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PENDAHULUAN

G

bi buluk mewpkan abbaf dad kekurargan
gbi kmdk d m ketidakmamplan kebaganya
dalam menclkupi gizi dan perawata ymg
dituhhkan Unh~k pmmganan gbi bunk WHO
membaginya ddam 3 rase, y a h M8l bestmenf
tuhabiTtatYon d m b/bwrq. Fase pemngmm awal
dan rehabikasi dilakukan di rumah sakiI(1). Standar
WHO dalam cara pemdihan penderita gbi buwk
addah Qngm rwat imp di ~ m a shk i t R w a t imp
memerbkm b i v a besar d m mmgganggu sbbikas
ketidupan sehari-hari keharga penderita
Klinik Gei Puslibang Gii (KGPG) telah
melalarkan pemulhm gizi buruk anak umur bawah
l i a tahm (balii) dengan nwat jalan sejak mat
t a h n 80m. Data p m p a m g KGPG sanpai tahm
1997 menmjukkm bahwa penderita gbi bunk yang

da$ng: 72% adaldr Upe m m m s , 25% marasmkkwashiorkor d m 3% lawashiirkor. Umur p m d e r i
terbmyak adalah antara 12-23 b d m (48%), yang
umumnya dabng pertama kali dmgan kelthm: amk
keal (kuna), menderita din dan behk pilek dalam
seminggr terahir. Penderita yang telah nern@ahi
paket 6 bulan: 63% mmjadi s$tus ghi kumg, 24%
masih tetap ipibunk dengm tanda dan gejala ymg
lebh ringm dan hanya 396 mmjadi gm bak (2).
Angka kematian pasien KGPGM adalah 17% (3).
Hasil peneltian di 6 puskesmas d Bogor
menmjkkan b a l m p e m l h m ghi bunk cam
KGPG dapat dlaksmdtm oleh Tmaga Peldtsana
Obi (TPG) Pusltesmas jib tidak ditebari banyak
peke~jaan (4.5). Karma penderita gbi bunk
umumnya beitenpat tinggl jauh dai puskesmas,
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maka pemulihan gid bumk yang dilaksanakan d

desa (posyandu) oleh kader diharapkan akan lebih
efektif. Penelitian ini bertujuan melakukan uji coba
pemulihan gizi bumk pa& anak balita cara KG-PG d
posyandu.

CARA
Desain den lokasi
Desain penelitian ada'ah penelitian quasiexperiment. Penditian dlakukan d Kahpaten Bogor
dan Sukabumi. Di hap kabupaten cipilih 2 kecamatan
yang prevalensi gizi bumknya tinggi. Di Kabupaten
Bogor dipilih Kecamatan Babakan Madang yang
mencakup Puskesmas Sentul (Desa Sentul dan
Kadumargu) dan Puskesmas Babakan Madang
(Desa Babakan Madang dan Cipambuan), dan
Kecamatan Cisanra yang mencakup Puskesmas
Cibulan (Desa Citeko, Kopo dan Cijulang). Di
Kabupaten Sukabumi dipilih Kecamatan Cidahu yang
mencakup Puskesmas Cidahu (Desa Cidahu.
Jayasakti dan Tangkil), dan Kecamatan Cibadak yang
mencakup Puskesmas Cibadak (Cibadak, Karang
Tengah dan Sekarwangi). Di tiap desa dpilih 1
posyandu dan di 6ap posyandu dpilih 5 kader. Di tiap
kecamatan dpilih 30 anak balita atau 10 anak balita
gizi b u ~ setiap
k
desa sehingga terpilih 120 anak.

