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KATA PENGANTAR

Buku Info Pangan dan Gizi merupakan media penyalur informasi pangan 
dan gizi. Informasi diperoleh dari anggota tim forum koordinasi Jaringan 
Informasi Pangan dan Gizi (JIPG) yang merupakan interaksi jaringan antar 
pusat informasi yang terkait dalam bidang pangan dan gizi. Informasi yang 
dipublikasi dalam buku ini adalah abstrak informatif hasil-hasil penelitian 
termasuk kebijakan pemerintah dan makalah-makalah yang disampaikan 
dalam seminar atau lokakarya. 

Publikasi JIPG dalam buku Info Pangan dan Gizi selama ini diperlukan oleh 
pengguna dari berbagai instansi terkait di daerah termasuk perguruan tinggi. 
Salah satu kegiatan JIPG adalah mengelola informasi bersama seluruh 
anggota tim dan membahas kelayakan naskah yang ada untuk dipublikasikan 
dalam 2 nomor setiap tahunnya. 

Dalam terbitan Info Pangan dan Gizi Volume XIX tahun 2010 ini berisi abstrak 
hasil penelitian bidang pangan dan gizi yang dihimpun melalui beberapa kali 
pertemuan sekretariat JIPG tingkat pusat. 

Kritik dan saran konstruktif para pembaca untuk penyempurnaan publikasi 
ini sangat kami harapkan. 

Sekretariat JIPG 



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 1 Tahun 2010ii

SEKRETARIAT JIPG TINGKAT PUSAT

Hasnawati, SKM, Mkes - Kabag Tata Usaha Pusat Data dan 
Surveilans, Kementerian Kesehatan RI

Sri Andewi, SKM, M.Kes - PI Ditjen Bina Kesmas, Kementerian 
Kesehatan RI

Resty Kiantini, SKM, M.Kes - Pusat Komunikasi Publik, 
Kementerian Kesehatan RI

Nuzuliyati Nurhidayati, SKM - Puslitbang Gizi dan Makanan, 
Kementerian Kesehatan RI

Dr. Handewi P. Saliem - Pusat Analisis Sosek dan Kebijakan 
Pertanian, Kementerian Pertanian RI

Ir. Sri Hartinah, Msi - Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia, LIPI

Ir. Trini Sudiarti, Ms - Departemen Gizi Kesmas, FKM-UI

Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS - Departemen Gizi Masyarakat, FEMA-IPB

DR. Ir. Judhiastuty F, MSc – SEAMEO Tropmed RCCN UI

Ir. Titin Hartini, MSc - Dit. Bina Gizi Masyarakat

Ir. Martini Markum  - Dit. Bina Gizi Masyarakat

Entos Zainal, SP, MPHM - Dit. Bina Gizi Masyarakat

dr. Julina - Dit. Bina Gizi Masyarakat

Evarini Ruslina, SKM - Dit. Bina Gizi Masyarakat

Andri Mursita, SKM - Dit. Bina Gizi Masyarakat

Agus Suprayitno - Dit. Bina Gizi Masyarakat



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 1 Tahun 2010 iii

FORUM KOORDINASI
JARINGAN INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Sekretariat:

Direktorat Bina Gizi Masyarakat

Ditjen Bina Kesmas Kemenkes RI

Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta 12950

Telp. (021) 5277382, 5201590 Ext 8226

Fax: (021) 5210176

E-mail:
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FPSE : Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Deptan
  Jln. Ahmad Yani No. 70 Bogor 16161
  Tel. 0251-325177, 333964, Fax. 0251-314496  e-mail : 
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  Telp. 021-3909205, Fax: 021-3913933
  e-mail: icd@cbn.net.id
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INFORMASI PENELUSURAN SARI KARANGAN

Pembaca yang membutuhkan tulisan lengkap dari sari karangan yang 
dimuat dalam buku ini, dapat menghubungi sumber dokumen sesuai sumber 
dokumen yang tertulis pada bagian akhir setiap dokumen.

Contoh :
Jika pada bagian akhir sari karangan tertulis (BSEAMEO, Judhiastuty), 
maka anda dapat menghubungi :

SEAMEO-TROPMED RCCN, Universitas Indonesia
Jln. Salemba Raya No. 6 Jakarta

Telp. 021-3913932, 330205
Fax. 021-39113933
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01. 
Suarni
Prospek pemanfaatan tepung jagung dan sorgum sebagai bahan substitusi 
terigu terhadap produk olahan.
Dalam Abstrak Seminar Nasional Tanaman Pangan: Inovasi Teknologi Padi 
dan Palawija bagi Keberlanjutan Ketahanan Pangan. 2009. Hlm 1-84

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prospek pemanfaatan tepung jagung 
dan sorgum sebagai bahan substitusi terigu terhadap produk olahan. Latar 
belakang penelitian didasarkan pada fakta bahwa potensi nutrisi jagung 
dan sorgum memberi peluang pemanfaatan sebagai bahan pangan baik 
untuk olahan tradisional maupun untuk industri. Pengkajian dilakukan 
melalui karakterisasi sifat fisikokimia dan fungsional tepung sorgum serta 
jagung sebagai petunjuk untuk pemanfaatan kedua bahan tersebut. Hasil 
kajian menunjukan bahwa jagung memiliki kekayaan bahan aktif pangan 
fungsional, seperti serat (dietary fiber), komposisi karbohidrat, anti oksidan 
dan mineral Fe yang tidak dimiliki sorgum dan terigu. Kelemahan sorgum 
adalah adanya tanin pada bagian aleuron yang merupakan anti nutrisi 
dan memberi rasa sepat pada produk olahan.  Pada proses penyosohan, 
konsentrasi tanin dapat dikurangi atau dihilangkan, tetapi sebagian nutrisinya 
akan terbawa. Kelebihan tepung sorgum adalah memiliki tekstur yang lebih 
halus dan kemampuan asam amino penyusun proteinnya membentuk 
gluten yang lebih baik dibanding tepung jagung, walaupun secara kuantitatif 
dan kualitatif masih rendah dibanding terigu. Keberadaan terigu sudah 
sangat melekat di kalangan masyarakat dan industri pengolahan pangan 
di Indonesia tetapi pada produk olahan tertentu dapat disubstitusi dengan 
taraf yang berbeda, bergantung pada olahan yang diinginkan.  Saran yang 
direkomendasikan adalah perlunya sosialisasi pemanfaatan tepung jagung 
dan sorgum sebagai bahan pangan sehat akan menarik minat masyarakat 
sebagai konsumen dan pelaku pengolahan makanan skala rumah tangga, 
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industri kecil atau menengah, sehingga dapat mengurangi pemakaian terigu 
sekaligus meningkatkan kemandirian pangan menuju hidup sehat. (FPSEKP, 
Handewi)

Kata kunci: tepung jagung dan sorgum, substitusi terigu, olahan makanan

02. 
Rachman, Handewi P.S. 
Perkembangan situasi konsumsi pangan dan penerapan pedoman umum 
gizi seimbang di Indonesia.
Majalah Pangan, 2009, 54 (18): 81-89

Tulisan ini bertujuan untuk membahas perkembangan situasi konsumsi 
pangan masyarakat dikaitkan dengan penerapan Pedoman Umum Gizi 
Seimbang (PUGS) dan saran terkait dengan upaya penerapan PUGS. Data 
yang digunakan adalah data Susenas tahun 1999, 2002 dan 2005  serta 
review dari beberapa studi yang terkait. Sesuai dengan ketersediaan data, 
dari 13 pesan PUGS terdapat 6 pesan yang dapat dievaluasi penerapannya, 
yaitu pesan 1, 2, 3, 4, 6, dan 11. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat 
konsumsi pangan penduduk belum sepenuhnya mengacu pada PUGS, yang 
ditunjukkan oleh konsumsi pangan kurang beraneka ragam (indeks enthropy 
0.2-1.8), proporsi rumah tangga dengan konsumsi >70% AKE berkisar antar 
74-87%, konsumsi pangan sumber karbohidrat >50% kebutuhan energi, 
konsumsi lemak sudah mendekati acuan PUGS, konsumsi zat besi (sayur, 
buah dan pangan hewani) kurang dari anjuran PPH, serta tingkat partisipasi 
konsumsi minuman beralkohol berkisar antara 9-16%. Tingkat konsumsi 
tersebut bervariasi menurut daerah (desa-kota) dan tingkat pendapatan. 
Data antar waktu menunjukkan perkembangan penerapan PUGS ke arah 
yang lebih baik.  Kondisi tersebut terjadi di wilayah desa maupun kota dan di 
kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah, sedang maupun tinggi. 
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Untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat maka komunikasi, 
Informasi dan Edukasi (KIE) PUGS masih sangat diperlukan. Bagi kelompok 
pendapatan rendah KIE perlu diikuti upaya perluasan kesempatan kerja 
dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli serta akses 
terhadap pangan yang dibutuhkan.  Untuk kelompok pendapatan sedang-
tinggi, penekanan KIE adalah pada aspek pentingnya mengkonsumsi pangan 
sesuai aturan normatif kesehatan sehingga tidak pada kondisi gizi berlebih 
yang dapat memicu munculnya penyakit degeneratif.  Selain itu, diperlukan 
perbaikan di sisi konsumsi dan permintaan yang disertai dengan upaya 
perbaikan keanekaragaman di sisi produksi dan ketersediaan pangan dalam 
jenis, jumlah, dan kualitas sesuai kebutuhan penduduk. (FPSEKP, Handewi)

Kata kunci: konsumsi pangan, pedoman umum gizi seimbang

03. 
Moerniati, Sri
Seasoning berprobiotik: Inovasi fungsional savory dari kacang merah 
(Phaseolus vulgaris L.) terfermentasi oleh Rhizopus PL19 melalui 
mikrofiltrasi.
Majalah Pangan, 2009, 54 (18): 68 – 80

