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ABSTRACT
The Profile of Omega-3 and Omega4 Fatty Acids, Mental and Psychomotor
Development of Severe Malnutrition and Well-Nourished Children
li h.s been carried out the study to find the pmIWe of omege3,omega-6, m t . 1 and psychomotor
develapmurt ofsevere malnubition and d n o u r w l e d children. This sludy was cmas-sectional

study conducted on children suffering fmm severe malnutrition at Nutrition Clinic, Nutrition
Research and Development Center, E0gw and well-nourished children fmm the same
environment, age and sex. Thirty children of 624 months were cdlecled consisting of 15 severe
malnutrition children and 16 well-nourished children. Data collected were level of omega-3,
omega-6 in blood, mental and psychomotor development, anthmpometry, food consumption, food
frequency and social economic conditions of the family. Results showed that the k v e l of omega-3
and omega-6 of the severe malnutrition children were lower than those of the well-nourished
children. The mental and psychomotor d e v e l w t measured with MDI and PDI SCOIUS for the
seven, malnutrition children were lower compared to the well-nourished children. Non-parametric
enalyds showed that the level of omega-3, omega-6, MDI and PDI of the severe malnuhftion
children was significantly difference (@,Of) comparw' to the well-nourished children. The ratio
between level of omega-3 and omega-6 for the severe malnutrition children was less than 1/4.
Coefficient &ation
of ratio omega-3 and omega-6 with MDI and PDI was found 0,468 and 0,681
(pcO.01). [Penel Gizi Makan 1999,22: 21-28]
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PENDAHULUAN

K

urang Energi Protein (KEP) masih
mewpakan masalah gizi utama di
Indonesia. Adanya krisis moneter
sejak bulan Juli tahun 1997 menyebabkan
memburuknya kondisi status gizi anak
balita. Prevalensi KEP berat diperkirakan
semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan
oleh kasus KEP berat, seperti marasmus
dan kwasiorkor, yang dilaporkan mencapai
3000 kasus dari 92 kabupatenlkodya di
Indonesia (1). Jumlah kunjungan anak
balita KEP berat ke Klinik Gizi Puslitbang
Gizi juga menunjukkan ada peningkatan
4-5 kali dibandingkan dengan sebelum
krisis (2). Secara nasional, berdasarkan
data Susenas, prevalensi KEP berat
diperkirakan 5% (3).
KEP berat dapat mengakibatkan
terhambatnya
pertumbuhan
dan
perkembangan mental, bahkan dapat
menyebabkan kematian, bila tidak segera
diberi pertolongan. KEP berat sangat
mempengaruhi kualitas sumberdaya di
masa depan. Untuk itu, KEP berat perlu
dicegah dan ditanggulangi secepatnya.