Sampel penelitian adalah anak balita dengan
berat badan menunil wnur (BWU) < 70% (-2 SD)
baku median WHO (6). Anak sudah dalam keadaan
tidak perlu rawat inap. Tim peneliti melakukan
penimbangantehadap semua anak balita yang a& d
setiap posyandu di desa terpilih. Kemudian dipilih
sebanyak 10 anak balita gizi kuranqbumk 6 tiap
dew. Di tiap desa ditetapkan 1 posyandu yang
banyak kasus gizi bumknya.
Kader yang direknrt adalah kader yang d wilayah
pxyandunya terpilih sampel untuk penelitian ini.
Setiap kader menangani 1-3 sampel. Jumlah kader
yang d i r e k ~untuk
t
penelitian ini ada 47 kader. Bidan
di dasa melakukan koordinasi dengan kader dan
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fbkter plskesmas, terutama dalam pelaksanaan
p m i k s a a n di posyandu dan ~jukanke puskesmas.
Di puskesmas, TPG melakukan koordinasi dengan
kader wilayahnya dalam pelaksanaan penanganan
gizi b u ~ kini. Kader, bidan di desa dan dokter
puskesmas &lam
melaksanakan tugasnya
mendapatkan insentif sekadamya dari penelitian ini.
Rangkuman tentang perlakuan 1 dan 2 serta
paket gizi yang diberikan dtunjukkan pada Tabel 1.
Vitadele adalah makanan pelengkap serealia yang
telah dbagikan di baberapa posyandu. Kanposisi
bahan vitadele adalah tepung kedelai, tepung beras
merah, tspung beras pohh, gula, vitamin, mineral dan
lisin dengan nilai g12410 kilo kalon dan 15 g pmtein
per 100 g.
Pemenksaan kesehatan pa& awal dan akhir
peneliCan dlakukan deh dokter spesialis anak dari
KGPG. Bagi sampel yang menderita sakit diberi cbat
standar puskesmas.
Penjelasan nnci tentang perlakuan 1 dan
perlakuan 2 ditunjukkan pada Tabd 1.

Pela6han diberikan kepada kader M u m
pelaksanaan penelitian yang meliputi cara menimbang
berat badan, mengukur tinggibnjang badan,
penyuluhan gid dan kesehatan sedehana. Dalam
pelatihan, kader dberi buku Pedoman Penanganan
Anak Balita Gizi Bunrk.
Data
Data yang dikumpulkan dari anak meliputi
kepatuhan datang ke p y a & ,
berat badan
menggunakan Cmbangan dacin, tinggi badan
menggunakan mikmtoa, pemeciksaan kesehatan dan
kepatuhan manghatiskan paket gizi dengan
wawancara dan cek nrmah. Data dari kader mdiputi
kepemilikan buku pedman, pelaksanaan penyuluhan
dan kesan dalam pelaksanaan dengan cara
wawancara.
Analisis data dlakukan secara deskriptif dengan
membandingkan antara kelompok Perlakuan I dan
Perlakuan 2.
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Tabel 1
Rangkumantentang Perlakuan 1 dan Perlakwn 2
Parlakuan 2

Perlakuan 1
1.
2.
3.

4.

1. Kecamatan Cibulan dan Cidahu
KecamatanBabakan Madang dan Cibadsk
Pemulihan gizi 12 minggu: 4 minggu pertama tiap 2. PemulihanQzi 12 minggu: tiap minggu
minggu, selanjutnya minggu 512 tiap 2 minggu
Paket Qzi:tiap 1 minggu pada 2 minggu pertama 3. Paket gizi: Cap 1 minggu pada 2 minggu pertama
susu skim 300 g dan gula pasir 70 g (200 kalcii
susu skim 300 g dan gula pasir 70 g (200 kalori
dan 16 g protein par hari); tiap minggu pada
dan 16 g protein per hari); tiap minggu pada
minggu 310 paket 1 bungkus 'Vitadele' (500 g)
minggu 310 paket 1 bungkw 'Vitadele' (500 g)
mengandung 300 kalcii dan 10 g per han
mengandung 300 kalori dan 10 g per hari
4. PengobatangraCs d plskesmasjika saki
PengobatangraCs d puskesmas jika sakit

HASlL DAN BAHASAN
Karakteristik dm sosial ekonomi

dim

Karakteristik sampel
sebaran umur
s a w serta tempat dan pendong kdahiran.
Sedangkan keadaan sosid ekonmi keluarga meliputi
tingkat pendidkan dan pekerjaan orangtua sampel.

