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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 No 2 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 
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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
Rahmawati, Widya. 
Association between iron status and helminth infection, and inflammation 
status among 12-20 weeks pregnant women in Karanganyar and Demak 
District, Central Java.  Tesis. 
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008. 
162hlm.,bibl.,lamp

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara status besi, 

kecacingan dan inflamasi pada ibu hamil umur 12-20 minggu kehamilan. 

Penelitian ini menggunakan rancangan potong lintang yang melibatkan 255 

subyek.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status besi relatif baik, 17.3% 

anemia, 33.7% defisiensi besi (serum feritin <30 µg/L), 2.4% defisiensi besi 

dalam sel (TfR > 8.5 mg/L), 3.7% body iron negatif (< 0 mg/kg berat badan), 

dan 6.45% anemia defisiensi besi. Status inflamasi relatif baik (15.7% dengan 

CRP > 5 mg/L dan 0.8% dengan AGP > 1 g/L). Infeksi cacing tambang 

tinggi (23.5%) dan mayoritas dalam intensitas ringan (1-2000 epg). Infeksi 

cacing tambang berhubungan dengan peningkatan kadar TfR (5.90±1.42 

mg/L vs. 5.14±1.22 mg/L, p<0.05). Infeksi T.trichiuria berhubungan dengan 

penurunan kadar Hb (113.3±11.4 g/L vs. 122.6±15.2 g/L, p<0.05). Tidak 

ada beda yang signifikan antara status besi pada ibu dengan atau tanpa 

inflamasi.Serum feritin, TfR dan body iron tidak berhubungan dengan asupan 

zat besi, umur kehamilan, dan keadaan ekonomi. TfR berhubungan dengan 

jarak kehamilan, umur ibu dan pengalaman reproduksi sebelumnya. Tetapi 

pengaruh cacing tambang sedikit lebih besar daripada pengaruh dari faktor 

lain. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa di daerah dengan intensitas 

kecacingan ringan, status besi dan status inflamasi relatif baik, status besi 

masih lebih dipengaruhi kecacingan, meskipun lemah. Oleh karena itu, upaya 
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mengontrol infeksi kecacingan perlu dilaksanakan. Selain itu, peningkatan 

asupan zat besi (baik dari makanan ataupun suplemen) tetap diperlukan 

untuk mempertahankan status besi selama proses kehamilan. (BSEAMEO, 

Judhiastuty)

 

Kata kunci: status besi, infeksi cacing, status inflamasi, kehamilan, 

Indonesia

02
Plan International Indonesia dan Departemen 
Gizi Masyarakat, FEMA-IPB 
Prevalensi status gizi balita di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Laporan penelitian.
Bogor, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2008. 59 
hlm., tabel, ilus., lamp.

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai situasi pangan dan gizi, 

mengidentifikasi masalah kurang gizi, dan menganalisis faktor penyebab 

masalah kurang gizi. Studi ini menggunakan kerangka konsep UNICEF 

yang disesuaikan dengan Flower Model yang dikembangkan oleh Plan 

International. Studi ini menggunakan rancangan potong lintang. Populasi 

pada studi ini adalah keluarga yang tinggal di daerah intervensi Plan pada 

lokasi studi terpilih. Unit sampel  adalah anak balita pada keluarga miskin dan 

tidak miskin, ibu dan pengasuh selain ibu, tokoh masyarakat, bidan, kader, 

kepala desa, petani/nelayan, guru, anak sekolah, tokoh agama, dan pejabat 

kantor pemerintahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi. 

Lima puluh (50) rumah tangga di tiga desa dipilih secara acak sederhana.  

Setiap keluarga diwawancarai, dilakukan pengukuran status gizi balita, dan 

recall asupan makanan.  Diskusi kelompok terarah (FGD) dan wawancara 
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mendalam dilakukan dengan melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh 

masyarakat, petugas kesehatan, kader dan  ibu balita. Studi ini menemukan 

bahwa prevalensi kurus (wasting) sangat tinggi (mencapai critical emergency 

situation menurut acuan WHO) yaitu ≥15%. Prevalensi pendek (stunting) dan 

gizi kurang (underweight) masing-masing ≥40% dan ≥30%. Faktor utama 

penyebab tingginya masalah gizi adalah buruknya kualitas dan kuantitas 

konsumsi pangan sebagai akibat masih rendahnya ketahanan pangan 

keluarga, buruknya pola asuh dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan. 

Tingkat asupan energi, protein, zat besi, dan kalsium jauh di bawah AKG dan 

didominasi oleh pangan sumber karbohidrat. Konsumsi vitamin dan mineral 

juga rendah. Balita pada umumnya mengkonsumsi bubur nasi atau bubur 

jagung tanpa lauk pauk (bubur kosong). Makanan sumber protein nabati 

hampir tidak pernah dikonsumsi. Pengetahuan gizi, praktek pengasuhan 

dan pemberian makan pada anak termasuk pemberian ASI masih rendah. 

Masih terdapat kepercayaan/makanan tabu yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip gizi khususnya pada anak balita, ibu hamil dan menyusui.  

Disarankan dilakukan intervensi dari aspek ketahanan pangan, pengasuhan 

dan kesehatan. Akses terhadap ketersediaan air yang berkelanjutan, fasilitas 

sanitasi dasar dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi 

aspek yang melengkapi. (BFKGK, Luh Ade)

Kata kunci: status gizi balita, faktor yang mempengaruhi status gizi, Timur 

Tengah Selatan
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03
Purwantini, T.B. dan M. Ariani
Pola konsumsi  pangan pada rumah tangga petani padi. 
Dalam Prosiding Seminar Nasional: Dinamika Pembangunan Pertanian dan 
Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009, 415 
hlm.,bibl.,lamp.

Makalah ini mengkaji pola pengeluaran dan konsumsi pangan rumah tangga 
petani padi. Penelitian menggunakan data PATANAS (Panel Petani Nasional) 
tahun 2007 dengan jumlah contoh sekitar 350 rumah tangga petani padi 
di 5 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan 
Sulawesi Selatan). Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: 1) Tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi 
di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih baik dibandingkan dengan 
di provinsi yang lainnya; 2) Pengeluaran pangan rumah tangga terbesar 
adalah pengeluaran makanan pokok, kemudian diikuti dengan pengeluaran 
tembakau/sirih dan pangan hewani; 3) Beras adalah pangan pokok petani 
padi dan bersifat tunggal, yang bersumber dari hasil sendiri, berkisar 38-63% 
di Jawa dan  53-94% di Luar Jawa; 4) Tingkat konsumsi energi dan protein 
bervariasi antar desa atau wilayah, namun pada umumnya masih dibawah 
angka kecukupan. Sumbangan energi terbesar dari kelompok padi-padian 
(44-69%). Implikasinya adalah  masih diperlukan upaya perbaikan pola 
konsumsi pangan  pada rumah tangga petani padi secara terus menerus 
dan terarah agar pola pangannya sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. 
Upaya tersebut dilakukan melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan 
memanfaatkan berbagai media seperti penyuluhan, leaflet, demonstrasi dan 
lain-lain (FPSEKP-Handewi).

Kata kunci : pola pengeluaran, konsumsi pangan, petani padi
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04
Ariningsih, Ening
Konsumsi dan kecukupan energi dan protein rumah tangga perdesaan  di 
Indonesia: analisis data susenas 1999, 2002, 2005. 
Dalam Prosiding Seminar Nasional: Dinamika Pembangunan Pertanian 
dan Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan 
Petani. 
Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2009, 415 
hlm.,bibl.,lamp.

Makalah ini menganalisis keragaman konsumsi, kecukupan energi dan 
protein rumah tangga di perdesaan. Data yang digunakan adalah data 
primer SUSENAS 1999, 2002, dan 2005 dari BPS. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif. Tingkat konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan 
angka kecukupan energi dan protein seperti ditetapkan pada WNPG VIII 
tahun 2004. Secara nasional asupan energi maupun protein rumah tangga 
di perdesaan sudah mencapai stándar mínimum kecukupan energi dan 
protein yang dianjurkan. Walaupun demikian, pada kelompok rumah tangga 
berpendapatan rendah konsumsi energi dan proteinnya masih di bawah 
stándar mínimum kecukupan energi maupun protein.  Proporsi rumah 
tangga defisit energi maupun protein masih relatif tinggi pada rumah tangga 
berpendapatan rendah (65%, 52% dan 51% untuk defisit energi dan 71%, 
75%, dan 51% untuk defisit protein, masing-masing untuk tahun 1999, 2002 
dan 2005).  Beras masih menjadi sumber utama energi dan protein. Konsumsi 
protein hewani pada rumah tangga berpendapatan rendah masih rendah 
(81%, 90%, dan 93% dari tingkat konsumsi yang dianjurkan masing-masing 
untuk tahun 1999, 2002 dan 2005). Dalam upaya mengatasi permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan konsumsi energi dan protein hendaknya 
program-program pemerintah diarahkan pada program-program perluasan 
kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Disamping 
itu peningkatan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas (khususnya 
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pangan hewani) dan terdistribusi dengan merata dengan harga yang 
terjangkau oleh masyarakat, serta penyuluhan tentang masalah gizi perlu 
terus diupayakan (FPSEKP-Handewi).

Kata kunci: energi, protein, protein hewani, konsumsi, kecukupan, 
perdesaan

05
Saliem,  Handewi P dan E. Ariningsih
Perubahan konsumsi dan pengeluaran rumah tangga di perdesaan: analisis 
data susenas 1999-2005 
Dalam Prosiding Seminar Nasional: Dinamika Pembangunan Pertanian dan 
Perdesaan: Tantangan dan Peluang bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
Bogor. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2009, 415 
hlm.,bibl.,lamp.