Pada anak balita yang menderita KEP
akan terjadi kekurangan energi dan protein
di dalam tubuhnya (4). Anak balita KEP
berat mengalami kehilangan berat badan
sehingga
komposisi
kimia
tubuh.
khususnya jaringan lemak tubuh, akan
mengalami penurunan (5). Hal ini
disebabkan oleh rendahnya konsumsi
energi dan protein, termasuk lemak.
dalam
makanan
sehari-hari
yang
berlangsung dalam waktu lama (4).
Lemak dalam makanan sehari-hari
sangat penting bagi kehidupan dan
pertumbuhan (6). Lebih dari 60 tahun yang
lalu para ahli telah menemukan bahwa
lemak adalah komponen utama dalam
makanan,
sebagaimana
ditunjukkan
melalui penelitian; hewan percobaan yang
tidak
diberi
lemak
akan
gagal
pertumbuhannya
dan
menimbulkan
beberapa penyakii (6). Dari beberapa
penelitian ditemukan bahwa jenis lemak,
seperti asam lemak jenuh (saturated fatty
acid) dan kolesterol, dalam makanan
dianggap bertanggung jawab dalam
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meningkatkan tingkat kematian penyakii
jantung iskemik (7). Akhir-akhir ini
diungkapkan bahwa asam lemak tidak
jenuh ganda rantai panjang (Poly
Unsaturated Fatty Acid = PUFA), yang
terdiri dari asam lemak omega-3 dan asam
lemak omega-6, m e ~ p a k a nzat-zat gizi
esensial dan penting dalam makanan
sehari-hari (8, 9).
Sumber asam lemak omega3 yang
utama berasal dari hewan dan tanaman
laut, seperti alga, ftoplankton, seafood,
ikan dan minyak ikan. Namun, ada juga
yang berasal dari biji-bijian dan tumbuhan
darat, seperti kedelai, walnut, biji flax dan
kloroplast dari tumbuhan daun hijau.
Berbeda dengan sumber asam lemak
omega-3 dari hewan dan tanaman laut.
sumber omega-3 dari biji-bijian dan
tumbuhan darat sebelum digunakan dalam
tubuh hams dikonveni lebih dahulu secara
lambat sehingga kurang efektif (10).
Asam lemak omega-3 berperan penting
antara lain dalam proses penglihatan.
sebagai zat farmakologi, dalam fungsi
reproduksi, sistem imun, mengurangi risiko
kardiovaskuler,
faktor
hemostatika,
interaksi dengan zat gizi yang merupakan
antioksidan (10). Akhir-akhir ini asam
lemak tenebut dikarakterisasi untuk
perkembangan saraf dan retina (11). Asam
lemak ini berperan membangun sel otak
(70% massa otak terdiri dari lemak) pada
masa kritis, yaitu sebelum kelahiran atau
selama kehamilan sampai 18 bulan masa
tumbuh kembang anak (11). Dengan
demikian makanan sehari-hari yang
mengandung asam lemak omegad dapat
memperbaiki fungsi otak, seperti yang
ditunjukkan
pada
perbaikan
skor
development quotient dan
elektroretinografi pada retina (11).
Sumber asam lemak omega-6 yang
utama berasal dari minyak tumbuhtumbuhan dan biji-bijian, seperti minyak
bunga matahari, safflower, minyak kedelai,
jagung, margarin. Sumber asam lemak ini
mudah didapat daripada sumber asam
lemak omega-3.
Kekurangan asam lemak omega*,
sebagai zat gizi esensial, dalam tubuh
dapat menyebabkan menurunnya tingkat
pertumbuhan, rambut rontok, infertilitas,
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infiltrasi lemak dalam liver, dan k u l i
benisik (12).
Karena mudah didapat dalam makanan
sehari-hari,
konsumsi asam
lemak
omega-6 lebih tinggi daripada asam lemak
omega-3. Sedangkan asam
lemak
omega-3, khususnya yang berasal dari
makanan laut, seperti ikan laut, kurang
dikonsumsi oleh anak balita KEP (13).
Makanan yang kurang mengandung asam
lemak omega-3 akan menghasilkan
ketidakseimbangan pmfil kadar asam
lemak omega-3 dan omega-6, baik dalam
darah maupun makanan, sehingga rasio
asam lemak omega-3 dan omega6 dalam
darah semakin kecil.
Penelitian
pada
tikus-coba
menemukan,
kemampuan
belajar
mencapai optimal pada pettmndingan
asam lemak omegad dan omega-6
sebesar %, sedangkan kurang dari rasio ini
akan mengganggu kemampuan belajar
(14). Kemampuan belajar merupakan
aspek dari kemampuan kognitif pada anak
balita.
Parameter untuk
mengukur
kemampuan belajar adalah perkembangan
mental dan psikomotor.
Sampai saat ini belum diketahui pmfil
asam lemak omega-3 dan omega4 dalam
darah,
serta
hubungannya dengan
perkembangan mental dan psikomotor
pada anak balita KEP berat.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui gambaran profil asam lernak
omega-3 dan omega6 pada anak balita
KEP berat, termasuk rasio asam lemak
omega-3 dan omega6 dalam darah, serta
kaitannya dengan perkembangan mental
dan psikomotor. Penelitian ini akan
memberikan infonasi dalam rangka
rehabilitasi atau pencegahan anak KEP
berat sehingga tercapai sumberdaya
manusia yang berkualitas.