Tabel 2 menurjukkan sebaran umur sampel.
Terdapat anak wnur kurang dari 6 bulan yang
menderita gid kurang pada Kdompok Perlakwn 1.
Anak balita sudah mulai menderita @ buruk saat
berumur 6-11 bulan. Namun, persentase umur
terbanyak antara 12 sampai 30 bulan.

Tabel 2
Sebaran Umur S a m

Tempat lahir dan pecdong kdahiran s a w
dtunjukkan pada Tabel 3. Semw sampel, baik pada
Kdornpok Perlakwn 1 maupun Perlakuan 2 lahir,
drumah. Data tarssbut &pat dimengerti karena

sebagian besar s a w (I&h 90%) dengan
pertolongan dukun bayi. Peranan bidan hanya sedikit
sekali, yaitu sekitar 5%.

Tabel 3
Tempat dan Pendong Kelatiran
Perlakwn
1 (n=60)
2 (n=60)

Tempat Lahir
Rumahsendin
100%
100%

Penolong Lahir
Dukun Bayi 1 Bidan
93,3%
1 6.7%
967%
1 3,3%
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sekolah dasar. Tidak lebih dari 10% ibu dan ayah
s a w yang berpenddkan sampai tamat sekdah
menengah atas. Dapat dipahami bahwa orangtua
~ m p e i tidak mungkin mempunyai kebampilan
memadai untuk mendapatkanpekerjaan yang layak.

Tingkat paddkan orang tua s a w , baik pada
Kelompok Pdakuan 1 mupun Pedakuan 2,
sebagian bes?: hanya sampai trmat sekolah dasar,
qerb dhrnjukkan pada Tabel 4. Paling bdak 60% ibu
dan ayah sampd han!),: 'krpendidkan sampai tamat

Tabel 4
Tingkat Perddkan Omngtua S a d

s a p 1 wnumnya bekerja d x g a i bwuh tdk h u h
tani, bangunan rnaupln pabrik. Sebagian ayah
sampel ada yang benlagang, baik sebagai pedagang
warung maupun keliling, dan sebagian lagi bekeija d
swasta dan berwiraswasta.

Sebagian besar ibu m p e l Udak bekerja atau
sebagai ibu ~ m a tangga
h
sepen dtunjukkan pa&
Tatd 5. Lebih 80% ibu sampel hanya sebagai ibu
~ m a tangga.
h
Terdapat pula ayah sampel yang tidak
bekerja, walayxln persentasenya sangat kecil. Ayah

Tabel 5
Pekerjaan Omngtua Sampel
Perlakuan

Orangtua
Tidak Kaja

R i d pemberln makanan

Umur mulai pembetian makanan, selain ASI,
dtunjukkan pada Tabel 6. Makanan salain AS1 yang
dimaksud d sini adalah pisang atau buah lain dan
bubur tepung. Pembelian pisang sudah dlakukan

1

Jenis Pekerjaan
Buruh 1 Dagang

I

Swasta

saat s a d belum genap bwumur 1 bulan. Lebih
25% sampel, baik pa& Kelcinpk Perlakuan 1
mayxln Perlakuan 2, sudah dberi pisang sebelum
berumur 1 bulan. Sedangkan pemberian buah, selain
pisang dan bubur tspung, pada umumnya, dmulai
setelah berumur 1 Man.

.
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Tabel 6
Umur Mulai Penrberian Makanan Selain AS1