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu proses pemurnian 
optimal biomasa probiotik melalui membran mikrofiltrasi 0.2 µm dengan 
berbagai parameter prosesing terhadap komposisi dan jumlah bakteri 
asam laktat (BAL) terbaik yang mendukung peranannya sebagai ingredient 
probiotik dengan rasa dasar gurih (umami). Bahan yang digunakan berupa 
kaldu nabati dari kacang merah terfermentasi oleh Rhizopus sp-PL19 selama 
18 minggu pada suhu 30 ºC dari inokulum BAL. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semakin lama proses fermentasi, maka pemisahan makin sempurna 
untuk BAL, padatan kering, protein terlarut, lemak, garam; tetapi kurang 
sempurna untuk total asam, gula pereduksi, total protein, dan N-Amino, 
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serta meningkatkan kandungan total solid, total asam, lemak, total protein, 
namun menurunkan N-Amino dan fluks permeat. Sedangkan jumlah garam 
dan jumlah bakteri asam laktat cenderung tetap dalam retentat.  Retentat 
mempunyai komposisi yang lebih baik dari pada permeat. Berdasarkan 
jumlah BAL dan efisiensi proses, waktu pemekatan 180 menit adalah optimal 
dalam menghasilkan konsentrat sebagai probiotik savory (flavor gurih). 
(FPSEKP, Handewi)

Kata kunci: Konsentrat, probiotik, savory, kaldu kacang merah (Phaseolus 
vulgaris L.), mikrofiltrasi

04. 
Ernawati, Fitrah dan  M.Saidin 
Determinan status anemia siswa SLTA di DKI Jakarta
Penelitian Gizi dan Makanan 2008, 31(2): 82-87

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti  faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kejadian anemia pada pelajar Sekolah Lanjutan Atas (SLTA). 
Desain penelitian ini adalah potong lintang. Data yang digunakan adalah 
data dari Survei Penilaian Status Gizi pada Anak Sekolah di 10 Kota Besar 
di Indonesia. Sampel sebanyak 322 murid umur 15-19 tahun terpilih 
sesuai kriteria inklusi. Pengumpulan data kebiasaan makan, frekuensi dan 
jenis makanan yang dikonsumsi terutama yang mengandung vitamin dan 
mineral dilakukan dengan metode food frequency questionaire (FFQ). Kadar 
Hemoglobin (Hb) diukur dengan metode Cyanmethemoglobin. Sampel 
dikategorikan menderita anemia bila kadar Hb < 12 gr/dl (perempuan) dan 
< 13 gr/dl (laki-laki). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa kejadian anemia 
sebesar 16%. Variable yang berhubungan bermakna (p<0,05) dengan status 
anemia adalah jenis kelamin, pendidikan ibu, pendidikan ayah dan frekuensi 
makan sayur. Siswa perempuan berisiko menderita anemia 2,2 kali (CI 95%, 
OR 1,3 – 3,7) dibanding laki-laki. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan 
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pada remaja putri sebaiknya diberikan pendidikan gizi sejak dini di sekolah, 
mengingat remaja putri adalah calon ibu  yang akan melahirkan anak-anak 
sebagai penerus bangsa. (FGIZ,Nuzul)

Kata kunci: Status anemia, pelajar perempuan, pelajar SLTA

05. 
Harahap, Heryudarini ; dkk.
Hubungan indeks massa tubuh, jenis kelamin, usia, golongan darah dan 
riwayat keturunan dengan hipertensi pada Pegawai Negeri Sipil di Pekanbaru. 
Laporan Penelitian
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, 2006. 34 
hlm., tabel, ilus., lamp.
 
Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara index massa tubuh, jenis 
kelamin, usia, golongan darah dan riwayat keturunan dengan hipertensi. 
Penelitian potong lintang di instansi pemerintah di Kota Pekanbaru. Sampel 
510 orang PNS usia 30 – 55 tahun, golongan II keatas. Data tekanan darah 
dikumpulkan dengan sphygmanometer. Pengukuran berat badan dengan 
timbangan SECA, tinggi badan dengan mikrotoa. Data karakteristik sampel 
meliputi jenis kelamin, umur, golongan darah, penyakit yang diderita, upaya 
yang dilakukan untuk mengobati penyakit, dan riwayat keturunan hipertensi. 
Hasil penelitian menunjukkan prevalensi pra-hipertensi  sebesar  37,6%, 
hipertensi 10,4% dan kegemukan (IMT>25.0) sebesar 60,6%. Ada hubungan 
yang bermakna (p = 0,038) antara Index Massa Tubuh (IMT) dengan tekanan 
darah sistol, untuk setiap peningkatan 1 poin IMT akan meningkatkan tekanan 
darah sistol sebanyak 0,362 mmHg. Tekanan darah diastol perempuan lebih 
rendah 3,4 mmHg dibandingkan laki-laki. Terdapat hubungan yang bermakna 
antara umur dengan tekanan darah sistol/diastole. Setiap peningkatan umur 
1 tahun akan meningkatkan tekanan darah sistol sebanyak 0,493 mmHg 
dan tekanan darah diastol sebanyak 0,189 mmHg. Golongan darah tidak 
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berhubungan dengan tekanan darah sistol. Sampel dengan golongan darah 
AB mempunyai tekanan darah sistol lebih rendah dibandingkan dengan A, B 
atau O; dan mempunyai tekanan darah diastole lebih rendah dari golongan 
darah B. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat keturunan 
hipertensi dengan dengan tekanan darah sistol dan diastole. Sampel dengan 
riwayat keturunan hipertensi mempunyai tekanan darah sistol lebih tinggi 4,8 
mmHg, dan diastole lebih tinggi 3,5 mmHg dibandingkan dengan subjek 
yang tidak mempunyai riwayat keturunan hipertensi. Disimpulkan bahwa ada 
hubungan yang bermakna antara IMT dengan tekanan darah sistol, antara 
umur dengan tekanan darah sistol dan diastol. Laki-laki mempunyai tekanan 
darah diastol lebih tinggi dari perempuan. Sampel dengan riwayat keturunan 
hipertensi mempunyai tekanan sistol, diastol lebih tinggi dari sampel tanpa 
riwayat keturunan hipertensi. (FGIZ, Nuzul)

Kata kunci: hipertensi, indeks  massa tubuh, golongan darah

06. 
Prihatini , Sri 
Faktor determinan resiko anemia pada wanita usia subur (WUS) di dua 
Propinsi.
Penelitian Gizi dan Makanan, 31(1), 2008: 8-14

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui determinan anemia pada 
wanita usia subur. Desain penelitian adalah  potong lintang. Penelitian ini 
dilakukan di dua propinsi, yaitu Bali dan Banten. Sampel  576 wanita usia 
subur berumur 15 – 45 tahun. Data yang dikumpulkan adalah: konsumsi 
makanan dikumpulkan menggunakan food frequency questionaire (FFQ), 
sosial ekonomi keluarga, kelahiran/paritas, keluarga berencana, konsumsi 
suplemen, antropometri dan kadar hemoglobin. Analisis bivariat untuk 
melihat hubungan dan regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor-
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faktor yang mempengaruhi anemia. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan terhadap anemia yaitu frekuensi konsumsi makanan ≤ 2 
kali seminggu untuk konsumsi daging (OR=2,819; CI=1,968-4.038), ikan 
segar (OR=1,641; CI=1,180-2.284), sayuran (OR=1,930; CI=1,360-2.739) 
dan buah (OR=1,527; CI=1,161-2,437). Faktor lain yang mempengaruhi 
anemia secara signifikan adalah: kelahiran ≥ 3 (OR=2,316, CI=1,438-
3,413), keluarga berencana (OR=0,658, CI=0,460-0,940) dan konsumsi 
suplemen (OR=0.440, CI=0,243-0,803). Konsumsi daging lebih dari 2 kali 
seminggu menurunkan risiko anemia sebesar 4,75 kali dan melahirkan ≥ 3 
kali  berisiko anemia 2,85 kali lebih besar dibandingkan dengan melahirkan 
≤ 3 kali. Kesimpulan bahwa konsumsi daging  ≤ 2 kali dalam seminggu dan 
kelahiran  ≥ 3 kali merupakan faktor determinan resiko anemia pada wanita 
usia subur. (FGIZ, Nuzul)

Kata kunci: anemia, wanita usia subur (WUS)

07.
Hermina, Nurfi Afriansyah dan Abas B. Jahari 
Efek intervensi pendidikan berbasis sekolah terhadap tingkat pengetahuan 
tentang pencegahan kegemukan di antara anak-anak usia 9-10 tahun di Kota 
Bandung. Laporan Penelitian
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, 2006. 40 
hlm., tabel, ilus., lamp.
                             
Tujuan penelitian untuk menilai efek intervensi pendidikan gizi di sekolah 
terhadap peningkatan pengetahuan gizi siswa Sekolah Dasar (SD) tentang 
masalah kegemukan. Metode penelitian adalah non control group pre-test 
and post-test design, 3 (tiga) SD favorit di Kota Bandung (SDN M5, SD P1 
dan SD P2) dengan kondisi lingkungan yang relatif serupa dan mempunyai 
masalah kegemukan pada siswanya. Jumlah sampel 112 anak berumur 9 -10 
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tahun.  Intervensi pemberian buku saku (booklet) “Pedoman Gizi Seimbang 
Mencegah Kegemukan pada Anak Sekolah” di SDN M5 sebanyak 39 
responden diberikan hanya pada orangtua siswa saja (kelompok A), SD P1 
berjumlah 36 responden, diberikan hanya kepada siswa saja (kelompok B), 
dan SD P2 sebanyak 37 responden (kelompok C) diberikan kepada  siswa 
dan orangtua siswa.  Seluruh siswa diukur berat dan tinggi badan. Selain 
itu dilakukan wawancara untuk memperoleh data  status gizi siswa, umur, 
etnis/suku dan pengetahuan kegemukan. Lama penelitian 3 (tiga) bulan. 
Analisis data dengan uji chi-square, untuk melihat perbedaan pengetahuan 
tentang kegemukan pada masing-masing kelompok perlakuan dan uji-t 
untuk membandingkan perubahan pengetahuan siswa. Pada awal penelitian 
90% siswa  memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang pencegahan 
kegemukan. Setelah intervensi, kelompok B dan C mengalami peningkatan 
yang signifikan (p<0.05). Kelompok C memiliki peningkatan yang lebih 
tinggi dibanding kelompok B. Pemberian informasi tentang kegemukan 
melalui jalur sekolah cukup efektif dalam peningkatan pengetahuan siswa, 
dan model pemberian buku saku secara kombinasi siswa dan orangtua lebih 
efektif. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci: kegemukan, anak usia sekolah, pendidikan