Makalah ini mengkaji perubahan pola konsumsi dan pengeluaran rumah 
tangga di perdesaan Indonesia menurut derajat ketahanan pangan.  Hasil 
analisis tentang pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga di perdesaan 
tersebut selanjutnya akan dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan 
pangan dan kesejahteraan rumah tangga di perdesaan. Analisis dilakukan 
secara  deskriptif analitik dengan menggunakan data Susenas 1999, 2002 
dan 2005. Derajat ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam empat 
kategori, yaitu: tahan pangan (konsumsi energi >80% dari anjuran dan 
pangsa pengeluaran pangan <60%dari total pengeluaran); kurang pangan 
(konsumsi energi ≤80% dan pangsa pengeluaran pangan <60%; rentan 
pangan (konsumsi energi >80% dan pangsa pengeluaran pangan >60%), 
dan rawan pangan (konsumsi energi ≤80% dan pangsa pengeluaran pangan 
>60%). Pengelompokkan tersebut didasarkan pada pertimbangan aspek 
gizi dan ekonomi. Aspek gizi diukur dalam pemenuhan kecukupan konsumsi 
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pangan dalam satuan energi dan dari aspek ekonomi diukur dari pangsa 
pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa di perdesaan selama 1999-2005: (1) proporsi rumah 
tangga rentan dan rawan pangan, bermata pencaharian pertanian serta 
kelompok yang tergolong berpendapatan rendah (miskin) jumlahnya cukup 
besar dan cenderung meningkat. Upaya penanganan untuk peningkatan 
ketahanan pangan dan kesejahteraan perlu diprioritaskan pada kelompok 
tersebut; (2) terjadi peningkatan pendapatan (nominal) rumah tangga namun 
secara riil cenderung menurun; dan (3) terjadi perubahan konsumsi dan 
pengeluaran pangan pokok dan mengarah pada mie/terigu, meningkatnya 
konsumsi dan pengeluaran untuk makanan jadi dan rokok (tembakau+sirih), 
konsumsi energi dan protein masih kurang dari standar kecukupan 
terutama pada kelompok rumah tangga kurang dan rawan pangan serta 
kelompok berpendapatan rendah. Saran yang direkomendasikan adalah 
(1) pemanfaatan lahan terlantar untuk pengembangan dan perluasan areal 
umbi-umbian dan palawija di perdesaan dengan melibatkan secara aktif 
kelompok rentan dan rawan dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan 
ketersediaan pangan, kesempatan kerja, pendapatan dan ketahanan 
pangan; (2) pemantauan terhadap kualitas dan keamanan pangan terhadap 
industri makanan terutama untuk menjamin keamanan pangan agar masalah 
kerawanan pangan dan kemiskinan di perdesaan tidak diperparah oleh 
masalah kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi makanan jadi. Demikian 
halnya tentang konsumsi rokok (tembakau+sirih), sosialisasi, edukasi dan 
advokasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan perlu terus diintensifkan 
(FPSEKP. Handewi).

Kata kunci: konsumsi, pengeluaran, rumah tangga, derajat ketahanan pangan, 
perdesaan.
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06
Suismono dan Misgiarta
Tepung kasava termodifikasi pengembangan agroindustri. 
Majalah Pangan, 2009,  54 (18): 44 - 54

Artikel ini bertujuan untuk membahas proses pemanfaatan tepung kasava 
termodifikasi sebagai bahan baku substitusi  tepung terigu dan tepung 
beras. Tepung kasava termodifikasi adalah produk tepung dari ubikayu 
yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel umbi kayu secara 
fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik 
tepung yang dihasilkan sehingga ketika bahan tersebut diolah dapat 
menghasilkan aroma dan citarasa khas yang dapat menutupi aroma dan 
citarasa ubikayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. Selama 
proses fermentasi terjadi pola kehilangan komponen penimbul warna 
dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pengeringan. 
Dampaknya adalah warna tepung yang dihasilkan lebih putih dibandingkan 
warna tepung kasava biasa. Perbaikan kualitas tepung dipengaruhi oleh 
reaksi biokimia selama fermentasi dengan bakteri asam laktat (BAL). Produk 
tepung kasava termodifikasi tidak sama persis karakteristiknya dengan terigu 
dan tepung beras, sehingga dalam aplikasinya diperlukan sedikit perubahan 
formula atau prosesnya untuk menghasilkan produk yang bermutu optimal 
yaitu dengan menggunakan proses “Sponge Dough Method” atau biang 
adonan. Adonan dari tepung ini juga akan lebih baik jika dilakukan dengan 
air hangat (40-60°C). Perubahan sifat fisik jelas terlihat bahwa semakin 
lama direndam derjajat putih tepung semakin menurun. Sedangkan sifat 
amilografi, tepung kasava termodifikasi menghasilkan produk olahan yang 
lebih mengembang dan lebih lunak dibandingkan tepung terigu dan tepung 
kasava biasa. Pemanfaatan tepung kasava termodifikasi sebagai pengganti 
tepung terigu dapat menunjang program diversifikasi pangan, agribisnis 
dan ketahanan pangan terutama pemanfaatan sumber bahan pangan lokal 
(FPSEKP. Handewi).

Kata Kunci: Ubi kayu, tepung kasava termodifikasi, prosesing
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07
Muniarti
Hubungan pengetahuan dan sikap Ibu tentang pemberian MP-ASI dengan 
status gizi anak (6-24 bulan) di Kenagarian Bungo Tanjung 
Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2010, 4(2):88-96

Penelitian bertujuan untuk mengetahui status gizi anak 6-24 bulan, 
pengetahuan dan sikap ibu tentang pemberian MP-ASI pabrikan, serta 
hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan status gizi anak umur 6-24 
bulan. Desain penelitian adalah potong lintang dengan instrumen kuesioner, 
dacin mikrotoise dan tabel National Centre of Health Statistic (NCHS). 
Penelitian dilakukan bulan November-Desember 2009. Populasi berjumlah 
86 anak dan semuanya dijadikan sampel. Variabel sikap diukur dengan skala 
likert. Hasil penelitian menunjukkan status gizi anak kurus sebanyak 16,3%, 
tingkat pengetahuan Ibu terhadap pemberian MP-ASI  rendah sebanyak 39,5 
%, sikap Ibu negatif terhadap pemberian MP-ASI sebanyak 60,5%. Terdapat 
hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang pemberian MP-
ASI dengan status gizi anak dengan nilai=0,004 (P<0,05), dan terdapat 
hubungan yang bermakna antara sikap Ibu terhadap pemberian MP-ASI 
dengan status gizi anak dengan nilai P=0,007 (P<0,05). Disarankan kepada 
pimpinan puskesmas untuk lebih sering penyuluhan tentang pola pemberian 
dan pengolahan MP-ASI yang baik dan risiko pemberian MP-ASI terlalu dini 
serta monitoring terhadap anak dengan status gizi yang kurang dengan 
melakukan kunjungan rumah dan demo dalam pengolahan MP-ASI. (BPDII-
Hartinah)

Kata kunci: Status gizi, MP-ASI, Pengetahuan ibu, sikap ibu
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08
Adiyasa, I Nyoman; Hamam Hadi dan I Made Alit 
Gunawan
Evaluasi program pemberian MP-ASI bubuk instan dan biskuit di Kota 
Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Bengkulu Utara tahun 2007
Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 2010, 6(3): 145-155

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan  program 
MP-ASI bubuk instan dan biskuit pada bayi dan anak-anak usia 6-24 bulan 
dari keluarga miskin di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur dan 
Bengkulu Utara.  Penelitian ini merupakan observasional dengan pre-and post 
test desain. Dilaksanakan mulai Juli 2007-Februari 2008 di 16 Puskesmas, 
masing-masing 4 puskesmas di setiap Kota/Kabupaten penelitian.  Subjek 
penelitian yaitu petugas pengelola/pelaksana kegiatan pemberian MP-
ASI bubuk instan dan biskuit di tingkat provinsi, kabupaten/kota, tenaga 
gizi Puskesmas, kelurahan/desa/posyandu. Besar sampel diperoleh dari 
perhitungan berdasarkan pendugaan proporsi balita yang berat badan tidak 
mengalami peningkatan setelah mendapat kegiatan pemberian MP-ASI, 
diperoleh besar sampel untuk sasaran program sebanyak 40 sampel (20 
sampel memperoleh MP-ASI bubuk instan dan 20 sampel memperoleh MP-
ASI biskuit). Variabel dalam penelitian adalah 1. Input (tenaga, dana, bahan, 
dan metode pemberian MP-ASI), 2. Proses (perencanaan, pelaksanaan 
dan pemantauan/pembinaan) dan 3. Output (ketepatan sasaran, ketepatan 
jumlah, cakupan sasaran, dan kenaikan berat badan), dan 4. Outcome 
(perubahan status gizi). Masing-masing diberikan skor untuk dikategorikan 
tingkat keberhasilannya. Dikategorikan menjadi 3 yaitu baik bila >80% dari 
total skor;  sedang bila 60-80% dari total skor dan kurang bila <60% dari total 
skor.  Pengumpulan data dengan observasi, pengisian kuesioner, wawancara 
mendalam, pencatatan data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat keberhasilan program input di 3 Kabupaten termasuk kategori 
sedang kecuali Lombok Timur kategori baik.  Tingkat keberhasilan proses di 



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 2 Tahun 2010 ��

Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur termasuk kategori sedang, di 
Lombok Timur dan Bengkulu Utara termasuk kurang.  Output di 3 kabupaten/
kota termasuk kategori kurang, kecuali Bengkulu Utara termasuk sedang.  
Outcome program di semua kabupaten/kota termasuk kategori kurang. Ada 
perbedaan rata-rata sasaran berat badan sebelum dan sesudah diberikan 
MP-ASI. Ada perbedaan rata-rata skor-Z sasaran sebelum dengan sesudah 
diberikan MP-ASI. (BPDII-Hartinah)

Kata kunci: Evaluasi program; MP-ASI;  Bubuk instan; Biskuit

09.
Sri Lestari; Nurfida Khairina Arrasyid; dan Isti 
Ilmiati Fujiati
Status gizi, Infeksi kecacingan, dan prestasi belajar serta faktor yang 
berhubungan dengan prestasi belajar pada anak sekolah dasar di daerah 
kumuh perkotaan kota Medan.  Laporan Penelitian Hibah Penelitian Strategis 
Nasional
Sumatera Utara: Universitas Sumatra Utara. 2009. 37 hlm. Bibl.; Lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari infeksi cacing usus, status gizi, 
dan prestasi sekolah serta faktor yang berhubungan dengan prestasi sekolah 
anak sekolah dasar (SD).  Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan 
pendekatan potong lintang yang dilakukan pada Juni-November 2009 di 
5 SD di Kota Medan.  Pemeriksaan telur cacing dalam tinja dengan teknik 
Kato-Katz  diilakukan di laboratorium Departemen Parasitologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Sampel penelitian adalah siswa kelas 
III, IV, dan V sejumlah 350 anak yang diambil secara purposive. Instrumen 
dalam penelitian ini adalah 1. uji laboratorium, 2. Kuesioner,3. Timbangan 
injak, dan 4. mikrotoise. Hasil penelitian menunjukkan 50,86% anak positif 
cacing usus baik infeksi tunggal maupun campuran. Jumlah Rata-rata Telur 
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per Gram Tinja (RTPG) yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 864 telur 
A. lumbricoides, 134 telur T. trichiura.  Derajat infestasi cacing usus termasuk 
dalam kategori ringan.  Responden yang memiliki hygiene pribadi dengan 
kategori baik 50,29% dan kurang baik 49,71%. Ada hubungan bermakna 
antara hygiene pribadi dengan infeksi kecacingan (p<0,005).  Status gizi 
responden dengan kategori normal/baik 52%, kurus 45,14%, dan gemuk 
2,86%.  Tidak ada hubungan yang bermakna antara infeksi cacing usus 
dengan status gizi anak karena derajat infeksi yang ringan.  Anak sekolah 
yang mempunyai prestasi belajar kurang sebanyak 52,29%. Penelitian 
ini menunjukkan hasil prestasi siswa yang terinfeksi cacing lebih rendah 
dibanding siswa tidak cacingan berkaitan dengan malnutrisi akibat infeksi 
cacing yang berpengaruh terhadap daya kognitif anak terinfeksi. Disarankan 
perlunya pengobatan kecacingan khusus terhadap siswa SD di daerah 
kumuh perkotaan secara blanket method  dan penyuluhan kesehatan dan 
kebersihan pribadi terutama kebersihan kuku dan memakai sepatu. (BDII-
Hartinah).