pmtein per kilogram berat badan lebih dari 1 dan
Konsumsi energi dan protein sampel pada a ~ a l
anjuran kffiukupanjuga lebih dan 1 gram per kilogram
penelidan dtujukkan pada Tabel 7. Anjuran WHO
untuk konsumsi energi dan protein anak balita sekitar
berat badan.
100 kald per kilogram berat badan untuk energi dan
lntervensi penslltian ini adalah memberikan
makanan tambahan berupa Vitadele dengan 300
1.10-1.85 gram protein per kilogram berat badan (7).
Tampaknya kekurangan kalori lebih seiius
kaiori dan 10 gram protein. Psmberian Vitadele, jika
dbandingkan dengan kekurangan protein. Konsumsi
dikonsumsi sesuai petunjuk, terutama akan
kalori per kilogram brat badan, khususnya pada
berdampak rnenaikkan konsumsi energi per kilogram
berat badan &ngan sangal nyata. Walaupun ibu
wnur kurang 2 tahun, sangat rendah, yaitu hanya
sekitar 60 kalori per kilogram brat badan, sedangkan
sampel mengatakan bahwa sarnpel mengkonsumsi
anjuran kecukupan adalah 100 kalon per kilogram
habis Vitadele sesuai petunjuk, tetapi sulit &pat
brat badan. Sementara itu, konsumsi protein per
dipercsya bahwa anggota keiuarga lain tidak t u ~ t
kilogram berat badan tidaklah terlalu rendah
mengonsumsi.
dibandingkan dengan anjuran kecukupan. Konsurnsi
Tabel 7
Konsurnsi Energi dan Protein Sanpel pada Awal Penelitian

Keadaan Ksaehatan dan Gid
Tidak semua s a w mendmita sakit pada
pemeriksaan a d . Sebanyak 39% dan 54% sampel
Kelompok Perlakuan 1 dan 2 &lam keadaan what
saat pemetiksaan awal. Penyakit yang menonjol
adalah infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) dan
gastro enteritis masing-masing 40% dan 5%.
Gambar 1 rnenyajikan informasi keadaan gizi
sampel berdasarkan BW pada awal, pa& 3 bulan

dan 6 bulan penelifjan. Tidak a& gizi baik pada awal
pwrelitian, tetapi gizi baik sudsh ada setelah 3 bulan,
baik pada Kelwnpdc Perlakuan 1 maupun Perlakuan
2. Hal ini masuk a M karena tidak semua sampel
masuk kategoci gizi b u ~ pada
k
awal penelifan. Jadi,
sebagian sampd pada awal penelitian sudah berada
pada kategon gizi kurang. Namun, gizi b u ~ kmasih
cukup tinggi setelah 3 bulan dan 6 bulan.

Pwiakuan 1
Catatan: baik= 2 SD; kurang= <- 2 SD >- 3 SD; hmk= <- 3 SD

+

K&n

Perlakuan 2

G a n b1
BBN S a m pada Awal, 3 dan 6 Bdan Pendian

Fwlakuan 1

Pdakuan 2

Catatan: normal= _+ 2 SD; pendek= <- 2 SD
Gambar 2
Keadaan TBN Sampel pa& Awal, 3 dan 6 Bulan Penditian
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Gambar 2 menyaiikan informasi keadesn gid
sampel berdasarkanTBN pada awal, setelah 3 bulan
dan setelah 6 bulan penelitian. Persentaw sanpel
masuk kategori pendek cukw tinggi, yaitu lebih dari
75%. Tampaknya persentase keadaan pendek
(stunted) pa& umur kurang 3 tahun sudah cukup
tinggi. Hampir tidak ada perbalkan berdasarkan TBlU
dari awal hingga 6 M a n penslitian.
Keadaan BBTB pada awd, setelah 3 bulan dan

Djoko Kartw, dtk

setelah 6 bulan penelitian ditunjukkan pada Ganbar
3. Kategwi sangat k u ~ s(waded) pada Kelompok
Pedakuan 1 tidak ada lagi setelah 6 Man, tdap teW
masih ada pa& Kelompok Pedakuan 2. Tampaknya
perbaikan kategori sangat k w s menjadi kaiegwi
kurus tetjadi setelah 3 Man. Ada keX&Nngan
persentaw kategori kums tutun setelah 3 bulan dan
setelah 6 bulan. Sebdiknya persentase kategori
normal cendemng naik setelah 3 bulan dan 6 bulan.