BAHANDANCARA
Peneliian
ini dilakukan dengan
menggunakan rancangan krosseksional.
Subjek peneliian adalah sernua penderita
KEP berat berusia 5 2 4 bulan yang
berkunjung ke Klinik Gizi Puslitbang Gizi
dari bulan Mei sampai November lQ98;
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juga anak baliia gizi baik (dalam jumlah
sama dengan anak balita KEP berat) yang
berasal dari lingkungan tempat tinggal
(kelurahan, pekerjaan orangtua), umur dan
jenis kelamin sama pula dengan anak KEP
berat. Anak balita gizi baik diseleksi sesuai
kritefia dari posyandu yang dekat dengan
tempat tinggal anak KEP berat.
Untuk menentukan anak baliia KEP
berat dan gizi baik digunakan indeks B B N
dengan cut-off sebagai berikut: KEP berat
BBlU < 60% dan gizi baik B B N >= 80%
'median baku WHO-NCHS.
Anak balita KEP berat dan gizi baik
diperiksa dan dikumpulkan datanya di
Puslitbang Gizi. Bogor. Data yang
dikumpulkan adalah sebagai berikut:
Kadar asam lemak omega-3 dan
omega5 dalam darah. Serum darah
anak balita diperiksa dengan 'Gas
Kromatografi"
untuk
menentukan
macam dan jumlah asam lemak
omega-3 dan omega5. Analisis
dilakukan di Laboratorium Kimia.
Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi,
IPB.
Perkembangan mental dan psikomotor
anak diukur dengan alat Bailey I yang
dinyatakan dengan nilai MDI (Mental
Development
Index)
dan
PDI
(Psychomotor Development Index).
Konsumsi makanan sehari diukur
dengan metode Recall 1 x 24 jam,
kemudian dikonveni ke dalam zat gizi
dengan
menggunakan
Daflar
Komposisi Bahan Makanan.
Pengumpulan data dilakukan dengan
cara wawancara.
Parameter antmpometri yang diukur
adalah berat dan tinggi badan anak
balita.
Pendidikan dan pekerjaan orangtua
diketahui melalui wawancara.
Orangtua anak balita yang menjadi
kasus dan kontml dimintai infwmed
wnsent

-

-

-

-

-

Data yang telah dianalisis disajikan
secara deskriptif dalam bentuk distribusi
dan tabel silang. Untuk mengetahui
perbedaan antara kadar asam lemak
omega-3, asam lemak omega-6, skor MDI

Astuti Lamid, dkk

dan
PDI masing-masing kelompok
digunakan uji nonparametrik Rank MannWhitney. Untuk menilai hubungan antara
rasio asam lemak omega-3 dan omega5
dengan skor MDI dan PDI digunakan uji
korelasi Pearson.
Keterbatasan dalam penelitian ini
berkenaan dengan anggaran dana yang
menunjang penelitian ini. Penelitian ini
dibiayai oleh dana rutin Puslitbang Gizi
yang tergolong sangat kecil sehingga
jumlah Subjek yang berhasil dikumpulkan
sampai akhir peneliiian hanya sebanyak 15
anak balita untuk masing-masing kelompok
anak KEP berat dan gizi baik. Diharapyan
dengan total 30 anak balita akan dapat
memberikan gambaran awal tentang profil
asam lemak omega-3 dan omega-6,
kaitannya dengan perkembangan mental
dan psikomotor.