Kata kunci: kecacingan, status gizi; siswa sekolah dasar.

10.
Hermayanti, Dyah
Persepsi keluarga tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif (Tinjauan 
perspektif gender untuk mengantisipasi kasus gizi buruk). Laporan 
Penelitian
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Pusat Studi Wanita dan 
Pembangunan. 2009. 23 hlm.; Bibl.; Lamp.

Penelitian bertujuan untuk 1) mengetahui persepsi suami, istri, nenek dan 
kakek terhadap ASI eksklusif; 2) mengetahui penerapan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi mereka; 3) merumuskan pemberdayaan masyarakat 
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berbasis gender untuk mengantisipasi kasus gizi buruk. Digunakan penelitian 
deskriptif, dengan teknik pengambilan data tahap pertama dipilih kecamatan 
di Kota Malang, tahap ke dua dipilih satu kelurahan di kecamatan terpilih, 
tahap ke tiga dipilih satu Posyandu yang dijumpai kasus gizi buruk tertinggi 
di kelurahan yang terpilih dan tahap ke empat dipilih orang tua balita yang 
menjadi anggota posyandu.  Hasil penelitian menunjukkan persepsi keluarga 
tentang ASI eksklusif sebagai berikut, (1) Ibu yang mengetahui manfaat ASI 
eksklusif dengan benar adalah 8,5% di antara 95% ibu yang mengatakan 
mengetahui manfaat ASI eksklusif; (2) Ayah yang mengetahui manfaat 
ASI eksklusif 5% dengan benar di antara 78% yang yang mengatakan 
mengetahui manfaat ASI eksklusif ; (3) Tidak ada seorangpun dari nenek 
dan kakek yang mengetahui manfaat ASI eksklusif dengan benar di antara 
38% nenek dan 60% kakek yang mengetahui manfaat ASI eksklusif. Dari data 
yang terkumpul menunjukkan bahwa persepsi ASI eksklusif oleh perempuan 
dan laki-laki sama-sama masih rendah; (4) Pemberian ASI eksklusif sampai 6 
bulan dilaksanakan oleh 66% Ibu; (5) Perumusan pemberdayaan masyarakat 
berbasis gender untuk mengantisipasi kasus gizi buruk dengan upaya-upaya 
meningkatkan persepsi wanita itu sendiri dan keluarganya tentang manfaat 
ASI eksklusif untuk kepentingan status kesehatan bayinya. Disarankan 
perlunya partisipasi masyarakt dalam mengantisipasi kasus gizi buruk anak 
dan peningkatan interaksi antara kader posyandu dengan ibu anggota 
posyandu. Perlunya peningkatan program penyuluhan berbasis gender 
khususnya pencegahan gizi buruk anak  dan penyuluhan ASI ekslusif dengan 
pendekatan lintas sektoral. (BPDII-Hartinah)

Kata kunci: ASI Ekslusif; perspektif gender; gizi buruk
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11.
Asrar, Muhamad; Hamam Hadi dan Dradjat 
Boediman
Pola asuh, pola makan, asupan zat gizi dan hubungannya dengan status 
gizi anak balita masyarakat Suku Nuaulu di Kecamatan Amahai Kabupaten 
Maluku Tengah Provinsi Maluku
Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 2009, 6 (2): 84-94

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh, pola 
makan, asupan zat gizi dengan status gizi anak balita masyarakat Suku 
Nuaulu di Kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. 
Jenis penelitian ini merupakan observasional analitis dengan rancangan 
potong lintang.  Penelitian dilaksanakan pada Oktober-Desember 2008 di 
6 kampung yaitu Kampung Bunaran, Hawaian, Ruhua, Simalou, Nuanea, 
dan Yahalatan. Diperoleh  sampel sejumlah 68 balita dari populasi penelitian 
sejumlah 421 balita umur 12 sampai dengan 60 bulan. Data yang dikumpulkan 
meliputi, karakteristik keluarga, pola asuh makan dalam pemberian ASI 
dan makanan, berat badan, panjang badan dan tinggi badan, pola makan 
(food frequency questionnaire), dan asupan zat gizi (recall 24 jam 3 hari) 
serta status gizi (BB/U, TB/U dan BB/TB). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 77,9% pola asuh termasuk kategori kurang, 66,2% pola makan 
termasuk kategori kurang dengan konsumsi 2 jenis kelompok makanan 
yaitu kombinasi sumber karbohidrat dengan sumber vitamin/mineral dan 
sumber karbohidrat dengan sumber protein. Berdasarkan hasil pengukuran 
status gizi dengan indeks BB/U hanya 20,6% termasuk kategori kurang. 
Pengukuran dengan indeks TB/U menunjukkan 51,5% termasuk kategori 
pendek, pengukuran  dengan indeks BB/TB hanya 4,4% termasuk kategori 
kurus.  Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna hanya diperoleh 
antara pola asuh dan pola makan dengan status gizi menurut indeks TB/
U.  Hubungan bermakna juga ditemukan antara asupan zat gizi (energy dan 
protein) dengan status gizi menurut indeks BB/U dan TB/U. Dalam penelitian 
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ini disarankan peningkatan pola asuh, pola makan, asupan energi dan 
protein melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dan 
keluarga mengenai pentingnya pola asuh, pola makan, asupan energi dan 
protein. (BPDII-Hartinah).

Kata kunci: pola asuh; pola makani; asupan gizi; status gizi

12.
Salimar, dkk.
Karateristik masalah pendek (stunting) pada Balita di seluruh wilayah 
Indonesia.
Penelitian Gizi dan Makanan   2009 (Supl.):  63-74

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik masalah pendek 
(stunting) pada Balita di seluruh Indonesia, mengetahui faktor penyebab 
stunting dan program yang sesuai untuk  masing-masing wilayah. Desain 
penelitian adalah potong lintang. Sampel menggunakan data Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) 2007, dengan kriteria inklusi adalah rumah tangga yang 
mempunyai anak balita lebih dari satu orang dengan  umur  6-59 bulan, 
tanpa kelainan kongenital dan tidak menderita polio. Variabel bebas adalah 
pemberian ASI, pengeluaran keluarga, besar keluarga, pendidikan orangtua, 
pekerjaan orang tua, imunisasi, infeksi penyakit dan sanitasi lingkungan. 
Variabel terikat adalah status gizi berdasarkan TB/U. Pembagian wilayah 
berdasarkan SDKI yaitu : Sumatera, Jawa, Bali dan Indonesia Timur, Kalimantan 
dan Sulawesi. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa peubah 
yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya masalah stunting pada 
anak balita (p<0,05) diseluruh wilayah Indonesia adalah pendidikan ibu, 
tingkat ekonomi dan frekuensi penimbangan. Ibu berpendidikan lebih tinggi 
(≥SLTA) berpelung 1,405 kali memiliki anak balita gizi normal dibanding ibu 
berpendidikan rendah. Balita dari keluarga dengan tingkat ekonomi lebih 
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baik (kuintil 4-5) berpeluang memiliki balita tidak stunting 1,093 kali lebih 
besar dibanding tingkat ekonomi kurang. Balita yang ditimbang secara 
tidak teratur berpeluang 1,041 kali memiliki balita yang stunting dibanding 
yang teratur. Secara keseluruhan prevalensi balita stunting di lima wilayah 
penelitian sebesar 38,2%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 
36,8%. Dari lima wilayah di Indonesia persentase terbesar balita stunting 
berturut-turut adalah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Indonesia Timur, Jawa 
serta Kalimantan. Analisis berdasarkan wilayah ditemukan bahwa peubah 
yang dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya stunting (p<0,05), di 
Sumatera adalah pendidikan ibu. Di Jawa adalah pendidikan ibu, tingkat 
ekonomi, frekuensi penimbangan dan jumlah anggota keluarga. Bali dan 
Indonesia Timur adalah pendidikan ibu, kelengkapan imunisasi, dan akses 
terhadap air bersih. Di Kalimantan adalah penyakit TB paru; sedangkan di 
Sulawesi adalah pendidikan ibu. Dalam upaya mengatasi masalah stunting 
diperlukan program yang sesuai dengan masalah yang ada di wilayah 
masing-masing, antara lain dengan peningkatan pelayanan Posyandu dan 
peningkatan partisipasi masyarakat.  (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : balita, stunting

13.
Jahari, Abas Basuni, dkk
Efek program pemberian “Taburia” terhadap kadar hemoglobin balita 
keluarga miskin di JakartaUtara. 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009, 32 (1) : 1-8.

Penelitian ini bertujuan mempelajari program pemberian taburia terhadap 
perubahan kadar hemoglobin dan status anemia gizi besi (AGB) balita pada 
keluarga miskin di Jakarta Utara. Rancangan penelitian adalah evaluasi 
sebelum dan sesudah perlakuan (pre-post evaluation). Penelitian dilakukan 
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pada tahun 2008 selama 3,5 bulan  di Puskesmas Cilincing, Koja dan 
Panjaringan, Jakarta Utara. Di tiap Puskesmas dipilih 3 kelurahan dengan 
sosial ekonomi yang relatif sama. Sampel penelitian adalah anak umur 6- 59 
bulan, dengan total sampel 540 anak. Data yang dikumpulkan meliputi: status 
besi (kadar hemoglobin), sosial ekonomi keluarga, kepatuhan mengonsumsi 
taburia dan morbiditas balita. Hasil menunjukkan bahwa karakteristik sosial 
ekonomi untuk tingkat pendidikan kepala keluarga dan ibu balita sebagian 
besar berpendidikan sekolah menengah ke bawah masing-masing 68,4% dan 
79,7%. Sebagian besar kepala keluarga (72,5%) bekerja pada sektor yang 
berpenghasilan tidak tetap; 11,8% tidak bekerja dan 15,7% berpenghasilan 
tetap. Tingkat kepatuhan konsumsi taburia adalah 87,8%. Tidak adanya 
perubahan status morbiditas balita kemungkinan disebabkan lokasi penelitian 
mengalami banjir dan hujan lebat. Hasil analisis menunjukkan bahwa proporsi 
balita yang anemia (Hb <11 mg/dl) menurun secara bermakna dari 62,3% 
pada saat data dasar menjadi 45,5% pada evaluasi tengah waktu dan menjadi 
24,7% pada evaluasi akhir. Rata-rata kadar hemoglobin balita meningkat dari 
10,5 mg/dl pada data dasar menjadi 11,1% pada evaluasi tengah waktu dan 
menjadi 12,0 mg/dl pada evaluasi akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pemberian taburia dapat meningkatkan kadar hemoglobin balita. 
Perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum taburia dijadikan program 
nasional. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : taburia, hemoglobin levels, keluarga miskin
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14.
Hermina; dkk
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebiasaan makan pagi pada remaja 
putri di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009; 32 (2) : 94-100.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor 
yang dapat berpengaruh terhadap kebiasaan makan pagi pada remaja putri. 
Disain penelitian potong lintang, dilakukan di SMP Negeri Kota Depok pada 
bulan Desember 2007 dengan sampel berjumlah 217 siswi SMP berumur 13-15 
tahun. Data yang dikumpulkan meliputi kebiasaan makan pagi, pengetahuan 
gizi siswi, persepsi tubuh ideal, ketersediaan sarapan pagi, jarak ke sekolah, 
uang jajan, kebiasaan jajan mengenyangkan, kebiasaan membawa bekal, 
pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua dan penghasilan orang tua. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, food recall dan pengisian 
kuesioner. Uji statistik menggunakan kai kuadrat, menunjukkan hasil bahwa 
asupan energi makan pagi dengan kalori cukup sebanyak 58,5 % sedangkan 
41,5 % dengan  kalori kurang.  Siswi yang biasa makan pagi mempunyai 
pengetahuan gizi ”baik” sebanyak 63,8%, sedangkan 48,7% pengetahuan 
gizinya ”kurang”.  Kebiasaan makan pagi remaja putri dengan pengetahuan 
gizi, ketersediaan makan pagi dan  pendidikan ibu memiliki hubungan yang 
bermakna (p<0,05), namun variabel lain tidak bermakna. Perlu nasihat dan 
bimbingan dari orang tua dalam membiasakan makan pagi.  (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : kebiasaan makan pagi, remaja putri, sekolah menengah 
pertama
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15.
Salimar; dkk.
Peranan penyuluhan dengan menggunakan alat bantu leaflet terhadap 
perubahan pengetahuan dan sikap ibu balita gizi kurang. 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009; 32 (2) :119-128