08. 
Irawati, Anies 
Pola menyusui dan status gizi ibu menyusui di Indonesia
Penelitian Gizi dan Makanan   2009 (Suppl): p.16-28                                   

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan faktor-faktor 
yang berhubungan dengan status gizi ibu menyusui. Metode analisis 
menggunakan regresi logistik sederhana terhadap 22.076 ibu menyusui di 
Indonesia dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007-2008, dan 
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Survey Kesehatan Nasional (Susenas) tahun 2007. Pengamatan dilakukan 
pada dua kelompok ibu menyusui yaitu predominan (apabila ibu pernah 
memberi ASI, dengan lama menyusui > 6 bulan dan mulai memberi MP-ASI 
ketika bayi berumur > 6 bulan) dan parsial ( pernah memberi ASI dengan 
lama menyusui < 6 bulan dan mulai memberi MPASI ketika bayi berumur < 
6 bulan). Hasil menunjukkan bahwa 20,8% ibu menyusui mengalami kurang 
gizi (BMI<18,5), Ibu menyusui predominan 39,7%, dan parsial 60,3%,  Ibu 
menyusui predominan pada bayi umur 0-5 bulan (OR 1,01) dan 6-23 bulan 
(OR 1,00) tidak berhubungan dengan status gizi ibu menyusui (P>0,05).  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola menyusui tidak terkait dengan 
status gizi ibu menyusui.(FGIZ, Nuzul)

Kata kunci : menyusui, ibu menyusui, kurang gizi

09. 
Djaiman, Sri  Poedji Hastoety; Sihadi  dan Dwi 
Hapsari Tjandrarini
Besarnya risiko kegemukan terhadap hipertensi pada usia diatas 18 tahun 
di Indonesia
Penelitian Gizi dan Makanan, 2009 (Suppl): 153-162

Penelitian ini untuk mengidentifikasi besarnya risiko kegemukan terhadap 
hipertensi. Data yang digunakan adalah data Riskesdas 2007. Sampel adalah 
laki-laki dan perempuan berumur 18-65 tahun dengan body mass index (BMI) 
lebih dari 18,5, dan tidak sedang mengonsumsi obat anti hipertensi. Analisis 
untuk mengetahui resiko kegemukan terhadap peningkatan hipertensi 
dilakukan dengan multinomial linier regresi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sampel dengan berat badan lebih (overweight) mempunyai risiko 
pre-hipertensi 1,48 kali lebih tinggi dan hipertensi 2,37 kali dibandingkan 
sampel dengan berat badan normal. Risiko ini lebih mencolok pada sampel 
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kegemukan (obese) dengan resiko 2,26 kali untuk pre-hipertensi dan 5,04 kali 
untuk hipertensi. Disamping faktor kegemukan, umur, pendidikan dan jenis 
kelamin juga berhubungan dengan kejadian pre hipertensi dan hipertensi. 
Perempuan gemuk dengan umur ≥ 45 tahun dan berpendidikan rendah 
mempunyai risiko pre-hipertensi 2,10 kali dan hipertensi 3,07 kali daripada 
perempuan dengan berat badan normal. Penyuluhan mengenai hipertensi 
sebaiknya lebih diutamakan kepada orang gemuk, umur yang relatif tua, 
perempuan dan mempunyai tingkat pendidikan relatif rendah. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci: berat badan lebih, kegemukan, hipertensi

10. 
Atmawikarta, Arum, dkk 
Pengaruh pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) formula 
tempe terhadap pertumbuhan dan aktivitas fisik anak usia 6-12 bulan. 
Laporan Penelitian
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan, 2006. 34 
hlm, tabel, ilus., lamp.
                             
Tujuan penelitian untuk menilai pengaruh pemberian MP-ASI formula tempe 
pada bayi usia 6-12 bulan dengan status gizi baik terhadap aktifitas fisik, 
gerak motorik dan pertumbuhan. Metode penelitian menggunakan desain 
eksperimen murni acak (double blind randomized controlled trial). Subyek 
penelitian adalah  bayi berumur 6 bulan dengan status gizi baik, masih diberi 
ASI dan tidak menderita penyakit kronis dan bawaan. Data yang dikumpulkan 
meliputi data antropometri, gerak motorik kasar, aktifitas fisik dan data sosial 
ekonomi keluarga. Subyek dibagi dalam dua kelompok perlakuan yaitu 
kelompok yang memperoleh MP-ASI formula tempe (FT) dan MP-ASI bukan 
formula tempe/bahan dasar adalah kacang hijau (FBT), dengan kandungan 
energi dan zat gizi kedua formula hampir sama. Dari 146 bayi, sebanyak 
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94 bayi mengikuti sampai akhir penelitian. Waktu penelitian Desember 
2005-November 2006. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna total skor aktifitas fisik, gerak motorik kasar dan pertumbuhan bayi 
yang menerima FT dibanding dengan yang menerima FBT. (FGIZ, Nuzul)

Kata kunci: MP-ASI, bayi, pertumbuhan

11. 
Tanziha, Ikeu, dkk .
Analisis peubah konsumsi pangan dan sosio ekonomi rumahtangga untuk 
menentukan indikator kelaparan. 
Media Gizi dan Keluarga. 2007, 31 (1): 20-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peubah konsumsi pangan individu 
dan peubah sosial ekonomi rumahtangga sebagai indikator kelaparan. 
Disain penelitian ini adalah cross sectional. Penelitian dilakukan selama 6 
bulan, dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2003, di provinsi Jawa 
Barat (Kota Bogor, Kabupaten Garut dan Krawang) dan Provinsi Banten 
(Kabupaten Pandeglang). Jumlah contoh yang diambil 400 rumahtangga. 
Mekanisme penarikan contoh mengikuti mekanisme BPS yang dibagi dalam 
beberapa blok sensus. Dari tiap kabupaten diambil 10 blok sensus secara 
random, dan secara random pula diambil 10 rumahtangga per blok sensus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peubah tunggal frekuensi konsumsi 
pangan yang dapat digunakan sebagai alternatif indikator kelaparan adalah 
frekuensi konsumsi nasi dengan tingkat klasifikasi sebesar 72.3%. Dikatakan 
lapar apabila frekuensi konsumsi nasinya < 14.76 kali perminggu. Sedangkan 
Peubah gabungan yang dapat dipakai adalah frekuensi nasi dan ikan dengan 
tingkat klasifikasi 74.5%. Dikategorikan lapar apabila frekuensi konsumsi nasi 
dan ikan dari individu dimasukkan dalam persamaan diskriminan  Y = -5.925 
+0.321 Frekuensi konsumsi nasi + 0.144 Frekuensi konsumsi ikan, nilai Y 
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< -1.11.  Peubah tunggal sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai 
alternatif indikator kelaparan adalah persen pengeluaran untuk pangan pokok 
dengan tingkat klasifikasi 82.5%. Dikatakan lapar bila persen pengeluaran 
untuk pangan pokok lebih besar dari 23.15%. Peubah gabungan konsumsi 
pangan dan peubah sosial ekonomi dengan tingkat klasifikasi tertinggi 
(87.5%) yang dapat direkomendasikan sebagai indikator kelaparan adalah 
gabungan frekuensi konsumsi nasi dan persen pengeluaran untuk pangan 
pokok. Dikatakan lapar apabila nilai frekuensi konsumsi nasi dan  persen 
pengeluaran untuk pangan pokok dimasukkan pada persamaan diskriminan 
Y= 2.160 + -0.222 Frekuensi konsumsi nasi + 0.116 Persen pengeluaran 
pokok menghasilkan nilai Y > 1.576. (FFEMA IPB, Ikeu Tanziha)

Kata Kunci: Sosial ekonomi, konsumsi, kelaparan

12. 
Tanziha, Ikeu 
Analisis peubah sosial ekonomi sebagai faktor risiko kejadian rawan 
pangan. 
Jurnal Ilmiah Agropolitan. 2009: 176-190

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peubah sosial ekonomi sebagai 
faktor risiko terjadinya rawan pangan. Disain penelitian adalah potong 
lintang. Penelitian dilakukan pada Juli 2006 - Januari 2007. Lokasi penelitian 
di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Jumlah sampel 
100 keluarga yang mewakili pra KS, KS 1, KS 2 dan KS 3. Rumah tangga 
dikategorikan rawan pangan apabila konsumsi energinya < 70% AKE. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prevalensi keluarga yang mengalami rawan 
pangan adalah 28,3%, dengan karakteristik umur KK sebagian besar ada 
pada kelompok umur 40-60 tahun, besar keluarga masuk kategori keluarga 
sedang (5-6 orang), sebagian besar pendidikan KK maupun ibu hanya sampai 
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tingkat SD, dan dukungan sosial masuk pada kategori sedang. Semua 
keluarga tahan pangan pendapatannya di atas garis kemiskinan, sedangkan 
pada keluarga rawan pangan tanpa kelaparan ada 57,9% misikin, dan 100% 
pada keluarga rawan pangan dengan kelaparan berada pada kondisi miskin. 
Determinan utama kejadian rawan pangan adalah pengeluaran pangan per 
kapita dan besar keluarga dengan masing-masing OR= 17,831 dan 4,667. 
Artinya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan mempunyai risiko 
terjadi rawan pangan sebesar 17,831 kali dibanding keluarga yang hidup 
di atas garis kemiskinan. Demikian pula keluarga dengan jumlah anggota 
keluarga ≥ 5 orang mempunyai risiko terjadi rawan pangan sebesar 4,667 
kali dibanding keluarga dengan jumlah anggota keluarga < 5 orang. (FFEMA 
IPB, Ikeu Tanziha)