Pdakuan 2

Perlakuan 1
Catatan: normal= 2 2 SD;kurus= <- 2 SD >- 3 SD;sangat k u ~ s <= 3 SD

Pada t a m rehabilitasi, kmikan b a t badan
yang dhatapkan adalah 5 gram per kilogram berat
bedan per hari (1). Analisis data KGPG menunjukkan,
kenaikan yang rendah, yaitu 1,O gkg BB (8)).Tabel 8
nienyajikan kenaikan berat bedan per kilogram berat
badan per hari. Terlihat pada 2 minggu pertama,
dberi susu skim (200 kalori dan 16 protein per hari),
tajad kenaikan yang masih d bawah harapan, p'tu
hanya sekitar 2,3 granJkg BBhari. Mdai minggu ke3
dibwi Vltadele dengan nilai 300 kalod dan 10 gram
protein per hari. Pada minggu 3 4 Wadi kenaikan
hanya 1,7 @kgBBhri, yaitu lsbih rendah dari minggu

1 - 2 dan lebih rendah lagi, yaitu 1.4 @kg BBBlhari
pada minggu M2.Ratarata kenaikan dari minggu 1
sampai 12 pada Kelwnpok Pdakuan 1 den
Pedakuan2 hanya 1,8 gkg BBhari.
Secara keselu~han,kenaikan berat badan pada
M a n pectama dan kedua adalah 0,3 kilogram,
sedangkan pada bulan ketiga hanya 0,1 kilogram.
Rata-rata kenaikan berat badan dari bulan pertama
salrpei bulan ketiga adalah 0,6 kilogram untuk
Pedakuan 1 dan Pedakuan 2. Sedangkan rata-rata
kenaikan berat badan dari Man pertama sampai
bulan
keenam
adalah
1,2
kilogram.
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Tabel 8
Ratarata Kenaikan per Kilogram Berat Badan

Catatan: minggu 1 dan 2 dbeti susu skim; minggu 3 - 12 dbeti \litadeta
Tingkat kepatuhan untuk datang ka p y a &
dan mengonwmsi paket gizi dturjukkan pada Tabel
9. Tingkat kepatuhan untuk datang ke posyandu
sangat Snggi, yaitu masih 95% pa& bulan ke-3
(kunjungan ke 12), baik pada Kelompdc Padakuan 1

M a n ke-5
maupun 2. Sedangkan pada cek
yang &tang ke p y a & h a w sekitar 80%. Tingkat
kepatuhan untuk menghabiskan paket gid yang
dberikan juga cukup tinggi, yaitu masih sekitar 80%
pada bulan ke3.

Tabel 9
Kapatuhan Datang ke Posyandu dan Mar@&skan
.Makuan

I

Pednkuan
. ..
. 1.

Datang ke pasyandu
KonsumsipaketgM
Padakuan 2
Datang ke posy&
Konsumsi paket gizi

I

Bulan 1

I

1
I

I
100%
100%
100%
100%

Paket Gi

Rat&
Cngkat kepatuhan
Bulan 2 1
Bulan 3

1

Bulan 6

I

I

80%

I

98%
90%
95%
90%

95%
85%

95%
80%

I

-

I

85%

-

Buku pedomm
Penilaian terhadap kirmtja kader dan kelayakan
pedoman penanganan gizi buruk d poayandu deh
kader dilakukan dengan cam pengamatan. Tugas
kader adalah melaksanakan dan memantau
pemulihan gid buruk d wilayahnya berdasarkan
pedoman
yang
telah
dbetikan.
Dalam
pelaksanaannya kader selalu berkoordnasi dengan
puskesmas.

Tiap kader dbekali dengan buku pedoman
pemulihan gm buruk d posyandu deh kader.
Pedoman itu berisi tandetanda gid buruk, cara
deteksi gid buruk, cam membuat makanan untuk
pendatita gizi buruk dan bahan penylluhan
sedati?ana. Penjelasan dan -hasan
isi buku
p e d m n dlakukan pada saat pelatihan, yaitu
menjelang pelaksanaan penelitian. Pada akhir
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penelitian semua kader (47 kader) masih
memeganghrempunyai buku pedoman dalam
keadaan utuh dan baik Pada mumnya (> 70%)
kader rnenyatakan pemah menggunakannya untuk
penyuluhan sedehana kepada oranglua sampel anak
balita gid buruk. Namun, penyuluhan tidak dilakukan
secara bectahap dan sistematis sesuai buku. Bagi
kader, buku pedanan sebaiknya tidak banyak kenpa
tulisan, tetapl lebih banyak gambar, seperti buku
pegangan Usaha Perbaikan G i i Keluarga (UPGK)
untuk kader.