Tujuan penelitian untuk mempelajari perubahan pengetahuan dan sikap ibu 
balita gizi kurang setelah mengikuti paket penyuluhan selama tiga bulan 
antara kelompok yang mendapat leaflet dengan yang tidak. Penelitian 
menggunakan rancangan kuasi eksperimen. Populasi adalah ibu yang 
mempunyai anak balita gizi kurang dengan umur ibu antara 18-45 tahun, 
di wilayah Puskesmas Sukaraja dan Bogor Selatan pada bulan Maret-
Desember 2005. Jumlah sampel 176 responden, yang dibagi menjadi 2 
kelompok. Kelompok Perlakuan (KP) adalah kelompok yang mendapatkan 
paket penyuluhan selama 3 bulan dan diberi leaflet untuk dipelajari di 
rumah, sedangkan Kelompok Kontrol (KK) adalah kelompok yang mengikuti 
penyuluhan selama 3 bulan, dan tidak diberikan leaflet, tetapi leaflet 
diberikan setelah penelitian selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ditemukan perubahan skor pengetahuan ibu dari 78,9% menjadi 90,5% 
pada KP dan dari 79,7% menjadi 90,1% pada KK. Dengan uji Kai kuadrat 
ditemukan perbedaan yang signifikan (p=0,00) pada pengetahuan ibu 
sebelum dengan sesudah dilakukan penyuluhan pada kedua kelompok. 
Peningkatan rata-rata skor pengetahuan ibu sebesar 11,4% pada KP  dan 
10,4% KK. Ditemukan perbedaan yang signifikan (p=0,021) sikap ibu pada 
KP sebelum dan sesudah penyuluhan, sedangkan pada KK tidak signifikan 
(p=0,187). Perubahan sikap positif sebesar 28,1% pada KP  dan 16,1% pada 
KK. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa leaflet merupakan salah satu 
metode yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pengetahuan 
dan sikap ibu dalam perawatan balita  gizi kurang. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : Leaflet, balita gizi kurang, pengetahuan dan sikap
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16.
Diana Sari, Yunita; dkk
Pola konsumsi makanan sebagai indikator anemia pada wanita usia subur 
(WUS). 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009; 32 (2) : 101-106.

Penelitian ini bertujuan mempelajari kemungkinan pola konsumsi makanan 
sebagai indikator anemia pada wanita  usia subur (WUS). Desain penelitian 
adalah potong lintang. Lokasi penelitian di 1 kabupaten dan kota di Propinsi 
Bali dan Banten. Sampel penelitian 576 WUS berumur 17-40 tahun. 
Data konsumsi makanan dikumpulkan dengan metode Food Frequency 
Questionaire (FFQ) dan pengukuran kadar hemoglobin dengan metode 
Cyanmethaemoglobin. Analisis data menggunakan regresi logistik dan tes 
reliabilitas untuk mencari cut of point indikator anemia. Hasil menunjukkan 
bahwa  konsumsi daging, ayam, ikan dan telur di Bali termasuk jarang (< 
2 kali per minggu), masing-masing sebesar 37%, 22,8%, 34% dan 36,5%. 
Sedangkan di Banten sampel yang jarang  mengkonsumsi daging hampir 
semuanya, ayam 92%, ikan segar 51% dan telur 63%.  Bahan makanan yang 
sering dikonsumsi (>7x per minggu) adalah tahu-tempe dan sayuran hijau, 
masing-masing sebanyak 85%  dan 87,3% sampel di Bali, sedangkan  di 
Banten  41,3% dan 14,5% sampel. Sebagian besar sampel (91%) di Bali 
mengkonsumsi buah-buahan lebih dari 2 kali per minggu, di Banten hanya 
43%.  Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi daging (50 gram) < 2 
kali per minggu mempunyai risiko anemia 2,2 kali dibandingkan dengan 
konsumsi daging ≥ 2 kali per minggu. Hasil uji reliabilitas antara frekuensi 
konsumsi daging (≥ 2 kali per minggu) dengan status anemia menunjukkan 
nilai sensitifitas 76,7% dan spesifitas 46,1%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa untuk surveilans anemia pada WUS konsumsi daging ≥ 2 kali per 
minggu  tidak sensitif  sebagai indikator anemia. (FGIZ-Nuzul) 

Kata kunci: wanita usia subur, pola konsumsi pangan, anemia
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17.
Irawati, Anies
Faktor determinan risiko kurang energi kronis (KEK) pada ibu menyusui di 
Indonesia.  
Penelitian  Gizi Makanan  2009, 32(2): 82-93

Tujuan penelitian adalah mempelajari faktor determinan risiko KEK pada ibu 
menyusui bayi umur 0-5 bulan dan 6-23 bulan. Penelitian ini menggunakan 
data Riskesdas 2007. Sampel adalah pasangan ibu dan bayi umur 0-23 bulan 
sebanyak 22076, ibu yang menyusui anak umur 0-5 bulan sebanyak 3413, 
dan ibu yang menyusui  anak umur 6-23 bulan sebanyak 18663. Analisis yang 
digunakan adalah uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
prevalensi risiko KEK pada ibu menyusui di Indonesia adalah 34,6%. Risiko 
KEK pada ibu menyusui bayi umur 0–5 bulan berhubungan bermakna dengan 
pola menyusui predominan, paritas dan konsumsi energi < 80% AKG (P < 
0,05). Risiko KEK pada ibu menyusui bayi umur 6-23 bulan berhubungan 
bermakna dengan pola menyusui predominan, paritas, konsumsi energi < 
80% AKG, aktivitas berat dan ISPA (P < 0,05). Pentingnya promosi agar ibu 
sejak awal kehamilan dan saat menyusui memiliki status gizi baik.  (FGIZ-
Nuzul)

Kata kunci: ibu menyusui, kurang energi kronis, pola menyusui
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18.
Prihatini, Sri; dkk
Kontribusi zat gizi makro terhadap total konsumsi energi rumah tangga 
sebagai alternatif  indikator kemiskinan. 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009; 32 (Supl) : 1-15.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mempelajari kemungkinan sumbangan 
energi dari zat gizi terhadap total energi rumah tangga sebagai alternatif 
indikator kemiskinan.  Data yang digunakan adalah data Riskesdas tahun 
2007, konsumsi pangan dari  203.123 rumah tangga dihitung menggunakan 
program Nutrisoft. Sumbangan konsumsi energi rumah tangga dihitung 
menggunakan kuintil pengeluaran rumah tangga dan proporsi pengeluaran 
untuk pangan. Uji reliabilitas dilakukan guna mendapatkan cut-off point 
indikator kemiskinan untuk pengeluaran konsumsi pangan dan konsumsi zat 
gizi makro. Hasil menunjukkan bahwa karbohidrat memberikan sumbangan 
66,6%  terhadap konsumsi energi rumah tangga, protein 13% dan lemak 
20,4%. Analisis kuintil pengeluaran rumah tangga menunjukkan nilai yang 
rendah, sumbangan karbohidrat sangat tinggi, tetapi sumbangan lemak 
dan protein rendah. Karbohidrat menyumbang 69,2% energi rumahtangga, 
protein 12,8% dan lemak 18,0% di kuintil pertama. Pada kuintil 5, sumbangan 
karbohidrat 61,8%, protein 13,9% dan lemak 23,5%. Analisis pengeluaran 
pangan terlihat bahwa nilai pengeluaran pangan >70% memberikan 
sumbangan energi dari karbohidrat 69,5%, protein 12,8% dan lemak 17,7%. 
Uji reliabilitas pengeluaran pangan dan energi dari makronutrien tidak 
diperoleh nilai kappa yang baik. Nilai kappa tertinggi  (0,21) ditemukan pada 
nilai pengeluaran pangan > 70% (miskin) dan < 50% (tidak miskin) dan 
sumbangan energi dari karbohidrat sebesar 65%. Dapat disimpulkan bahwa 
sumbangan energi dari makronutrien (karbohidrat, protein dan lemak) dari 
total konsumsi energi rumah tangga tidak dapat dipergunakan sebagai 
indikator kemiskinan. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : konsumsi pangan, kemiskinan, zat gizi
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19.
Muljati, Sri; dkk
Keragaman bahan pangan sumber energi melalui pola pangan harapan 
dengan  status gizi anak 3 - 5 tahun. 
Penelitian Gizi dan Makanan 2009; 32 (Supl.) : 54-62.