Kata Kunci: Sosial ekonomi, rawan pangan

13. 
Chairunita
Model penduga berat bayi lahir berdasarkan pengukuran lingkar pinggang 
ibu hamil. Tesis
Bogor. Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, 2006. 87 hlm.,bibl.,lamp. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun suatu model penduga berat 
bayi lahir berdasarkan lingkar pinggang ibu hamil selama trimester ke III. 
Sebanyak 250 orang ibu hamil dipilih secara purposif dari 6 puskesmas, 15 
posyandu, dan 5 klinik bidan praktek swasta di kecamatan Tanah Sareal, 
Bogor. Berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang dan pinggul, lingkar 
lengan atas, dan tinggi fundus di ukur pada umur kehamilan pada umur 
28, 32 dan 36 minggu. Berat badan sebelum hamil, riwayat kehamilan dan 
kelahiran, gangguan dan penyakit selama kehamilan, serta konsumsi pangan 
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diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan dua model 
penduga berat bayi lahir terbaik adalah berdasarkan lingkar pinggang (R²= 
28.58%) dan berat badan (R²= 28.27%) pada umur kehamilan 28 minggu 
dengan persamaan sebagai berikut: berat bayi lahir = 166.4 (berat badan)³-
977.6 (lingkar pinggang)²+143.1 (berat badan)-82.5. Model penduga berat 
bayi lahir dengan 2 peubah (lingkar pinggang dan berat badan) memberikan 
nilai kehandalan yang lebih tinggi, yaitu 36.19%. Hal ini menunjukkan bahwa 
lingkar pinggang dan berat badan ibu hamil secara bersamaan dapat 
digunakan sebagai penduga berat bayi lahir dan pertumbuhan fetus yang 
lebih baik dibandingkan dengan ukuran antropometri lainnya. (FFEMA IPB, 
Ikeu Tanziha)

Kata kunci: Model penduga, berat bayi lahir, lingkar pinggang.

14. 
Talahatu, Anna Henny. 
Kajian indeks massa tubuh (IMT) dan pertambahan berat badan ibu hamil 
serta hubungannya dengan tumbuh kembang bayi lahir di Kota Ambon. 
Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, 2006. 103 hlm.,bibl.,lamp. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji IMT dan penambahan berat badan 
ibu hamil serta hubungannya dengan tumbuh kembang bayi lahir. Disain 
penelitian adalah potong lintang. Contoh dalam penelitian ini adalah 200 
ibu nifas (18-35 tahun) yang diperoleh berdasarkan rekam medik (medical 
record) ibu selama memeriksakan kehamilan dan ibu yang melahirkan 
4 bulan terakhir di rumah sakit dan puskesmas yang mempunyai data 
catatan medik lengkap, terutama rekam medik kelahiran bayi (BB, PB dan 
skor apgar) serta rekam medik kehamilan (TB, BB awal dan akhir). Hasil 
penelitian menunjukkan status gizi ibu sebelum hamil sebanyak 38.5% 
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berada pada IMT normal dan 31% contoh tergolong kurus sekali. Rata-rata 
pertambahan berat badan contoh adalah 12.6 ± 2.4 kg. Pertambahan berat 
badan selama kehamilan trimester I rata-rata 1.9 ± 0.6 kg dan pada trimester 
II dan III masing-masing mengalami pertambahan rata-rata 4.2 ± 1.1 kg dan 
6.5 ± 1.6 kg. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan berat badan 
ibu hamil adalah pengetahuan gizi, jarak dua kehamilan terakhir, frekuensi 
penyakit (demam, tifus dan diabetes), IMT, LILA dan status anemia (R²= 
0.489). berdasarkan data dari ketiga Rumah Sakit dan Puskesmas diperoleh 
informasi berat dan panjang badan bayi lahir dari bulan Januari sampai April 
yakni berkisar antara 2.704 ± 617.9 g dan 47.5 ± 3.6 cm. Terdapat 47.5% 
bayi yang teridentifikasi BBLR dan 20% bayi lahir dengan skor agak rendah. 
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bayi lahir di Kota Ambon adalah 
IMT ibu sebelum hamil, pertambahan BB selama kehamilan, status anemia 
serta LILA (R²= 0.734). faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi lahir 
adalah pertambahan berat badan selama hamil, status anemia, tekanan 
darah, serta komplikasi kehamilan (pendarahan, eklampsia, dan aspiksia), 
serta berat badan bayi lahir terutama BBLR (R²= 0.820). (FFEMA IPB, Ikeu 
Tanziha)

Kata Kunci: IMT, pertambahan berat badan, berat badan lahir, skor apgar.

15. 
Marhamah
Indeks masa tubuh dan gaya hidup kaitannya dengan skor kesehatan dan 
kemampuan kognitif usia lanjut di Kota Depok. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, 2006. 95 hlm.,bibl.,lamp. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan Indeks masa tubuh 
dan gaya hidup dengan skor kesehatan dan kemampuan kognitif usia lanjut. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan disain potong lintang, terdiri dari 
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101 contoh usia lanjut di Kota Depok; 45 laki-laki dan 56 perempuan, 32 dari 
contoh berumur <60 tahun dan 69 contoh berumur >60 tahun. Pengumpulan 
data dilakukan November 2004 - Maret 2005. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa indeks masa tubuh (IMT) usia lanjut contoh berhubungan negatif 
dengan skor kesehatan, baik IMT hasil perhitungan menggunakan tinggi 
badan sebenarnya maupun menggunakan tinggi badan hasil estimasi tinggi 
lutut. Tinggi badan sebenarnya berhubungan positif dengan skor kemampuan 
kognitif. Aktivitas fisik dan gaya hidup contoh berhubungan positif dengan 
skor kesehatan, aktivitas fisik usia lanjut berhubungan positif nyata dengan 
kemampuan kognitif. Asupan energi, lemak dan tiamin contoh berhubungan 
positif dengan skor kemampuan kognitif. Hasil analisis regresi menunjukkan 
indeks massa tubuh dan aktivitas fisik secara bersamaan menentukan skor 
kesehatan, dengan nilai R = 0.32. Hasil analisis regresi juga menunjukkan 
skor kemampuan kognitif, dengan nilai R=0.44, ditentukan oleh umur dan 
tinggi badan. Direkomendasikan agar usia lanjut senantiasa mempertahankan 
berat badan ideal untuk dapat mempertahankan IMT pada kisaran yang 
dikehendaki. Pertambahan usia tidak berarti harus mengurangi aktivitas fisik, 
usia lanjut dianjurkan untuk tetap melaksanakan aktivitas fisik harian. Untuk 
mengoptimalkan fungsi kognitif di usia menengah ke atas sampai usia lanjut 
perlu diperhatikan aspek gizi di usia muda/sebelum mengakhiri masa remaja. 
(FFEMA IPB, Ikeu Tanziha)

Kata kunci: Indeks massa tubuh, gaya hidup, skor kesehatan, kemampuan 
kognitif usia lanjut.
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16. 
Hamid, Fahmi Abdul. 
Hubungan antara status gizi dan aktivitas bermain dengan potensi atlit anak 
keluarga wanita pemetik teh di Kebun Malabar dan Purbasari PTPN VIII 
Bandung. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, 2008. 88 hlm.,bibl.,lamp.

Tujuan penelitian adalah menganalisis hubungan antara konsumsi pangan, 
status kesehatan, status haemoglobin (Hb), sttus gizi (BB/TB), aktivitas 
bermain dengan potensi atlit usia 48-72 bulan di kebun teh Malabar dan 
Purbasari PTPN VIII. Disan penelitian yang digunakan adalah potong lintang. 
Cara pengambilan contoh dengan metode sensus. Jenis data dalam penelitian 
adalah data primer dan sekunder. Pengukuran potensi atlit dengan penguji 
kecepatan, ketahanan otot tangan, kekuatan otot dan kardiovaskuler. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keluarga contoh menunjukkan 
prosentase terbesar ibu (37.25%) berusia antara 29 sampai 37 tahun dan 
prosentase terbesar bapak ( 47.05%) berusia antara 38 sampai 64 tahun; 
prosentase terbesar ibu (56.9%) dan prosentase terbesar bapak (62.74%) 
berpendidikan antara 6 sampai 8 tahun; dan sebagian besar suami (82%) 
bekerja sebagai buruh tani 82.35%. Prosentase terbesar keluarga (50.98%) 
berukuran sedang (anggota keluarga 5-7 jiwa), sisanya (49.1%) memiliki 
keluarga ukuran kecil (≤ 4 jiwa). Prosentase terbesar contoh (54.90%) 
berpendapat total/bulan berkisar antara Rp. 200.000 sampai Rp. 699.999. 
Hasil pengukuran potensi atlit menunjukkan jumlah yang setara antara 
contoh yang memiliki potensi atlit dengan kategori sedang dan kategori 
kurang (masing-masing 41.17% dsan 49.01%). Prosentase terbesar contoh 
(45%) memiliki aktivitas bermain dengan kategori baik. Masih terdapat 25.5% 
contoh yang sering mengalami sakit diare dan 45.09% mengalami frekuensi 
sakit ISPA 1 sampai 2 kali per bulan. Tingkat konsumsi rata-rata energi adalah 
76.78%, protein 51.80%, vitamin A 39.55% dan zat besi 61.63%. Sebagian 
besar contoh (96%) memiliki status gizi (BB/TB) normal, namun terdapat 
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62.74% contoh mengalami anemia. Hasil analisis menunjukkan terdapat 
hubungan nyata (p<0,05%) antara konsumsi energi, status haemoglobin 
(Hb), dan aktivitas bermain dengan potensi atlit; serta hubungan sangat 
nyata (p<0.01) antara status kesehatan dengan potensi atlit. (FFEMA IPB, 
Ikeu Tanziha)

Kata Kunci: gizi, haemoglobin (Hb), aktivitas bermain, atlit.