Kinaja kader
Seluruh kader yang drekrut masih tetap aMif
membantu penanganan gizj buruk di posyandu
sampal selesai penelitian. Sisi lain tentang kader yang
p d u diphlikan adalah kader bukanlah prOresi
ataupun ketrampilan tidak sqarti bidan yang bekeja
sebagai profesi. Keadaan sosial ekonomi sebagian
kader tidak jauh berbeda dengan sosial ekonomi
keluarga yang mempunyai anak yang menderita gid
b~ruk.
Peranan Puskesmas sangat bear d a m
memacu ketja kader. Ini karma, pa& unmnya,
kader tidak banyak mmpunyai inisiatif. Walaynrn
sudah ada jadwal, hams tetap dilakukan konfirmasi
agar tidak lupa. Dalan penslitian ini, peran peneliti
masih besar sehingga pdaksanaan penanganan d
posyandu &lam beqalan cukup iancar.

Djoko Kartono, ddc

Pwmtase balita kategori pendek cukup tinggi
(> 75%) dan Mum berubah kategori setslah 3
bulan. Sedangkan persentase kategori kurus
50% turun setelah 3 bulan. Rata-rata kenaikan
BB pada Man 1 dan 2 adalah 0.3 kg sedangkan
pada bulan 3 adalah 0.1 kg. Rata-rata kenaikan
BB selama 3 bulan adalah 0.6 kg. Pada
kelompok mur < 24 bulan, kenaikan BBnya
lebih besar dbanding kelmpok > 24 bulan.
5. Kepatuhan untuk datang ke posyandu Snggi
(> 90%) dan untuk menghabiskanpaket gii juga
tinggi (> 80%).
6. Pada ummnya kader menyatakan pemah
meiaksanakan penyuluhan d posyanch dengan
rnenggunakan buku pedoman pemulihan g i i
buruk .
4.

SARAN
Penggunaan indek B M B akanh&
il
senM untuk
menilai kebemasilan pemulihan gid kuranglburuk
dibandngkan dengan BWU. Agar pemulihan gid
buruk cam KGPG dEQat dilaksanakan d posyandu
oleh kader perlu paran aktif puskesnes, khususnya
Dokter Kepala Puskesmas, TPG dan Bidan d Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kam ~ i k a nkepada Dinas

KESIMPULAN

1.
2.

3.

Secara umum tidak ada p e h e h n nyata antara
pdakuan 1 dan 2.
Konsumsi energikg BB pa& kelompdc umur
< 24 bulan sangat nmdah, yaitu hanya 60
kalori/kg BB (anjuran kecukupan 100 kaloriikg
BB). Sedangkan konsumsi protein sudah
mendekati anjuran kecukupan.
Ssbanyak 515% anak balita
dari
kategori gid kurang menjad baik setelah 3 bulan.
Sedangkan keadaan sebagian anak balita
dengan gizi bwuk belun benbah setelah 3
bulan.

Kesehatan K-en
Bogor dan Kabupaten
Sukabumi atas dukungan adminis!ratif terhadap
penelilian ini. Tecima kasih juga kami sampaikan
kepada Kepala dan staf Puskesmas Sentul. Babakan
Madang dan Cisama d Kabupaten Bogor serta
Puskesmas Cidahu dan Cibadak di Kabqmten Bogor
atas paran aktil yang dberikan dalam pdaksanaan
penelitian ini. Kepada sernua yang telah membantu
terlak~ananyapeneliban ini dan tidak dsebutkan d
sini, kami mengucapkantenma kasih.
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