Tujuan penelitian ini untuk mempelajari keragaman pangan sumber 

energi yang dikonsumsi rumah tangga dengan status gizi anak umur 3-5 

tahun. Sampel adalah 16.348  rumah tangga, yang memiliki anak umur 3-

5 tahun dari 32 propinsi yang ada pada data Riskesdas tahun 2007. Data 

yang dianalisis meliputi data pendapatan keluarga (status ekonomi rumah 

tangga), konsumsi energi/protein rumah tangga, jumlah anggota rumah 

tangga yang makan, Variabel status gizi anak usia 3-5 tahun merupakan 

variabel terikat, sedangkan jumlah anggota keluarga merupakan variabel 

bebas. Keragaman pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga diperoleh 

dengan cara melakukan inventarisasi terhadap jenis bahan pangan yang 

telah dikelompokkan (data konsumsi Riskesdas) menjadi delapan kelompok: 

1) serealia atau padi-padian, 2) umbi-umbian, 3) protein hewani, 4) kacang-

kacangan, 5) buah atau minyak berbiji, 6) gula, 7) minyak, 8) sayur dan 

buah. Untuk menghitung skor pola pangan harapan, dari delapan jenis 

bahan makanan pada setiap rumah tangga diberi skor berdasarkan nilai 

energi, persen terhadap angka kecukupan gizi (AKG) dikalikan dengan skor 

pola pangan harapan (PPH) untuk setiap jenis bahan pangan dan diberi 

bobot sesuai standar. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi, 

protein dan lemak per kapita per hari pada keluarga yang memiliki anak 

tidak kurang gizi relatif lebih tinggi dibanding dengan keluarga yang memiliki 

anak  kurang gizi. Hasil analisis memperlihatkan  bahwa rata-rata skor PPH 

pada rumah tangga yang mempunyai anak umur  3-5 tahun ditemukan masih 

rendah (42±22,5). Analisis menggunakan kai kuadrat menunjukkan bahwa 

analisis keragaman pangan menurut skor PPH dengan status gizi anak tidak 



Info Pangan dan Gizi Volume XIX No. 2 Tahun 2010��

menunjukkan perbedaan yang nyata. Dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

keragaman pangan dengan skor PPH tidak cukup sensitif digunakan sebagai 

estimator terhadap status gizi balita dalam rumah tangga. (FGIZ-Nuzul)

Kata kunci : konsumsi energi, status gizi

20.
Utami, Nur Handayani 
Recipes development of nutrient-dense local complementary food for infants 
aged 9-11 months old. Tesis.
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010. 
192hlm.,bibl.,lamp 

Tujuan penelitian ini adalah menyajikan hasil dari studi formatif pengembangan 
resep makanan pendamping ASI lokal padat gizi untuk bayi 9-11 bulan.  
Pengumpulan data termasuk survey pasar, wawancara dengan kelompok 
pengasuh dan kader, uji coba resep, pengembangan resep dan 7 hari uji 
coba penerimaan resep di rumah tangga. Resep yang dicoba oleh sebagian 
besar rumah tangga di dusun dekat dan jauh pasar adalah bakso ikan dan 
cap cay, sedangkan resep yang paling sedikit dicoba adalah resep abon hati 
ayam. Terdapat potensi untuk meningkatkan asupan gizi bagi bayi usia 9-11 
bulan melalui makanan pendamping ASI yang murah, menggunakan bahan 
lokal dan dengan pengolahan yang sederhana. Asupan energi, besi, kalsium 
dan seng pada bayi yang mengkonsumsi resep ini ternyata meningkat. 
Disarankan untuk mengatasi kekurangpedulian ibu dalam menyiapkan resep 
yang dikembangkan ini adalah dengan mengupayakan memasak bersama 
oleh kader posyandu. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: resep makanan pendamping ASI lokal padat gizi, bayi, uji coba 
penerimaan, kecukupan gizi 
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21.
Erwin, Andi
A system review on the micronutrients powder communication program in 
Praya Tengah, Lombok Tengah District. Tesis. 
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010. 202 
hlm.,bibl.,lamp

Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja program komunikasi tabur 
gizi di Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan 
rancangan potong lintang yang dilakukan di KabupatenLombok Tengah, 
Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil studi menunjukkan bahwa program 
komunikasi tabur gizi sebagai suatu sistem tidak berjalan dengan baik. 
Perencanaan program yang kurang matang menyebabkan pelaksanaan 
di masyarakat juga tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdampak pada 
rendahnya tingkat kepatuhan sasaran, yaitu ibu/pengasuh dan anaknya, 
terhadap penggunaan tabur gizi. Selain itu, kepatuhan ibu untuk menggunakan 
tabur gizi lebih dipengaruhi oleh kesukaan anak terhadap produk tersebut, 
daripada program komunikasi itu sendiri. Manajer kesehatan di tingkat 
kabupaten, dan Puskesmas, serta kader Posyandu beranggapan bahwa 
masalah ketidakpatuhan sasaran disebabkan oleh anak balita tidak menyukai 
makanan yang telah diberi tabur gizi, dan para ibu/pengasuh tidak mau 
memaksa anaknya untuk mengkonsumsi makanan tersebut, serta anggapan 
ibu bahwa produk tersebut menyebabkan diare dan demam. Alasan lainnya 
adalah lemahnya aspek manajemen dan kurangnya sumber daya.  Misalnya, 
kader Posyandu merasa kurang mampu dalam menyampaikan pesan-pesan 
program tabur gizi tersebut kepada para ibu; serta kurangnya pengawasan 
dari staf Puskesmas. Di tingkat Puskesmas, masalah yang ada adalah 
kurangnya koordinasi antar sektor, serta kurang jelasnya deskripsi tugas 
dan tanggungjawab staf Puskesmas pada program komunikasi tabur gizi. 
Sedangkan pada tingkat kabupaten, kurangnya monitoring dan pengawasan 
akibat keterbatasan dana menjadi faktor rendahnya cakupan program. Dari 
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hasil tersebut, disarankan agar program melibatkan tokoh masyarakat 
untuk menggerakkan masyarakat agar terlibat secara aktif. Selain itu, 
adanya panduan tugas dan peran yang jelas dari staf Puskesmas dan kader 
Posyandu pada program ini menjadi sangat penting. Pada saat persiapan 
program, sebaiknya melibatkan juga ahli antropologi dan ilmu komunikasi 
agar bisa lebih mengerti karakteristik masyarakat yang menjadi target, 
sehingga pesan-pesan yang akan dibuat dapat lebih mengena dan diterima. 
(BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: Micronutrients powder, komunikasi, telaah sistem kesehatan, 
evaluasi kinerja, anak balita, kepatuhan

22.
Muharni
System review on distribution of multiple micronutrient powder in Praya, 
Central Lombok District. Tesis. 
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010. 
126hlm.,bibl.,lamp

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dari sistem distribusi 
program tabur gizi yang sedang berjalan di Praya Tengah, Kabupaten Lombok 
Tengah. Sebuah penelitian dengan desain potong lintang dilaksanakan 
dengan melakukan wawancara pada 240 ibu/pengasuh yang memiliki 
anak usia 12-59 bulan, 48 kader Posyandu dan petugas kesehatan yang 
bertanggung jawab atas program tabur gizi di Puskesmas, Dinas Kesehatan 
(Dinkes) dan UNICEF. Metode lain yang digunakan adalah wawancara 
mendalam, pengamatan dan telaah dokumen. Semua data dianalisis secara 
deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme sistem 
permintaan dari Posyandu ke Dinkes.  Distribusi tabur gizi juga berjalan 
tanpa catatan logistik dari Dinkes hingga ke Posyandu. Posyandu sebagai 
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saluran distribusi utama tabur gizi mudah dijangkau oleh hampir semua 
kader (95.8%) dan ibu/pengasuh (78.3%). Perencanaan dan manajemen di 
tingkat Puskesmas tergolong lemah. Supervisi dari Puskesmas ke Posyandu 
serta dari Dinkes ke Puskesmas berjalan tidak efektif. Pelatihan untuk 
kader hanya berlangsung dua kali, yang berpengaruh terhadap rendahnya 
pengetahuan kader terlatih tentang program tabur gizi. Hanya sekitar 30.2% 
kader yang pernah mengikuti pelatihan program tabur gizi.  Sebanyak 79.2% 
Posyandu telah memasukkan laporan distribusi tabur gizi ke Puskesmas. 
Sebagian besar Posyandu (85.4%) mengalami kelebihan persediaan tabur 
gizi akibat distribusi yang berlebih dari Puskesmas.  Partisipasi masyarakat 
terutama kepala dusun kurang berperan. Cakupan distribusi yang menerima 
60 bungkus tabur gizi pada enam bulan terakhir hanya sekitar 37.9%. Hampir 
semua komponen esensial pada sistem distribusi tabur gizi tidak berfungsi 
dengan baik.  Setiap komponen saling berkaitan dengan komponen lainnya, 
sehingga malfungsi dari suatu komponen akan juga berpengaruh pada 
komponen lainnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada rendahnya 
cakupan distribusi tabur gizi. Disarankan agar program ini memiliki Standard 
Operational Procedure yang lengkap serta panduan pelaksanaan distribusi 
tabur gizi sebelum program dilaksanakan. Selain itu pelaksanaan dan 
manajemen program sebaiknya dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi 
dan kapasitas pelayanan kesehatan yang ada di area tersebut. (BSEAMEO, 
Judhiastuty)

Kata kunci: tabur gizi, sistem kesehatan, distribusi
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23.
Sundjaya, Tonny
Immunoglobulin G EndoCAb as a measure of gut barrier function and its 
relationship to height-for-age Z-Score among children with low calcium 
intake. Tesis. 
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2010. 69hlm.,bibl.,lamp 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara nilai Imunoglobulin 
G (IgG) EndoCAb dalam darah dengan skor Z TB/U pada anak-anak sehat 
dengan asupan kalsium yang rendah.  Studi dilakukan di daerah perkotaan 
dengan kondisi sosio-ekonomi yang kurang di jakarta Timur. Hasil dari 
penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lanjutan guna meningkatkan 
fungsi barier usus untuk menurunkan morbiditas dan meningkatkan status 
nutrisi pada anak. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai IgG EndoCAB subyek 
adalah antara 5.69 dan 233.04 GMU/mL. Nilai IgG EndoCAB lebih tinggi pada 
area yang memiliki kondisi sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. 
Nilai IgG EndoCAB yang lebih tinggi juga ditemukan pada subyek dengan 
kondisi sosioekonomi rendah, subyek dengan usia lebih muda, subyek laki-
laki, subyek dengan skor Z TB/U lebih tinggi, serta subyek yang mengalami 
diare serta  ISPA selama 2 minggu sebelumnya. Skor Z TB/U subyek adalah 
antara -4.34 to 2.84 SD. Skor Z TB/U ini lebih rendah pada subyek yang 
tinggal di area dengan sanitasi dan kebersihan yang lebih buruk, sosio-
ekonomi lebih rendah, subyek lebih muda, subyek laki-laki, subyek yang 
mengalami diare pada dua minggu sebelumnya, serta subyek yang memiliki 
nilai IgG EndoCAB pada kuartil yang lebih rendah. Studi menemukan adanya 
hubungan rendah positif yang secara statistik bermakna (r = 0.197, p <0.05) 
antara IgG EndoCAb dan skor Z TB/U pada subyek. Hubungan ini tetap 
secara statistik bermakna setelah dikontrol dengan beberapa faktor seperti 
umur dan jenis kelamin subyek. Penelitian-penelitian lebih lanjut dibutuhkan 
untuk menggeneralisasi hubungan ini. Hal-hal yang mungkin mempengaruhi 
adalah umur, area, jenis kelamin, kontinuitas paparan terhadap endotoxin 
dan status gizi. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: fungsi barier usus, IgG EndoCAb, skor Z TB/U, anak
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24.
UNICEF, FAO, WFP dan SEAMEO-TROPMED RCCN 
Universitas Indonesia
Ketahanan gizi dan ketahanan pangan di 7 kabupaten di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur, Indonesia: Status, penyebab dan rekomendasi. Laporan 
Penelitian.
Jakarta, SEAMEO-TROPMED RCCN Universitas Indonesia, tahun 2010, 124 
hlm., tabel, ilus., lamp.