17. 
Amma, Nur Rahmi. 
Efek hipoglikemik ekstrak daun murbei (morus multicaulis) terhadap kadar 
glukosa darah tikus DM.  Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor, 2009. 56 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi yang terdapat 
dalam ekstrak daun murbei, dan menguji efek hipoglikemik dari beberapa 
jenis ekstrak daun murbei  terhadap kadar glukosa darah tikus DM. Penelitian 
ini menggunakan disain Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua 
faktor dan masing-masing faktor terdiri dari empat taraf. Faktor satu yaitu 
daun muda terdiri dari: daun muda segar dengan pelarut air, daun muda 
kering dengan pelarut air, daun muda segar dengan pelarut hexane, daun 
muda kering dengan pelarut hexane, sedang faktor kedua yaitu daun tua 
terdiri dari: daun tua segar dengan pelarut air, daun tua kering dengan 
pelarut air, daun tua segar dengan pelarut hexane, daun tua kering dengan 
pelarut hexane. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai Juni 2008. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus jantan jenis Sprague Dawley 
berumur 70 hari dengan berat rata-rata 150-250 gram yang diperoleh dari 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan Depkes Bogor. 
Penelitian dibagi dalam tiga tahap yaitu pembuatan ekstrak daun murbei 
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dengan metode maserasi dengan pelarut air dan hexane dilanjutkan dengan 
analisis proksimat, penginduksian aloksan pada tikus secara intraperitonial 
dengan dosis 125 mg/kg BB, dan uji hipoglikemik ekstrak daun murbei pada 
tikus DM yaitu pengukuran kadar glukosa darah sebelum dan 1, 3,5 jam 
setelah perlakuan. Hasil pengukuran kadar glukosa darah dengan metode 
Glucose oxidase biosensor dan menggunakan alat ”One Touch Ultra” 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam penurunan 
kadar glukosa darah semua perlakuan jenis ekstrak dengan kontrol (p<0,05) 
tetapi antar perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (p>0,05). 
Efek hipoglikemik yang dihasilkan oleh ekstrak air yang berasal dari daun 
muda segar paling kuat dibandingkan dengan jenis ekstrak lainnya karena 
menunjukkan penurunan kadar glukaosa darah sebesar 164,0 mg/dl. (FFEMA 
IPB, Ikeu Tanziha).

Kata Kunci; ekstrak daun murbei, kadar glukosa darah 

18. 
Suhaemi, Ahmad
Konsumsi pangan dan status gizi pada penduduk asli di Kalimantan Timur: 
Pendekatan sosial-budaya, dan ekonomi. Jurnal Kedokteran Yarsi, 2007, 
15(3); 190-197

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat konsumsi energi 
(TKE) dan status gizi pada rumah tangga penduduk asli (indigenous 
people) “Dayak” serta mengetahui  faktor-faktor sosia-budaya, dan ekonomi 
yang berhubungan dengan konsumsi pangan rumah tangga. Penelitian 
dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara di 4 Desa pada Oktober 
2005-September 2006. Jumlah sampel 142 rumah tangga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi dan protein adalah 2000,7 
kkal dan 71,0 gram. Konsumsi protein tinggi berkaitan dengan kebiasaan 
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makan ikan air tawar.  Nilai Tingkat Konsumsi Energi (TKE) 100,4% dan 
Tingkat Konsumsi Protein (TKP)  136,5%. keduanya pada kategori baik  di atas 
AKG.  Status gizi pada 142 balita masing-masing: kategori gizi baik 74,7%, 
gizi kurang 19,7% prevalensi gizi buruk 4,9% sedangkan  gizi lebih 0,7% 
(1 anak).  Gizi buruk terjadi pada anak umur di atas 23 bulan dan kategori 
gizi kurang pada semua kelompok umur. Hasil uji  menunjukkan hubungan 
bermakna antara keragaman jenis pangan yang dimakan dengan jumlah 
energi yang dikonsumsi. Nilai kolektifitas hukum adat sangat dijunjung tinggi 
dan merupakan unsur kearifan budaya terhadap pemanfaatan sumberdaya 
hutan yaitu mendistribusikan pangan lokal dengan tukar menukar hasil 
panen. Sebesar 59,9% penduduk asli mempercayai dan mempraktikkan 
pantangan makan dengan tingkat rasionalitas sebesar 28,2%. Hasil analisis 
multivariate menunjukkan bahwa tingkat pendapatan mempengaruhi sangat 
nyata terhadap jumlah konsumsi rumah tangga dengan nilai p = 0,001.  Jika 
dihubungkan dengan TKE rumah tangga, prevalensi gizi buruk  balita berada 
kategori TKE rumah tangga kurang dan defisit, dan status gizi baik balita 
kecenderungan berada pada TKE rumah tangga sedang dan baik. Dalam 
penelitian ini disarankan perlunya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 
ketahanan pangan dan status gizi pada penduduk asli dengan implementasi 
perencanaan pangan yang berbasis sumberdaya lokal serta konservasi 
sumberdaya hutan dan perairan sebagai sumber pangan penduduk asli 
(BPDII, Hartinah).

Kata kunci: Status gizi; indigenous people; Dayak; TKE; TKP
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19. 
Ratnayani, dkk.
Produk bahan makanan campuran (BMC) untuk perbaikan gizi balita. Prosiding 
Seminar Nasional Sistem Informasi sebagai Penggerak Pembangunan di 
Daerah. Yogjakarta, 27 Januari 2009. hal: 207-219

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Bahan Makanan 
Campuran (BMC) dengan menggunakan sumber protein tempe, tempe-
telur dan lele serta pengaruhnya terhadap berat badan dan status gizi balita.  
Tahapan kegiatan yang dilakukan terdiri atas pembuatan tepung bahan 
penyusun BMC, pembuatan tepung BMC dan produknya serta pemberian 
produk BMC kepada balita. Subyek penelitian ini adalah balita di Desa 
Gading, Gunungkidul, Yogyakarta yang terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu 
kelompok BMC Tempe (22 balita), kelompok BMC Tempe-telur (21 balita), dan 
kelompok BMC Lele (21 balita). Produk BMC yang diberikan mengandung 
300 kalori dan 10 gram protein.  Pemberian dilakukan seminggu tiga kali 
pada bulan Agustus-Oktober 2007. Setiap bulan dilakukan penimbangan 
berat badan dan penentuan status gizi balita. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan berat badan rata-rata berturut-turut sebesar  1,28; 
0,92; dan 0,86 pada kelompok BMC tempe, BMC tempe-telur dan BMC 
lele.  Juga terjadi perbaikan status gizi (z-score BB/U) dengan rata-rata 
peningkatan berturut-turut sebesar 0,24; 0,17; dan 0,05 pada kelompok BMC 
tempe, BMC tempe-telur dan  BMC lele.  Rata-rata peningkatan berat badan 
dan status gizi tidak berbeda nyata di antara ke tiga kelompok tersebut.  Hal 
ini menunjukkan bahwa tempe, tempe-telur, maupun lele mempunyai potensi 
yang sama dalam perbaikan gizi (BB/U) balita. (BPDII, Hartinah)

Kata kunci: BMC; balita; tempe; telur
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20. 
Anwar M, dkk.
Pemanfaatan tempe dalam pembuatan makanan pendamping ASI
Dalam Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi sebagai Penggerak 
Pembangunan di Daerah Yogjakarta, 27 Januari 2009. Hal: 220-227

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 
dengan menggunakan tempe sebagai sumber protein. Terdapat dua formula 
MP-ASI yaitu MP-ASI non sari tempe dan MP-ASI sari tempe.  MP-ASI diberikan 
kepada balita di Puskesmas Pringkuku Pacitan.  Pemberian MP-ASI dilakukan 
setiap hari selama 3 bulan periode Mei-Juli 2007.  Produk MP-ASI non sari 
tempe yang diberikan mengandung 227 kalori dan 8,13 g protein sedangkan  
MP-ASI sari tempe mengandung 220 kal dan 8,39 g protein. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan berat badan dan status gizi (BB/U) 
balita.  Sebelum pemberian, rata-rata berat badan balita kelompok MP-ASI 
non sari tempe yaitu 9,36 kg dan 9,85 kg pada kelompok MP-ASI sari tempe. 
Setelah pemberian MP-ASI terjadi peningkatan berat badan menjadi 10,10 kg 
pada kelompok MP-ASI non sari tempe dan 10,55 kg pada kelompok MP-ASI 
sari tempe. Selain itu pemberian MP-ASI meningkatkan status gizi balita (z-
score BB/U) menjadi 0,274 pada kelompok MP-ASI non sari tempe dan 0,275 
pada kelompok MP-ASI sari tempe. Hal ini menunjukkan bahwa tempe dapat 
dimanfaatkan sebagai MP-ASI untuk memperbaiki status gizi (BB/U) balita. 
(BPDII, Hartinah)

Kata kunci: Balita; MP-ASI, Tempe
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21. 
Fajar, Muhamad
Hubungan  perilaku kadarzi dengan status gizi batita (12-35 bulan)  di 
Kelurahan Sawangan Baru Depok Tahun 2009. Skripsi.
Depok: Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat , Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, UI. 2009. 56 hlm., 31  tabel., 2 gambar., 3 lamp.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku Keluarga Sadar 
Gizi (Kadarzi)  dengan status gizi batita (12-35 bulan). Disain penelitian 
potong lintang melibatkan 80 keluarga di Kelurahan Sawangan Baru 
pada bulan Mei sampai dengan Juni 2009. Perilaku Kadarzi terdiri dari :  
menimbang berat badan secara teratur, makan beraneka ragam makanan, 
keluarga menggunakan garam beriodium dan suplementasi kapsul vitamin 
A. Karakteristik keluarga meliputi pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan 
keluarga dan jumlah anggota keluarga  sebagai variabel independen. 
Status gizi batita sebagai variabel dependen diukur secara antropometri  
menggunakan indeks BB/U, TB/U atau PB/U  dan BB/TB. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan makan beraneka ragam dengan status 
gizi batita (BB/TB). Sementara perilaku lain menimbang berat badan secara 
teratur, penggunaan garam beriodium dan suplementasi kapsul vitamin A 
tidak berhubungan dengan status gizi. Ditemukan 52,5 % keluarga sadar gizi, 
25 % batita stunted, 13,75%  status gizi  kurang dan 10 % kurus. Saran kepada 
Dinas Kesehatan Kota Depok dan Puskesmas untuk mensosialisasikan 
Kadarzi khususnya makanan beragam kepada masyarakat. Kader posyandu 
diharapkan mengaktifkan meja 4 untuk konseling dan penyuluhan gizi. Ibu 
batita dianjurkan terus memantau pertumbuhan batita dan  memanfaatkan 
posyandu atau fasilitas kesehatan lain. (BFKM-UI, Trini).

