,80 
86,50 
69,20 

Berdasarkan Tabel 4 distribusi penyakit diare yang dialami oleh balita 

yaitu sebesar 53,80%. Diare merupakan buang air besar dengan banyak dan 

merupakan gejala dari penyakit tertentu atau terdapat gangguan lain (Depkes RI, 

2011). Kurangnya penerapan kebersihan dan kesehatan lingkungan dapat 

mengakibatkan munculnya penyakit seperti diare. 

3.2 Status Gizi TB/U 

Tabel 5. Distribusi Status Gizi Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur 

Kategori TB/U Jumlah 
N % 

Sangat Pendek 16 30,80 
Pendek 
Normal 
Tinggi 

7 
28 
1 

13,50 
53,80 
1,90 

Jumlah 52 100,00 
  Berdasarkan Tabel 5 status gizi balita menurut indeks tinggi badan 

menurut umur didapatkan 30,80% balita memiliki status gizi sangat pendek dan 

13,50% berstatus gizi pendek.  

3.3 Hubungan Lama Hari Sakit Diare dan ISPA dengan Status Gizi TB/U 

Tabel 6. Distribusi Lama Hari Sakit Diare dan ISPA dengan Status Gizi TB/U 

Lama 
Hari 
Sakit 
Diare 
dan 

ISPA 

Status Gizi Berdasarkan Tinggi Badan Menurut 
Umur Total Sangat 

Pendek Pendek Normal Tinggi 

N % n % N % n % N % 

Rendah 4 14,80 1 3,70 22 81,50 0 0,00 27 100,00 
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Tinggi 12 48,00 6 24,00 6 24,00 1 4,00 25 100,00 
Berdasarkan Tabel 6 proporsi balita yang memiliki lama hari sakit rendah 

sebesar 81,50% berstatus gizi normal, sedangkan proporsi balita yang memiliki 

lama hari sakit tinggi sebesar 48,00% berstatus gizi sangat pendek. Hasil 

pengujian lama hari sakit dengan status gizi TB/U dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Nilai-nilai Statistik Deskriptif dan Korelasi Bivariat antara Lama Hari 

Sakit Diare dan ISPA dengan Status Gizi TB/U pada Balita 

Variabel Rata-
rata Minimal Maksimal Standar 

Deviasi p r 

Lama Hari 
Sakit 

Diare dan 
ISPA 
Status 
Gizi 

15,28 
 

-2,12 

0 
 

-6.73 

26 
 

4.58 

7,189 
 

2,003 
0,001 -0,459 

*Uji statistik Pearson Product Moment 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata lama hari sakit yang 

diderita balita sebesar 15,28 hari dengan standar deviasi sebesar 7,189 dan nilai 

maksimal lama hari sakit sebesar 26 hari. Sedangkan pada status gizi (TB/U) 

didapatkan rata-rata sebesar -2,12 dengan standar deviasi 2,003 dengan nilai 

minimal -6,73 dan maksimal 4,58. Nilai r -0,459 menunjukkan bahwa korelasi 

bersifat negatif yang berarti apabila lama hari sakit semakin tinggi maka status 

gizi balita akan semakin menurun, sedangkan untuk kekuatan hubungan dalam 

kategori sedang. 

Hasil uji statistik didapatkan p value 0,001 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan antara lama hari sakit dengan status  gizi TB/U balita. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian Novikasari dkk (2021) bahwa terdapat hubungan 

antara penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Anak yang menderita penyakit 

infeksi dengan durasi waktu yang lebih lama, kemungkinan lebih besar 

mengalami stunting. Penelitian ini juga sejalan dengan Arini dkk (2020) bahwa 

terdapat hubungan signifikan antara frekuensi dan durasi penyakit diare dan ISPA 

dengan kejadian stunting. Anak-anak dibawah umur 5 tahun mengalami durasi 

stunting yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih lama. Hasil penelitian Cono, 
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Nahak dan Gatum (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan riwayat 

penyakit infeksi dengan status gizi pada balita usia 12-59 bulan di Puskesmas 

Oepoi Kota Kupang. Pemenuhan gizi yang baik, pola asuh yang baik, serta 

menjaga lingkungan yang sehat agar terhindar dari penyakit menular yang dapat 

menyebabkan status gizi anak menjadi buruk. 

 

4 PENUTUP 

Terdapat hubungan Lama Hari Sakit Diare dan ISPA dengan status gizi TB/U 

pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri 

(r=-0,459). 

4.1 Persatuan 

Terimakasih kepada Ibu Susi Dyah Puspowati, M. Si selaku dosen pembimbing 

yang telah sabar, selalu mengingatkan, selalu memberikan semangat dan 

meluangkan waktu. Kepada Puskesmas Ngadirojo, Pemerintah Desa Ngadirojo 

Kidul dan Ibu Kader Desa Ngadirojo Kidul yang telah membantu hingga 

penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. 
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