Studi ini bertujuan untuk mengukur ketahanan gizi dan ketahanan pangan di 
tujuh kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuh kabupaten tersebut 
dipilih untuk mewakili sepuluh wilayah mata pencaharian rumah tangga di 
propinsi NTT. Disain survei adalah potong lintang. Hasil studi menunjukkan 
bahwa indikator gizi di area studi menandakan permasalahan kesehatan 
masyarakat yang serius dan tegolong kedalam situasi kronis yang gawat 
(chronic emergency situation). Prevalensi berat badan kurang, pendek, dan 
kurus masing-masing adalah 39.7%, 52.5% dan 15.4%.  Untuk ibu, situasi 
permasalahan gizi juga menjadi perhatian karena tegolong sebagai masalah 
kesehatan masyarakat yang tinggi (21.3%). Di sisi lain, 13% ibu mengalami 
kelebihan berat badan. Status gizi ibu sejalan dengan status gizi anak, 
dimana prevalensi kekurangan gizi pada anak lebih tinggi pada ibu yang 
juga kekurangan gizi. Frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari serta kejadian 
sakit pada 14 hari sebelumnya ditemukan berhubungan dengan prevalensi 
gizi kurang. Secara keseluruhan, konsumsi makanan dengan kandungan 
gizi yang cukup diketahui kurang pada 30% rumah tangga, dan 46% rumah 
tangga memiliki akses pangan yang sangat kurang. Jika dua faktor tersebut 
dikombinasikan untuk menggambarkan keseluruhan ketahanan pangan 
rumah tangga, lebih dari 40% rumah tangga di studi ini, terutama di Kabupaten 
Manggarai,  mengalami kerawanan pangan.

Studi ini menunjukkan bahwa penyebab dasar kerawanan pangan rumah 
tangga adalah tingkat aset manusia yang rendah dimana hanya 30% orang 
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dewasa pada survei ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat 
sekolah dasar. Terlebih lagi, pelayanan penyuluhan pertanian dan peternakan 
mempunyai cakupan yang rendah di seluruh 7 kabupaten. Penyebab lainnya 
adalah rendahnya aset sumber daya alam untuk produksi pertanian yang 
cukup termasuk luas lahan yang terbatas serta sulitnya akses ke sumber air 
utama; keterbatasan pemakaian aset fisik untuk produksi pertanian; serta 
peran organisasi berbasis masyarakat yang terbatas.  Pada studi ini juga 
dilakukan pengukuran intervensi dan kapasitas pemerintah, LSM dan lembaga 
dunia. Hasil menunjukkan bahwa beberapa kabupaten secara konsisten 
menerima sumber daya lebih dari yang lain, adanya kesalahan inklusi dan 
eksklusi pada program BLT dan raskin, ketidakluwesan implementasi di 
tingkat kabupaten, LSM internasional dan lembaga badan dunia memiliki 
aktifitas yang terkonsentrasi di Timor Barat, dan alokasi anggaran yang 
berlebih pada program jangka pendek. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: ketahanan pangan, ketahanan gizi,  Nusa Tenggara Timur

25.
SEAMEO TROPMED RCCN UI
Assessment of nutritional status among children aged 0-59 months in 
Gorontalo District. Field Study Report. 
Jakarta, SEAMEO-TROPMED RCCN Universitas Indonesia, tahun 2009, 72 
hlm., tabel, ilus., lamp.

Survei ini bertujuan untuk mengukur status gizi anak usia 0-59 bulan serta 
faktor determinan nya di Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo. Survei 
dilakukan di 30 desa  di 16 kecamatan di Kabupaten Gorontalo.  Disain 
survei adalah potong lintang dengan melibatkan 600 subyek.  Hasil survei 
menunjukkan bahwa masalah gizi di Kabupaten Gorontalo tergolong 
sebagai masalah kesehatan masyarakat yang parah (severe public health 
problem) yang diindikasikan dari prevalensi kurang gizi akut >10%, kurang 
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gizi kronis >40% dan defisiensi zat gizi mikro >40%. Masalah kurang gizi 
akut berhubungan secara bermakna dengan pengetahuan ibu tentang 
gizi dan kesehatan, sedangkan kurang gizi kronis berhubungan secara 
bermakna dengan ketahanan pangan rumah tangga, pengetahuan ibu 
mengenai gizi dan kesehatan, program jaringan pengaman sosial, akses 
terhadap latrin, status gizi ibu, serta tingkat pendidikan ayah.  Masalah gizi 
lainnya yaitu defisiensi zat gizi mikro berhubungan secara bermakna dengan 
ketahanan pangan rumah tangga, tingkat pendidikan ibu, serta status gizi 
ibu. Pengetahuan ibu mengenai gizi dan kesehatan secara umum tergolong 
kurang. Pengetahuan ini diketahui berhubungan secara bermakna dengan 
praktek mencuci tangan. Program jaringan pengaman sosial berperan besar 
bagi kehidupan masyarakat dan diketahui mempunyai hubungan positif yang 
bermakna dengan asupan energi dan protein pada anak, ketahanan pangan 
rumah tangga, serta praktek mencari layanan kesehatan. Ketahanan pangan 
rumah tangga menjadi hal yang sangat memprihatinkan dimana 42.2% rumah 
tangga dalam kondisi rawan pangan yang parah. Sebagai usaha mencegah 
kurang gizi pada anak, disarankan untuk meningkatkan praktek pemberian 
ASI eksklusif yang saat ini sangat rendah (sekitar 15%), pemberian makanan 
pendamping ASI yang padat gizi dan pemberian suplementasi multi-
micronutrient bila diperlukan, melakukan pemberian makan yang responsif, 
serta meningkatkan cakupan program suplementasi kapsul vitamin A.  Selain 
itu, juga disarankan untuk meningkatkan produksi pangan pada tingkat 
rumah tangga dengan pemberian kredit mikro untuk kegiatan pertanian dan 
perikanan. Peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan dapat 
dilakukan dengan penyebaran informasi gizi dan kesehatan menggunakan 
berbagai media komunikasi. (BSEAMEO, Judhiastuty)

Kata kunci: status gizi balita, Gorontalo
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26.
SEAMEO TROPMED RCCN UI
Study on nutritional status among underfive children and its determinats 
factors in Karawang District, West java Province, Indonesia. Field Study 
Report. 
Jakarta, SEAMEO-TROPMED RCCN Universitas Indonesia, tahun 2010, 116 
hlm., tabel, ilus., lamp.

Survei dilakukan untuk mengukur status gizi anak balita (usia 0-59 bulan) 
serta faktor determinan nya di Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. 
Survei dilakukan di 33 Posyandu di 5 desa yang merupakan binaan KIIC/
Karawang International Industrial City.  Disain survei adalah potong lintang 
dengan melibatkan 198 subyek.  Studi menunjukkan bahwa masalah gizi 
pada area studi tergolong sebagai masalah kesehatan masyarakat tingkat 
sedang (medium public health problem) dimana prevalensi anak pendek/
stunting adalah 22.8%, kurus/wasting adalah 5%, dan berat badan kurang/
underweight adalah 14.6%. Sebanyak 5.6% anak tergolong obese.  Kondisi 
ketahanan pangan rumah tangga tergolong baik, dimana 66.2% termasuk 
rumah tangga tahan pangan. Yang patut mendapat perhatian adalah status 
gizi ibu, dimana 45.5% ibu mengalami kelebihan berat badan. Stunting 
ditemukan memiliki hubungan yang bermakna terhadap kecukupan asupan 
energin dan protein, asupan zat gizi mikro, kepemilikan home garden, 
pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, kelengkapan imunisasi anak, 
serta tingkat pendidikan ibu.  Faktor yang sama, ditambah dengan variasi 
pangan, juga memiliki hubungan bermakna dengan prevalensi berat 
badan kurang. Dari hasil yang ditemukan, disarankan untuk memperkuat 
koordinasi antar sektor dalam melaksanakan program perbaikan gizi, melalui 
peningkatan kepemilikan home garden, kunjungan ke Posyandu, pemberian 
MPASI serta meningkatkan  pengetahuan dan keterampilan ibu. (BSEAMEO, 
Judhiastuty)

Kata kunci: Karawang, status gizi balita     
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27.
Tanziha, Ikeu dan Hardinsyah 
Determinan intensitas kerawanan pangan serta hubungannya dengan food 
coping strategies dan tingkat kecukupan energi di kecamatan rawan dan 
tahan pangan. Laporan Penelitian
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2009. 140 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara intensitas 
kerawanan pangan dan food coping strategy (upaya pemenuhan kebutuhan 
pangan rumah tangga) dengan tingkat konsumsi energi. Desain penelitian 
ini yaitu potong lintang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pandeglang 
pada bulan April sampai Mei 2009. Sampel diambil dengan teknik purposive 
sampling dan diperoleh 220 rumah tangga. Data yang dikumpulkan meliputi 
data sosial ekonomi, food coping strategy, intensitas kerawanan pangan dan 
asupan makan. Uji korelasi Rank Spearman dan Pearson digunakan untuk 
menganalisa hubungan antara variabel sosial ekonomi, intensitas kerawanan 
pangan, food coping strategy, dan tingkat kecukupan energi. Regresi Logistik 
digunakan untuk menganalisa determinan intensitas kerawanan pangan. 
Multiple Regression digunakan untuk menganalisa determinan tingkat 
kecukupan energi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara intensitas kerawanan pangan dengan pengeluaran rumah 
tangga dan food coping strategy. Determinan intensitas kerawanan pangan 
adalah pengeluaran rumah tangga perkapita (OR=0,033) dan jenis program 
kerawanan pangan (OR=6,664). Determinan tingkat kecukupan energi 
adalah intensitas kerawanan pangan, pengeluaran rumahtangga dan ukuran 
rumahtangga. (GMFEMAIPB-Tanziha)

Kata kunci:  Intensitas kerawanan pangan, food coping strategy, dan tingkat 
kecukupan energi 
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28.
Kawengian, Shirley E.S. 
Pola pertambahan berat badan ibu selama kehamilan dan kaitannya dengan 
berat badan bayi lahir di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2004. 87 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pertambahan berat badan 
ibu selama kehamilan dan kaitannya dengan berat badan bayi lahir di Kota 
Manado Provinsi Sulawesi Utara. Desain yang digunakan adalah potong lintang 
dan retrospective cohort study terhadap 155 ibu yang telah melahirkan bayi 
pada bulan September dan Oktober 2003. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa rata-rata berat badan bayi lahir adalah 3.200 g dengan rata-rata 
pertambahan berat badan ibu selama kehamilan sebesar 11,3 kg (SB=3,0 
kg). Pertambahan berat badan ibu perbulan selama kehamilan paling besar 
terdapat pada bulan ke enam yaitu 1,77 kg. Berdasarkan trimester kehamilan, 
pertambahan berat badan ibu paling besar adalah pada trimester ketiga yaitu 
4,8 kg (SB=2,6 kg). Sebagian besar (78,8%) status gizi ibu sebelum hamil 
termasuk kriteria normal (IMT=18,5-24,9) dengan pertambahan berat badan 
selama kehamilan memperlihatkan pola linier. Analisis korelasi Pearson tidak 
memperlihatkan hubungan yang nyata antara pertambahan berat badan 
selama kehamilan dengan berat badan bayi lahir (P>0,05), namun terdapat 
hubungan positif nyata antara status gizi ibu sebelum hamil dengan berat 
badan bayi lahir (P<0,05). (GMFEMAIPB-Tanziha)