Kata kunci : kadarzi,status gizi,batita
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22. 
Achadi, Endang L; dkk. 
Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan 
perilaku tentang gizi seimbang pada anak sekolah dasar di Kota Depok. 
Laporan Penelitian.
Depok: Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan. Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. 
2009..47 hal., 27 tbl., 2 gbr., 7 lamp.

Tujuan kegiatan memberdayakan masyarakat sekolah melalui peningkatan 
Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP)  dan Praktek Pola Makan Gizi 
Seimbang pada anak Sekolah Dasar melalui intervensi Komunikasi Informasi 
dan Edukasi (KIE) di Kota Depok. Disain yang digunakan intervensi melalui 
pendekatan sebelum dan sesudah intervensi. Satu bulan setelah intervensi 
dilakukan evaluasi. Sampel melibatkan 132 siswa kelas 4 dan 5. Tahapan 
kegiatan melalui survei awal penjajakan PSP, Focus Group Discussion (FGD) 
dan wawancara mendalam untuk guru, penjaja makanan, orang tua dan anak 
sekolah. Tahap kedua mengembangkan media KIE  untuk Guru dan Anak 
Sekolah. Tahap ketiga melatih guru kelas dan guru  Pendidikan Jasmani 
dan Kesehatan menggunakan media KIE. Penyuluhan Guru kepada murid 
sekolah  bertahap selama 2 minggu. Akhir intervensi dilakukan evaluasi untuk 
melihat perubahan  PSP anak sekolah. Hasil menunjukkan  terjadi perubahan 
pengetahuan siswa tentang gizi dan gizi seimbang. Pendapat yang salah 
bahwa gizi seimbang sama dengan “ 4 Sehat 5 Sempurna” mengalami 
penurunan setelah intervensi dari 90,3 % menjadi 46,9%. Perubahan lainnya 
adalah  makan nasi lebih banyak daripada lauk dan sayuran serta makan sayur 
setiap hari. Perubahan sikap ke arah positif seperti nasi bisa diganti jagung, 
roti, ubi, singkong, makan sayur sebaiknya 2-3 kali sehari, makan telur sama 
baiknya dengan daging dan makan ikan laut sama baiknya dengan tempe. 
Pengetahuan tentang air minum dan olah raga tidak mengalami perubahan 
ke arah positif. Gizi seimbang menurut orang tua murid dan murid. adalah 
“ 4 Sehat 5 Sempurna” bersumber dari guru menggunakan Buku Ajar Ilmu 
Pengetahuan Alam. Pemberdayaan Guru melalui pelatihan Gizi Seimbang 



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 1 Tahun 2010 25

dilanjutkan pembelajaran dan penyuluhan terhadap siswa mengubah ke 
arah positif tentang Pengetahuan dan Sikap. Disarankan penyuluhan perlu 
dilakukan berkesinambungan  kepada orang tua, guru, penjaja makanan dan 
anak sekolah. Perlu dilakukan perubahan Buku Ajar Ilmu Pengetahuan Alam 
dan sosialisasi serta pelatihan tentang Gizi Seimbang kepada Guru.(BFKM-
UI, Trini )

Kata Kunci : pengetahuan, sikap, perilaku, gizi seimbang, anak SD

23. 
Purnakarya, Idral 
Analisis pola makan dan faktor lainnya yang berhubungan dengan kejadian 
demensia pada lansia di wilayah Jakarta Barat. Tesis.
Depok: Pascasarjana  Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM UI. 
2008.
108 hlm; 16 tbl;3 gbr., 5 lamp.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola makan dan faktor dominan  yang 
berhubungan dengan kejadian demensia pada lansia di wilayah Jakarta 
Barat. Disain penelitian potong lintang . Sampel berjumlah 141 orang lansia  
yang berusia lebih besar atau sama dengan 60 tahun diambil secara purposif. 
Demensia diukur menggunakan kuesioner Mini Mental State Examination 
(MMSE) dengan skor maksimum 30. Prevalensi demensia pada lansia 47,5 %. 
Hasil uji statistik  menunjukkan ada hubungan signifikan antara umur, tingkat 
pendidikan, status gizi (IMT = Indeks Massa Tubuh), asupan karbohidrat, 
asupan vitamin B12, asupan vitamin C dan Fe dengan demensia pada lansia 
(p < 0,05). Faktor paling dominan berhubungan dengan kejadian demensia 
pada lansia adalah pola makan (p< 0,05; OR=11,5 ). Lansia dengan 
jenis pola makan biasa (non-vegetarian) berpeluang 11,5 kali mengalami 
demensia dibandingkan dengan lansia pola makan khusus (vegetarian) 
setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, asupan vitamin B12, vitamin C, 
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Fe, asam folat, umur dan status gizi. Disarankan perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut dengan sampel lebih besar menggunakan rancangan cohort atau 
case control maupun studi  eksperimen untuk melihat pengaruh zat gizi dan 
dan faktor lainnya berhubungan dengan demensia (BFKM-UI, Trini ).
 
Kata kunci : pola makan, demensia, lansia

24. 
Windya, Irma Gilang 
Perubahan status gizi balita pasca mengikuti kegiatan pos gizi di Kota 
Cimahi.
Skripsi.
Depok: Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, UI. 2009.110 hlm; 34 tabel;10 grafik.,7 lamp.

Penelitian ini bertujuan melihat perubahan status gizi balita pasca mengikuti 
Pos Gizi. Disain penelitian yang digunakan adalah potong lintang. Sampel 
108 balita berasal dari 15 Pos Gizi  di 15 kelurahan di Kota Cimahi. Penelitian 
dilaksanakan Desember 2006 sampai Juni 2007. Kriteria  balita pernah 
mengikuti pos gizi siklus I selama 12 hari berturut-turut dan berada di bawah 
garis pita kuning pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Indikator status gizi 
digunakan Berat Badan menurut Umur (BB/U). Berat badan anak ditimbang 
dengan dacin presisi 0,1 kg. Status gizi anak dikonversikan menggunakan 
standar WHO (Z-score). Asupan makan anak diukur menggunakan metode 
recall 24 jam. Pola asuh anak diperoleh melalui wawancara dan pengamatan 
langsung berdasarkan kuesioner mewakili variabel pola asuh makan, pola 
pengasuhan, perilaku kebersihan dan pencarian serta pemberian perawatan 
kesehatan. Perubahan berat badan bervariasi setelah mengikuti pos gizi 
satu siklus pertama. Sebagian berat badan anak  naik, tetap, bahkan turun. 
Sembilan puluh balita mengalami kenaikan dengan rincian 7 anak (7,8 %) 
naik < 200 gram, 35 anak (38,8 %) naik 200-400 gram dan 48 anak (53,4%) 
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naik > 400 gram. Setelah 3 bulan mengikuti pos gizi, status gizi baik menurun 
5,6 %. Kegiatan pos gizi meski hanya 1 siklus mampu mengubah status gizi 
balita dari gizi buruk menjadi kurang dan gizi kurang menjadi baik, meskipun 
setelah 3 bulan mengalami penurunan. Hasil penelitian menunjukkan asupan 
energi berhubungan dengan status gizi. Disarankan  pelaksanaan pos gizi 
minimal 3 kali siklus untuk menurunkan jumlah gizi kurang pada balita. 
Perubahan berat badan balita dapat dilakukan dalam waktu singkat (12 
hari), namun mengubah perilaku membutuhkan waktu lebih lama dan perlu 
diulang-ulang. Perlu dibuat kriteria kelulusan yang sama untuk semua pos 
gizi dan dilihat adanya perubahan perilaku. (BFKM-UI, Trini).

Kata kunci : status gizi, pos gizi

25. 
Susilowati 
Hubungan antara durasi pemberian ASI dan faktor lainnya dengan status 
gizi pada anak umur 12-24 bulan di Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan 
Cimahi Tengah Kota Cimahi . Tesis. 

Depok: Pascasarjana Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM 
UI.2009. 102 hlm; 35 tbl ;8 gbr., 4 lamp.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara durasi pemberian 
Air Susu Ibu (ASI) dan variabel  lain terhadap status gizi pada anak umur 
12-24 bulan di Kelurahan Cigugur Tengah Kota Cimahi. Penelitian ini 
menggunakan rancangan potong lintang dan sampel diambil dengan cara 
proportional random sampling. Berat badan ditimbang dengan digital Seca 
dan panjang badan diukur dengan wooden length board. Penentuan status 
gizi menggunakan indeks BB/U, PB/U dan BB/PB. Parameter lain meliputi  
formulir food recall 24 jam dan kuesioner pengetahuan ibu tentang ASI dan 
gizi seimbang. Hasil penelitian  menunjukkan rata-rata durasi pemberian ASI 
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15 bulan, prevalensi gizi kurang 6,1 %, stunting 20,7 % dan kurus 10,6%. 
Stunting mengindikasikan terjadi kekurangan gizi kronis. Durasi pemberian 
ASI berkorelasi dengan status gizi anak (PB/U dan BB/PB). Nilai korelasi (r) 
tertinggi pada indeks PB/U (r = 0,443). Analisis tabulasi silang menguatkan 
adanya hubungan positif antara durasi pemberian ASI dan ASI eksklusif 
dengan pertumbuhan linear pada anak. Model regresi menjelaskan sekitar 
23,1 % variabilitas variabel status gizi anak terhadap ketujuh variabel 
independen. Model regresi cocok dengan data yang ada (p < 0,001). Status 
gizi anak (PB/U) = 0,706+ 0,790 durasi ASI+ 0,685ASI eksklusif - 0,086 diare 
–0,209 ibu bekerja - 0,186 pengetahuan Ibu ( ASI dan Gizi Seimbang) - 0,260 
asupan energi - 0,083 asupan protein. Disarankan perlu kajian ulang tingkat 
keberhasilan promosi ASI. Keempat butir rekomendasi Global Infant and 
Young Child Feeding perlu disosialisasikan secara proporsional. Diperlukan 
perhatian khusus dan upaya intensif memperbaiki status gizi anak. (BFKM 
-UI, Trini ).

Kata kunci :  durasi pemberian ASI, status gizi anak

26. 
Setiorini, Asih dkk.
Analisis ketahanan pangan tingkat rumah tangga terhadap status gizi balita 
di Kota Depok. Laporan penelitian .
Depok: Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan 
Masyarakat, UI. 2009.22 hlm., 16 tabel., 2 gambar.

Studi bertujuan untuk menganalisis faktor ketahanan pangan tingkat rumah 
tangga terhadap status gizi balita di Kota Depok. Digunakan disain kasus 
kontrol dengan pertimbangan ingin mengetahui kasus gizi kurang pada balita 
apakah dipengaruhi oleh faktor ketahanan pangan. Dilakukan pendekatan 
penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan area berdasar kondisi 
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geografis dan perekonomian di Kota Depok. Kecamatan Beji mewakili daerah 
urban dan Kecamatan Sawangan mewakili daerah rural. Jumlah sampel untuk 
kasus 155 balita dan kontrol 379 balita. Dilakukan diskusi kelompok terarah 
(FGD) untuk pengambilan data kualitatif. Sebagai informan ibu balita  memiliki 
anak balita gizi kurang, ibu  memiliki balita gizi baik, bapak memiliki balita gizi 
kurang, bapak memiliki balita gizi baik  dan kader Posyandu. Informan dalam 
wawancara mendalam melibatkan Tokoh Masyarakat (Toma), Bidan dan 
Kepala Puskesmas setempat. Berdasar analisis terdapat 6 variabel nilai p < 
0,025 yaitu variabel ketahanan pangan, riwayat penyakit seperti panas dan 
diare, jumlah balita dalam keluarga, pernah dibawa ke Posyandu dan pernah 
mendapat vitamin A. Hasil analisis multivariat menggunakan model prediksi 
menunjukkan bahwa anak yang pernah dibawa ke Posyandu memiliki peluang 
2,2 kali memiliki status gizi baik dibandingkan dengan anak yang tidak pernah 
ke posyandu setelah dikontrol dengan variabel ketahanan pangan, pernah 
panas, diare, mendapat  vitamin A dan jumlah balita dalam keluarga. Dalam 
rangka meningkatkan kunjungan balita ke Posyandu disarankan kepada 
Dinas Kesehatan Kota Depok maupun Puskesmas untuk meningkatkan 
pembinaan Posyandu melalui bimbingan dan supervisi secara rutin. Pelatihan 
kader Posyandu menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan kader 
dalam mengelola Posyandu. Sangat diperlukan regenerasi kader Posyandu 
dan pengaktifan kader. (BFKM - UI, Trini).

Kata kunci : ketahanan pangan, status gizi, balita
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27. 
Dewi, Gita Buana
Pengetahuan, sikap, perilaku tentang gizi seimbang dan faktor–faktor yang 
berhubungan pada siswa di SD IT Al-Qalam Kota Depok. Skripsi.
Depok: Departemen Gizi Kesehatan Masyarakat, FKM UI. 2009.109 hlm ., 46 
tbl., 1 lamp.

Penelitian ini mempelajari Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) tentang 
Gizi Seimbang dan faktor yang berhubungan pada siswa SD-IT Al –Qalam 
Kota Depok. Rancangan disain potong lintang menggunakan pendekatan 
diskriptif analitik. Sampel 120 siswa kelas 4 dan 5  diambil  secara purposive. 
Digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil 
penelitian menunjukan 71,7% anak memiliki pengetahuan Gizi Seimbang 
kategori baik, namun beberapa pengetahuan masih kurang seperti arti gambar 
kerucut dalam PUGS dinyatakan sebagai empat sehat lima sempurna (4S5S) 
dan makan tempe  membuat anak menjadi bodoh. Lebih dari dua pertiga 
anak memiliki sikap baik. Sikap kurang baik dinyatakan setelah minum 
susu tidak perlu makan makanan lain dan ikan dianggap  menyebabkan 
kecacingan. Hampir dua pertiga (65,8 %) siswa memiliki perilaku baik dalam 
Gizi Seimbang. Perilaku yang masih kurang adalah konsumsi buah tidak 
bewarna, makan sayur, makan nasi dan lauk pauk kurang dari 4 kali sehari 
dan anak jajan setiap hari. Adanya hubungan bermakna antara usia dan 
tingkat kelas dengan pengetahuan Gizi Seimbang pada siswa. Disarankan 
kepada  Depdiknas dan Dinas Kesehatan Kota Depok perlu meninjau 
kembali buku ajar yang berkaitan gizi seharusnya menyesuaikan dengan 
pedoman Gizi Seimbang. Perlu dilakukan sosialisasi Gizi Seimbang secara 
berkesinambungan kepada seluruh masyarakat khususnya warga sekolah 
(BFKM -UI, Trini).

Kata kunci : pengetahuan, sikap, perilaku, gizi seimbang, siswa SD
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28. 
Februhartanty, Judhiastuty; Siti Muslimatun dan 
Andi Mariyasari Septiari.  
Fathers help to improve breastfeeding practices:  Can Indonesian fathers 
provide the same help? UNIVERSA MEDICINA,  2007, 26 (2): 90-100.

Studi literatur ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi 
inisiasi dini menyusui dan pemberian ASI eksklusif terutama faktor yang 
berkaitan dengan peran ayah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran 
ayah tersebut.  Studi-studi di negara maju menyimpulkan bahwa peran 
ayah dalam mendukung pemberian ASI adalah mencakup perannya dalam 
pengambilan keputusan untuk pola pemberian makan bayi dalam perawatan/
pengasuhan bayi, membantu pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan 
sebagai pencari nafkah keluarga.  Dari studi-studi lain juga ditemukan bahwa 
faktor-faktor yang memperngaruhi peran ayah tersebut adalah kualitas 
kehidupan pernikahan, pengetahuan dan sikap ayah terhadap pemberian 
ASI, karakteristik parenting, dan beban ekonomi keluarga. Ayah di Indonesia 
mungkin dapat memberikan dukungan serupa terhadap pemberian ASI dan 
mengalami kendala yang mirip seperti yang dialami ayah di negara maju.  
Namun karena mereka dilingkupi oleh norma, kepercayaan, dan budaya 
yang berbeda, maka sebuah studi tentang peran ayah di Indonesia terhadap 
pemberian ASI sangat diperlukan. (BSEAMEO, Judhiastuty)
 
Kata kunci: inisiasi menyusui, pemberian ASI eksklusif, peran ayah
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29. 
Surono, Ingrid; dkk
In vivo antimutagenicity of Dadih probiotic bacteria towards Trp-P1.  Asian 
Australasian Journal of Animal Science, 2009, 22: 119-123

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kandidat  bakteri laktat probiotik 
pada isolat-isolat laktat Dadih yang merupakan bahan lokal yang aslinya berasal 
dari Bukittinggi, Sumatera Barat, khususnya pada properti antimutagenik in 
vivo.  Bakteri asam laktat yang tahan terhadap cairan empedu dan kondisi 
asam secara in vitro yang diisolasi dan diidentifikasi dari susu fermentasi 
tradisional Indonesia yaitu Dadih, dapat dijadikan strain probiotik yang 
potensial setelah pengkarakteristikan dengan hewan percobaan, khususnya 
untuk khasiat terapi. Sebanyak 5 isolat bakteri laktat dadih, masing-masing 
mempunyai potensi bertahan hidup selama 2 jam pada pH 2.0, dan tahan 
terhadap cairan empedu.  Susu yang dikultur dengan Enterococcus  faecium 
IS-27526 secara bermakna dapat menurunkan mutagenisitas tinja pada tikus 
dibandingkan pada kelompok kontrol, susu skim, dan susu yang dikultur 
dengan L. plantarum IS-20506.  Hasil ini menunjukkan bahwa Enterococcus  
faecium IS-27526 dapat berperan sebagai strain probiotik potensial dengan 
kemampuan antimutagenisitasnya. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: probiotik potensial, E. faecium, Dadih, antimutagenisitas



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 1 Tahun 2010 33

30. 
Pakasi, Trevino A; dkk
Vitamin A deficiency and other factors associated with severe tuberculosis in 
Timor and Rote Islands, East Nusa Tenggara Province, Indonesia. European 
Journal of Clinical Nutrition, 2009, 63: 1130-1135