Kata kunci: ibu hamil, pertambahan berat badan, berat badan bayi lahir.
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29.
Yulia, Cica 
Pola asuh makan dan kesehatan anak balita pada keluarga wanita pemetik 
teh di Kebun Malabar PTPN VIII. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2008. 88 hlm.,bibl.,lamp.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 1) Hubungan pola asuh makan 
dan kesehatan, pengetahuan gizi dan kesehatan wanita pemetik teh, status 
kesehatan dengan status gizi anak balita, 2) Menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap status gizi anak balita. Desain penelitian adalah potong 
lintang. Penelitian ini dilakukan di kebun Malabar PTPN VIII Desa Banjarsari 
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Penelitian 
dilakukan dari bulan Maret sampai Juni 2008. Teknik penarikan contoh 
dilakukan secara cluster. Contoh diambil sebanyak 87 orang yang memenuhi 
kriteria inklusi yaitu: Ibu pekerja pemetik teh mempunyai anak balita berusia 
6 sampai 60 bulan. Data yang dikumpulkan meliputi: pola asuh makan dan 
kesehatan anak balita, pengetahuan gizi dan kesehatan ibu, status kesehatan. 
Untuk menguji hubungan antar variabel dipergunakan uji kolerasi spearman. 
Sedangkan untuk menguji faktor yang berpengaruh terhadap status gizi 
anak balita dipergunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan 
bahwa hampir setengah dari contoh termasuk dalam kategori Pola asuh 
cukup baik ( 57, 5%). Status gizi anak balita menurut indeks BB/U, pada 
umumnya (82,8%) berada pada kategori baik. Prevalensi anak balita yang 
mengalami underweight sebanyak 17,2%. Status gizi anak balita menurut 
BB/TB pada umumnya berada pada kategori baik (94,3%), sedangkan Status 
gizi anak balita menurut TB/U (55,2%) mengalami stunting. Pola asuh makan 
dan kesehatan yang diberikan oleh para wanita pemetik teh di kebun Malabar 
berhubungan positif dengan status gizi anak balita indeks BB/U (r=0.253:
p<0.05). Status kesehatan anak balita dalam penelitian ini dilihat dan lama 
baduta menderita penyakit infeksi yaitu ISPA dan diare. Pada umumnya 
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(81,6%) lama sakit ISPA yang diderita anak balita kurang dari 10 hari. ISPA 
yang diderita diantaranya adalah batuk, pilek, flu dan panas. Faktor-faktor 
yang berpengaruh nyata terhadap status gizi anak balita indeks BB/U, TB/
U dan BB/TB adalah lama sakit infeksi yang diderita oleh anak balita, serta 
tingkat kecukupan energi anak balita. (FFEMAIPB,Tanziha)

Kata Kunci: Pola asuh makan dan kesehatan, pengetahuan gizi dan kesehatan, 
status kesehatan dan status gizi.  

30.
Widayati, Wiwik 
Analisis pola aktivitas, tingkat kelelahan, dan status anemia serta pengaruhnya 
terhadap prestasi belajar siswa. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2009. 103 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumsi 
pangan dan status anemia siswa, tingkat stres siswa terhadap tingkat kelelahan 
dan prestasi belajar siswa. Penelitian ini dilakukan dengan desain potong 
lintang study, di MTsN 1 Malang pada siswa kelas dua (akselerasi) dan siswa 
kelas tiga bulan Juli sampai agustus 2008. Pengambilan contoh secara acak 
sebanyak 93 orang. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik contoh, 
karakteristik keluarga, pola aktivitas, perilaku konsumsi, status gizi, status 
anemia (kadar haemoglobin), status kesehatan, tingkat kelelahan, tingkat 
stres, tingkat kepuasan motivasi serta lingkungan keluarga. Analisis yang 
digunakan adalah uji korelasi Pearson dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelelahan siswa pada umumnya 
(81,7%) pada kategori lelah. Proporsi anemia contoh sebesar 1,1%. Hasil 
uji anova menunjukkan status anemia dan tingkat kelelahan pada ketiga 
kelas tidak berbeda nyata. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan tingkat 
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kelelahan berhubungan negatif dengan perilaku konsumsi pangan. Faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelelahan adalah umur, perilaku 
konsumsi pangan dan tingkat stres. Sedangkan faktor yang berpengaruh 
terhadap prestasi belajar adalah aktivitas belajar, aktivitas tidur dan kadar 
Hb. (GMFEMAIPB-Tanziha)

Kata kunci: aktivitas, kelelahan, anemia, prestasi belajar.

31.
Zuraida, Reni 
Pengaruh penyuluhan gizi dan pemanfaatan pekarangan terhadap tingkat 
pengetahuan, sikap dan perilaku gizi ibu dan status gizi anak balita. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2009. 118 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyuluhan gizi dan 
pemanfaatan pekarangan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku gizi ibu 
dan status gizi balita. Desain penelitian adalah Rancangan Acak Blok dengan 
unit eksperimental adalah posyandu. Penelitian dilakukan di Kecamatan 
Ciomas dan Dramaga dari bulan Desember 2007 sampai November 
2008. Jumlah sampel 30 orang ibu balita dan 10 orang kader posyandu. 
Pengumpulan data dilakukan dua kali pada awal dan akhir intervensi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa setelah intervensi penyuluhan gizi dan 
tanaman pekarangan selama 5 bulan mampu meningkatkan pengetahuan 
dan sikap gizi ibu, serta memperbaiki perilaku gizi ibu yang berhubungan 
dengan konsumsi pangan balita. Setelah 5 bulan intervensi rata-rata asupan 
energi dan zat gizi pada balita di desa intervensi lebih tinggi dibandingkan 
desa kontrol. Pada akhir intervensi tingkat kesakitan balita di desa intervensi 
menurun, sementara tingkat kesakitan balita di desa kontrol meningkat. 
Hasil analisis satistik menunjukkan bahwa intervensi penyuluhan gizi dan 
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pemanfaatan pekarangan selama 5 bulan berpengaruh signifikan terhadap 
status gizi (IMT/U). (FFEMA IPB, Tanziha)

Kata kunci: Penyuluhan gizi, pengetahuan, sikap dan perilaku gizi ibu, status 
gizi, anak balita.
    

32.
Sab’atmaja, Sakri 
Analisis determinan positive deviance status gizi balita di wilayah miskin 
dengan prevalensi kurang gizi rendah dan tinggi. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2010. 94 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan positive  deviance 
status gizi balita di wilayah miskin dengan prevalensi kurang gizi rendah dan 
tinggi, yang akan dibedakan menurut wilayah prevalensi kurang gizi rendah 
(DIY dan Lampung) dan prevalensi kurang gizi tinggi (NAD dan Papua). 
Kriteria penetapan wilayah sampel meliputi wilayah dengan kemiskinan 
tinggi menurut BPS tahun 2009 (>14,15%) dan prevalensi kurang gizi rendah 
dan tinggi (+18,4%). Desain penelitian adalah potong lintang, dengan 
sampel sebanyak 2.586 balita yang diambil dari data Riset Kesehatan Dasar 
(RISKESDAS) tahun 2007. Variabel dependen adalah status gizi balita dan 
variabel independen meliputi pola asuh kesehatan, status kesehatan, status 
gizi ibu, pendidikan ibu, status gizi ayah, pendidikan ayah, kebiasaan merokok 
ayah, pendapatan, jumlah balita dalam keluarga, jumlah anggota keluarga 
dan sanitasi. Perbedaan determinan positive deviance disetiap wilayah, 
menggunakan path analysis berdasarkan karakteristik wilayah Papua, NAD, 
DIY dan Lampung. Hasil penelitian menunjukan di semua wilayah bahwa 
jumlah anggota keluarga, pendapatan, akses pelayanan kesehatan, sanitasi 
lingkungan, karakteristik ibu, karakteristik ayah, pola asuh kesehatan dan 
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status kesehatan secara bersama-sama berhubungan signifikan dengan 
status gizi (p<0,05). Jalur determinan positive deviance ditentukan oleh 
faktor pendapatan melalui karakteristik ibu, pola asuh kesehatan dan status 
kesehatan. Ditemukan adanya perbedaan determinan positive deviance 
antar wilayah yaitu di wilayah DIY dan Lampung variabel yang berpengaruh 
signifikan terhadap status gizi adalah pendapatan, sedangkan di NAD dan 
Papua variabel yang berpengaruh adalah pola asuh kesehatan. Secara 
keseluruhan disemua wilayah ternyata peranan karakteristik ibu dan pola 
asuh sangat menentukan pengaruhnya pada status gizi balita. (FFEMA IPB, 
Tanziha) 

Kata kunci: Penyuluhan gizi, pengetahuan, sikap dan perilaku gizi ibu, status 
gizi, anak balita.

33.
Arpansah
Analisis faktor yang berhubungan dengan  berat bayi lahir dan pengaruhnya 
terhadap  status gizi anak usia   6  –  11  bulan di Sumatera. Tesis 
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2010. 103 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan 
berat bayi lahir dan pengaruhnya terhadap status gizi anak  usia 6-11 bulan 
di Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder  Riskesdas 2007 
di wilayah Sumatera yang terdiri dari 10 provinsi (DI Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, 
Bangka Belitung dan Kepulauan Riau). Jumlah sampel 1.749 rumah tangga. 
Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menganalisis faktor yang 
berpengaruh terhadap status gizi. Hasil penelitian menunjukan prevalensi bayi 
dengan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) < 2.500 gram yaitu 4,7%.  Diperoleh 
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faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap berat bayi lahir 
adalah pemeriksaan kehamilan, paritas, umur ibu saat hamil dan pendidikan 
ibu. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap status 
gizi anak berdasarkan indikator BB/U adalah pemantauan pertumbuhan, 
sanitasi lingkungan, berat bayi lahir, penyakit infeksi pemanfaatan pelayanan 
kesehatan dan status gizi ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 
anak indikator BB/PB secara signifikan adalah pemantauan pertumbuhan, 
berat bayi lahir, sanitasi lingkungan, status gizi ibu dan penyakit infeksi. 
Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap status gizi 
anak berdasarkan indikator PB/U yaitu sanitasi lingkungan, pemantauan 
pertumbuhan, pemanfaatan pelayanan kesehatan, akses terhadap pelayanan 
kesehatan dan pengeluaran rumah tangga. (FFEMA IPB, Tanziha)