Tujuan studi ini adalah mempelajari hubungan antara konsentrasi seng dan 
vitamin A dalam plasma dengan tingkat keparahan Tuberkulosis (TB). Studi ini 
merupakan studi potong lintang terhadap pasien TB yang baru terdiagnosis 
positif oleh tes sputum smear di Nusa Tenggara Timur.  Pasien-pasien ini 
dikategorikan sebagai TB ringan dengan skor Karnofsky (SK) > 80 atau 
TB berat (KS < 80).  Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar lengan atas (LILA), 
radiografi paru, dan hasil hemoglobin, laju sedimentasi eritrosit, albumin, 
C-reactive protein (CRP), kadar seng dan vitamin A dalam plasma dikorelasikan 
dengan kategori TB. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebanyak 300 pasien 
TB yang ikut serta, 63% adalah laki-laki dan 37% perempuan. Subyek dapat 
dikategorikan sebagai  TB ringan (53%) atau TB berat (47%).  Pasien TB 
berat memiliki kadar vitamin A, hemoglobin, dan plasma albumin yang lebih 
rendah dan CRP yang lebih tinggi secara bermakna dibandingkan pasien TB 
ringan.  Pasien TB berat juga memiliki area lesi aktif pada radiograf paru yang 
lebih luas dibandingkan pasien TB ringan. Hasil analisis regresi ganda setelah 
dikontrol oleh CRP, menunjukkan bahwa vitamin A (β = 3.2, 95% CI 1.6-4.9, 
p<0.000) tapi bukan seng, berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit 
TB.  LILA adalah prediktor tingkat keparahan TB yang lebih baik dibandingkan 
IMT (β = 1.3, 95% CI 0.6-6.2, p<0.000). Disimpulkan bahwa TB tingkat berat 
berhubungan dengan defisiensi vitamin A.  LILA dapat diaplikasikan sebagai 
metode penilaian keparahan TB. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: vitamin A, seng, CRP, LILA, tingkat keparahan, TB
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31. 
Usfar, Avita; dkk
Food and personal hygiene perceptions and practices among caregivers 
whose children have diarrhea: A qualitative study in urban mothers in 
Tangerang, Indonesia.  Journal of Nutrition Education and Behavior, 2010, 
42: 33-40.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki persepsi dan praktek ibu yang 
berhubungan dengan makanan, kebersihan diri, dan hubungannya 
dengan diare pada anak berusia 6-36 bulan yang menderita diare. Studi ini 
merupakan studi kualitatif yang dengan menggunakan metode wawancara 
mendalam dan pengamatan langsung. Subyek adalah 24 ibu yang anaknya 
sedang menderita diare. Mereka termasuk dalam kelompok rumah tangga 
dengan penghasilan bulanan keluarga kurang dari 160 USD (sekitar Rp 
1.500.000) dan mempunyai jamban di rumah. Hasil wawancara disajikan 
dalam bentuk transkrip narasi yang kemudian dibuat dalam beberapa kode 
sesuai tema-tema yang muncul.  Hasil studi ini menunjukkan bahwa sebagian 
ibu mengganggap bahwa diare adalah penyakit, sedangkan sebagian ibu 
lainnya mengganggap diare berhubungan dengan tahap tumbuh kembang 
anak.  Persepsi tentang kebersihan pangan umumnya berkaitan dengan 
ketersedian waktu ibu dalam melakukannya dan hal ini berhubungan dengan 
kurangnya pemahaman ibu tentang kontaminasi pada makanan. Persepsi 
tentang kebersihan diri umumnya berkaitan dengan mudah atau tidaknya 
ibu dalam melakukan hal tersebut bagi ibu. Pembentukan persepsi-persepsi 
ini berkaitan dengan pengalaman masa lampau, pengetahuan formal, atau 
pengaruh dari orang lain. Dalam hal praktek, ibu umumnya membersihkan 
talenan dengan lap dapur setelah memotong sayuran, dan mencuci talenan 
dengan sabun dan air setelah memotong daging mentah. Ibu beranggapan 
bahwa pentingnya kebersihan diri adalah untuk mempertahankan kesehatan 
dan kebersihan.  Mayoritas ibu mencuci tangan tanpa sabun setelah 
mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak. Studi ini menyarankan 
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perlunya mempertimbangkan persepsi-persepsi yang berkembang seperti 
disebutkan di atas dalam penyusunan program peningkatan pengetahuan 
ibu agar membuahkan perubahan yang positif. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: higiene, persepsi, praktek, diare, ibu 

32. 
Syauki, Andi Yasmin. 
Relationship between intakes of different fatty acids and insulin level in 
abdominal obese 
adult men in Jakarta. Tesis.
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009. 
187hlm.,bibl.,lamp 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara asupan berbagai jenis 
lemak dengan insulin pada laki-laki dewasa dengan obesitas sentral. Penelitian 
ini menggunakan rancangan potong lintang. Kuesioner semi kuantitaf-
frekuensi makanan yang telah divalidasi digunakan untuk memperoleh data 
asupan lemak pada 126 laki-laki usia 30-50 tahun dengan obesitas sentral 
yang sebelumnya telah mengikuti prosedur skrining melalui pemeriksaan 
klinis dan pengambilan darah. Pengukuran antropometrik dilakukan untuk 
mendapatkan data berat badan, tinggi badan dan lingkar pinggang. Data 
plasma insulin puasa, plasma glukosa puasa, plasma asam lemak bebas 
dan profil lemak darah diperoleh melalui pemeriksaan biokimia. Kuesioner 
aktivitas fisik dan surveilens penyakit kronik digunakan untuk memperoleh 
data aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, sayuran dan buah.  
Hasil penelitian ini menemukan bahwa asupan lemak total, lemak jenuh, 
lemak tidak jenuh tunggal maupun ganda (% dari total kalori) diperoleh 
lebih tinggi dibandingkan rekomendasi PERKENI/NCEP/AHA/ADA (41.23%, 
21.51% dan 9.32%), kecuali asupan lemak tidak jenuh ganda berdasarkan 
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PERKENI (6.87% dari energi). Asupan omega-3 dan omega-6 tidak memenuhi 
rekomendasi berdasarkan IOM. Hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia 
ditemukan pada penelitian ini. Insulin puasa berada dalam nilai normal (7.63 
u/L). Tidak ditemukan hubungan antara asupan berbagai jenis lemak dengan 
insulin pada laki-laki dewasa dengan obesitas sentral, tetapi plasma asam 
lemak bebas memiliki hubungan positif dengan asupan lemak tidak jenuh 
ganda (% dari total kalori) (r=0.190, p<0.05), dan plasma glukosa puasa 
(r=0.193, p<0.05). Disarankan untuk melakukan penelitian kasus-kontrol 
untuk melihat secara jelas hubungan antara asupan berbagai jenis lemak 
dengan insulin pada seseorang dengan dan tanpa obesitas sentral atau pada 
seseorang dengan dan tanpa resistensi insulin. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci : asupan berbagai jenis lemak, insulin, obesitas sentral

33. 
Fadhilah, Eriza. 
Menarche, nutritional status and lifestyle among adolescent girls aged 10-13 
years in Central Jakarta. Tesis.
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009. 
163hlm.,bibl.,lamp 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik menarche, 
status gizi dan gaya hidup pada remaja putri usia 10-13 tahun di Jakarta 
Pusat serta hubungan ketiga faktor tersebut. Penelitian ini menggunakan 
rancangan potong lintang yang melibatkan 211 orang subyek.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi remaja putri usia 10-13 tahun 
yang sudah mengalami menarche adalah sebanyak 28% dan rata-rata usia 
menarche adalah 11.6 tahun. Subyek yang sudah mengalami menarche 
memiliki persen lemak tubuh dan Indeks Massa Tubuh(IMT) terhadap Umur 
(IMT/U) Z skor yang lebih tinggi. Tidak ditemukan adanya asosiasi antara 
menarche dan tingkat aktifitas fisik. Proporsi subyek yang sudah mengalami 
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menarche secara bermakna lebih tinggi pada subyek yang memiliki ibu 
dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta memiliki orang tua yang 
memiliki pendapatan di atas upah minimum regional (UMR). Subyek yang 
keluarganya memiliki pendapatan di atas UMR memiliki IMT/U Z skor, IMT, 
serta persen lemak tubuh yang lebih tinggi.  Secara umum, subyek memiliki 
status gizi yang cukup baik, dimana 72.5% subyek memiliki IMT/U Z skor yang 
normal.  Sebesar 12.8% subyek mengalami kelebihan berat badan, dan 4.3% 
subyek mengalami obesitas.  Lebih dari separuh subyek (58.3%) mempunyai 
kelebihan lemak tubuh. Lebih dari separuh subyek memilih makanan berat 
sebagai makanan selingan selama mereka berada di sekolah.  Kurang lebih 
8.7 jam dalam sehari digunakan untuk tidur atau tidak melakukan aktivitas, 
11 jam untuk melakukan aktivitas sedang, serta 2.5 jam digunakan untuk 
melakukan aktivitas berat.  Terdapat 5 subyek yang merokok, dan tidak ada 
subyek yang mengkonsumsi alkohol.  Disarankan agar gaya hidup para 
remaja putri ini diperbaiki melalui pendidikan gizi baik oleh orang tua maupun 
oleh pihak sekolah. (BSEAMEO, Judhiastuty)
 
Kata kunci: menarche, status gizi, gaya hidup, remaja putri

34. 
Rospita, Lina. 
Hazard analysis critical control point study of foods for 6-24 months old 
children and food handler’s practices in Bekasi. Tesis 
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009. 
211hlm.,bibl.,lamp

Penelitian ini bertujuan untuk membuat lembaran data Hazard Analysis 
Critical Control Point (HACCP) atau Analisis Bahaya Titik Kendali Kritis 
dan mengetahui praktek pembuatan makanan anak usia 6-24 bulan di 3 
kecamatan di Kota Bekasi yang mewakili daerah perumahan, pedesaan, 
dan kumuh. Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang. Diskusi 
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kelompok terarah (FGD) dilakukan untuk mengetahui macam makanan dan 
diagram alur proses pembuatan makanan. Wawancara dilakukan terhadap 
210 penjamah makanan yang sekaligus merupakan pengasuh anak usia 6-
24 bulan untuk mengetahui perilaku mereka. Hasil studi ini menemukan 10 
macam makanan yang paling sering dikonsumsi yaitu sayur bayam, sayur 
sop, nasi, nasi tim, biskuit, bubur instant, bubur ayam, tempe goreng, ikan 
goreng, dan telur dadar. Titik kendali kritis (critical control point - CCP) yang 
ditemukan adalah pemasakan, pendinginan, penyimpanan, pemanasan 
ulang, pembelian, penyiapan, dan penambahan bahan setelah pemanasan. 
Praktek pembuatan makanan berdasarkan titik kendali kritis yang ditemukan 
yaitu tidak memasak secara menyeluruh; tidak memakan makanan dengan 
segera; tidak memanaskan kembali makanan setelah penyimpanan lebih dari 
2 jam dan setelah penambahan bahan; tidak membaca tanggal kadaluarsa, 
tidak memeriksa kemasan sebelum pembelian; dan mencuci tangan dengan 
tidak benar. Disarankan untuk mengembangkan program pendidikan 
menggunakan pendekatan HACCP sehingga bahaya dan cara pengendalian 
yang realistis selama penyiapan makanan di rumah dapat diidentifikasi. 
(BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: HACCP, anak 6-24 bulan, Titik Kendali Kritis, penjamah makanan
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