Kata kunci : berat bayi lahir, status gizi, bayi

34.
Hariyadi, Didik 
Analisis hubungan penerapan gizi seimbang keluarga dan perilaku keluarga 
sadar gizi dengan status gizi balita di Provinsi Kalimantan Barat. 
Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2010.107 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan penerapan gizi 
seimbang keluarga dan perilaku KADARZI dengan status gizi balita di Provinsi 
Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan desain potong lintang. Sampel penelitian adalah 
rumah tangga yang mempunyai anak umur 6-59 bulan sebanyak 1.992 
rumah tangga yang diambil dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
tahun 2007. Analisis menggunakan uji chi-square dan regresi logistic. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan (p< 0.05) antara 
status infeksi, pendidikan ibu dan kesehatan lingkungan dengan status 
gizi balita pada indek BB/U. Konsumsi energi, pendidikan ibu, kesehatan 
lingkungan dan perilaku KADARZI mempunyai hubungan signifikan dengan 
status gizi balita pada indek TB/U. Tiga pesan gizi seimbang yang belum 
terpenuhi di masyarakat yaitu konsumsi lemak dan minyak ¼ dari kecukupan 
energi, makan makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan 
energi dan makan makanan untuk memenuhi energi. Analisis multiple 
logistic regression menunjukkan bahwa perilaku KADARZI yang kurang baik 
cenderung berisiko stunting sebesar 1.21 kali dibandingkan dengan perilaku 
KADARZI yang baik. (FFEMA IPB,Tanziha)

Kata kunci : balita, status gizi, pesan gizi seimbang, KADARZI, akut-kronis

35.
Arza, Putri Aulia 
Pengaruh pemberian jus tomat dan penyuluhan gizi terhadap status 
antioksidan likopen plasma dan gaya hidup penderita kista payudara. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2010. 117 hlm.,bibl.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian jus tomat 
terhadap kadar likopen plasma responden, aktivitas total antioksidan 
plasma, pengaruh penyuluhan gizi terhadap gaya hidup responden yang 
meliputi keragaman konsumsi responden dan aktivitas fisik responden, 
pengaruh pemberian jus tomat dan penyuluhan gizi terhadap perubahan 
ukuran lesi kista responden, dan faktor-faktor risiko kista payudara. Desain 
penelitian adalah one group pre-post test yang dilaksanakan dari Juni 2009 
sampai April 2010. Jumlah responden sebanyak 20 orang terdiri dari 10 
orang kelompok non kista dan 10 orang kelompok kista payudara. Intervensi 
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dilakukan selama 4 minggu dalam 2 tahap, masing-masing tahap selama 2 
minggu. Tahap ke-1 responden mengkonsumsi diet rendah antioksidan dan 
tahap ke-2 diet tinggi antioksidan (jus tomat yang mengandung likopen ±40 
mg/hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kadar likopen plasma 
responden meningkat secara nyata antara sebelum dan setelah pemberian 
jus tomat baik pada kelompok kista maupun non kista; (2) Aktivitas total 
antioksidan plasma responden tidak berbeda nyata antara sebelum dan 
setelah pemberian jus tomat baik pada kelompok kista maupun non kista; (3) 
Setelah dilakukan intervensi penyuluhan gizi, gaya hidup responden meliputi 
keragaman konsumsi dan aktivitas fisik responden baik pada kelompok kista 
maupun kelompok non kista tidak terdapat perbedaan yang nyata; (4) Ukuran 
lesi kista responden setelah pemberian jus tomat tidak berbeda secara nyata 
antara sebelum dan setelah intervens baik pada payudara kiri maupun kanan; 
(5) Status kehamilan, kebiasaan menyusui, penggunaan kontrasepsi, usia 
menarche, usia menopause, riwayat penyakit kanker dalam keluarga dan 
riwayat penyakit kanker payudara dalam keluarga tidak berpengaruh nyata 
terhadap risiko kista payudara. (FFEMAIPB, Tanziha)

Kata kunci : kista payudara, likopen, jus tomat, penyuluhan gizi

36.
Aditianti
Faktor determinan stunting pada anak usia 24 – 59 di Indonesia. Tesis
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2010. 65 hlm.,lamp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap stunting pada anak balita usia 24-59 bulan. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas 2007). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah usia anak 
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24-59 bulan dan memiliki hubungan kandung dengan orang tua. Jumlah 
keseluruhan sample dalam penelitian ini adalah 42.062 orang. Data yang 
digambil meliputi data sosial ekonomi rumah tangga, karakteristik orang tua, 
prilaku hidup bersih dan data, riwayat penyakit dan  status gizi balita. Untuk 
menguji hubungan antar variable digunakan  uji chi square dan uji korelasi 
spearman. Untuk menentukan faktor determinan stunting dilakukan dengan 
analisis regresi linear berganda dengan metode stepwise. Hasil regresi linier 
berganda menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 
terhadap stunting adalah tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, tempat tinggal, 
status sosial ekonomi, pendidikan ibu, penyakit infeksi, personal higiene dan 
sanitasi lingkungan. (FFEMA IPB,Tanziha)

Kata kunci : balita, sosial ekonomi, stunting

37.
Lubis, Zulhaida 
Pengaruh pemberian suplemen vitamin B12 terhadap vitamin B12 serum, 
hemoglobin dan daya ingat anak prasekolah. Disertasi
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah defisiensi vitamin B12 
serta faktor-faktor risikonya, menganalisis pengaruh pemberian suplemen 
vitamin B12 terhadap kadar vitamin B12, hemoglobin dan daya ingat anak 
prasekolah. Desain penelitian adalah “randomized community controlled trial” 
terhadap 32 anak usia prasekolah di TK Al-Zahra Desa Ciherang Kecamatan 
Darmaga Kabupaten Bogor dari bulan Juli 2006 sampai Julni 2007. Contoh 
dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok secara random yaitu kelompok 
intervensi (menerima vitamin B12 dengan dosis 10µg vitamin B12 dalam 2.5 
ml) dan kelompok kontrol (plasebo) diberikan setiap hari. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pada awal penelitian, defisiensi vitamin B12 dan 
anemia berturut - turut sebesar 2.41% dan 46.7%. Hasil analisis diskriminan 
menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya defisiensi vitamin B12 adalah 
konsumsi kalsium, vitamin B12 dan protein. Pemberian suplemen vitamin 
B12 selama 6 bulan meningkatkan rata-rata serum vitamin B12 sebesar 
148.4±110.9 pg/ml pada kelompok intervensi dan hanya 3.7±12.8 pg/ml 
pada kelompok kontrol. Hasil uji beda menunjukkan bahwa peningkatan 
serum vitamin B12 berbeda signifikan pada kedua kelompok (p=0.000). 
Rata - rata skor daya ingat mengalami peningkatan pada kelompok intervensi 
maupun kelompok kontrol masing - masing 13.7±4.5 poin dan 9.1±2.4 poin, 
dan terdapat perbedaan signifikan peningkatan skor daya ingat pada kedua 
kelompok (p=0,002). Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa 
suplementasi vitamin B12 berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya 
ingat. Nilai Relative Risk (RR) 19.5 pada suplemen vitamin B12 sebesar 19.5 
kali kelompok kontrol untuk mempunyai daya ingat di atas rata-rata. Untuk 
contoh anemia, pemberian vitamin B12 berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap daya ingat dengan RR 10.0. (FFEMAIPB, Tanziha)

Kata kunci: vitamin B12, serum, hemoglobin, daya ingat, suplemen vitamin 
B12, anak prasekolah.

38.
Ernawati, Fitrah 
Pengaruh suplementasi multi vitamin-mineral terhadap imunitas humoral, 
seluler dan status zat gizi antioksidan. Disertasi
Bogor: Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut 
Pertanian Bogor, 2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Suplementasi 
Multi Vitamin-Mineral terhadap Imunitas Humoral, Seluler dan Status Zat 
Gizi Antioksidan. Desain penelitian adalah eksperimental (double blind 
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randomized controlled trial). Penelitian dilaksanakan dari Februari sampai Mei 
2008 di Pabrik Garmen PT Ricky Putra Globalindo Tbk., Citeureup Kabupaten 
Bogor. Jumlah sampel adalah 300 orang wanita pekerja yang diacak untuk 
mendapatkan salah satu dari enam perlakuan (plasebo, plasebo+ Tetanus 
Toxoid/TT, vitamin C, vitamin C+TT dan Multi Vitamin Mineral/MVM serta 
MVM+TT) sehingga  tiap perlakuan terdiri dari 50 orang. Suplemen diberikan 
setiap hari selama 10 minggu. Kandungan vitamin C dalam suplemen vitamin 
C (tunggal) adalah 1000 mg; sedangkan formula suplemen MVM  terdiri dari 
1000 mg vitamin C; 45 mg vitamin E, 700 µg vitamin A; 6,5 mg vitamin B6; 400 
µg asam folat; 9,6 µg vitamin B12; 10 µg vitamin D; 10 mg Zn; 110 µg Se; 0,9 
mg Cu; dan 5 mg Fe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) suplementasi 
MVM memperbaiki imunitas non-spesifik dengan membaiknya jumlah sel 
Nature Killer (NK) (2) Suplementasi MVM memperbaiki status vitamin A, 
vitamin E, selenium, sedangkan suplementasi vitamin C hanya memperbaiki 
status vitamin C saja (3) Suplementasi MVM memperbaiki status Superoksida 
Dismutase (SOD) sebagai antioksidan primer. (FFEMAIPB,Tanziha)

Kata kunci: suplementasi multi vitamin-mineral, dan zat gizi antioksidan.

39.
Murwani, CS dan Trini Sudiarti
Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kadar Lipid Darah 
Vegetarian Dewasa di Pusdiklat Meitreyawira Jakarta . Thesis.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat , Universitas Indonesia. 2008.127 
hlm; 64 tabel; 61 bibl; ;4 lamp. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kadar lipid darah vegetarian di Pusdiklat Meitreyawira Jakarta. 
Rancangan penelitian menggunakan potong lintang dan sampel sejumlah 74 
orang dewasa berusia 25-65 tahun. Kadar lipid darah diukur meliputi kadar 
kolesterol total, HDL, LDL dan trigliserid. Metode recall 24 jam digunakan 
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untuk mengumpulkan data asupan gizi. Status gizi ditentukan dengan 
Indeks Massa Tubuh (IMT). Hasil penelitian menunjukkan gizi lebih 37,8 %, 
hiperkolesterolimia 54,1%, LDL tinggi 58,1% HDL rendah 18,9 % dan kadar 
trigliserida tinggi 63,5 %.Uji statistik menunjukkan ada hubungan signifikan 
antara umur, tingkat pendidikan, pengetahuan gizi, status gizi,olahraga, 
asupan  karbohidrat, asupan serat dan asupan lemak dengan kolesterol  total. 
Faktor paling dominan berhubungan dengan kadar kolesterol total adalah 
asupan lemak. Sedangkan faktor dominan berhubungan dengan HDL, LDL 
serta trigliserid adalah asupan serat. Perlu diupayakan peningkatan program 
dan sosialisasi kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan 
ketidaknormalan lipid darah untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian 
masyarakat dengan pola hidup sehat. Disarankan penganut  vegetarian 
mengurangi asupan lemak dan meningkatkan asupan serat untuk menghindari 
risiko dislipidemia.(BFKM ,Trini).

Kata kunci: vegetarian,kadar lipid darah, asupan zat gizi
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