Gambmn umum
Masing-masing anak balita kelompok
KEP berat dan gizi baik terdiri dari 3 anak
laki-laki dan 12 anak perempuan. Rata-rata
umur anak balita kelompok KEP berat
16.4 2 5.0 tahun. sedangkan kelompok gizi
baik 16,8 4.7 tahun.
Anak-anak baliia dari kedua kelompok
tenebut berasal dari beberapa wilayah
Puskesmas di Kabupaten Bogor, yakni
Puskesmas
Kampung
Manggis,
Puskesmas Paaelaran. Puskesmas Ciawi
dan ~uskesmas~itapen.
Sedangkan anakanak balita dari Kodya Bogor antara lain
berasal dari Puskesmas Gang Kelor,
Puskesmas Sindangbarang, Puskesmas
Gunungbatu dan Puskesmas Pembantu
Sindangsari.
Seluruh ibu anak balita dari dua
kelompok bekerja sebagai ibu rumah
tangga. Sedangkan ayah anak balita
sebagian besar bekeja sebagai buruh dan
sisanya bekerja sebagai sopir, wiraswasta
dan pengangguran. Keadaan pendidikan
ibu anak balita menunjukkan, sebagian
besar (75%) pemah duduk di bangku SD
(Sekolah Dasar), sedangkan yang berhasil
duduk di bangku SMU (Sekolah Menengah
Umum) hanya 6%.
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Konsumsi zat gizi anak balita kedua
kelompok diuraikan dalam Tabel 1.
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Konsumsi zat-zat makanan ini dipemleh
dengan mewawancarai orangtua anak
balita.

Tabel 1
Konsumsi Energi dan Zat Gizi Kelompok KEP Berat dan Gizi Baik

Konsumsi energi kelompok KEP berat
rata-rata 592 5 319 kalori; konsumsi ini
lebih rendah dari rata-rata energi untuk
anak balita kelompok gizi baik, yakni
343 kalori. Konsumsi protein dan
869
lemak pada kelompok KEP berat masingmasing diemukan rata-rata sebesar
15,6 2 11.0 g dan 8,2 4,O g; konsumsi
kedua zat gizi ini lebih rendah dan
kelompok gizi baik.
Dari wawancara ditemukan bahwa
konsumsi kelompok KEP berat memiliki
pola lebih banyak memilih makanan
berasal dari biji-bijian dan bahan nabati.
Dan kelompok KEP berat yang memilih
bahan makanan hewani, masing-masing
sekiiar 20% mengkonsumsi telur dan
daging ayam 1-3 kali seminggu dan 80%
tidak pernah mengkonsumsi sama sekali.
Sedangkan kelompok gizi baik, 60%
mengkonsumsi telur dan daging ayam
dalam 1-3 kali seminggu dan 40% tidak
pemah mengkonsumsi sama sekali.
Konsumsi ikan laut dari anak balita
kelompok KEP berat memperlihatkan pola
sekiiar 30% mengkonsumsi ikan laut 1
sampai 3 kali seminggu, sedangkan 70%
tiiak pemah mengkonsumsi ikan taut
sama sekali. Sebaliknya pada kelompok
gizi baik, 60% mengkonsumsi ikan laut dari
1 sampai 3 kali seminggu dan sekitar 40%
tidak pemah mengkonsumsi ikan laut.
Konsumsi lemak tidak dianalisis lebih
lanjut dengan jenis lemak, baik asam
lemak jenuh maupun asam lemak tidak
jenuh rantai panjang jenis omega4 dan
omega+.

+

+

Kadar asam letnak omega4 den
omega-6
Asam lemak esensial yang termasuk
asam lemak omega-3 adalah asam
linolenat (18:3. LNA). asam eikosapentanoat
(205, EPA) dan asam
dokosaheksanoat (226, DHA). Sedangkan
asam linoleat (18:2. LA) dan asam
arakidonat (20:4. AA) termasuk dalam
asam lemak Omega-6. Adapun kadar asam
lemak omega-3 dan asam lemak omega6
dalam darah kedua kelompok secara nnci
dapat dilihat dalam Tabel 2.
Rata-rata asam lemak omega3
masing-masing untuk LNA, EPA dan DHA
pada kelompok KEP berat lebih rendah
dari kelompok gizi baik. Rata-rata kadar
DHA pada kelompok KEP berat lebih
rendah dari rata-rata kadar DHA pada
kelompok gizi baik. Rata-rata total asam
lemak omega-3 diiemukan sebesar
0.679 mgIlOO gram, tetapi rata0.354
rata ini masih lebih rendah dad total asam
lemak omega-3 pada kelompok gizi baik.
Rata-rata asam lemak omega-6 anak
kelompok KEP berat untuk LA sebesar
27,187
32.990 mg/100 gram dan AA
1,863 5 2,391 mg1100 gram; rata-rata
kedua asam lemak ini lebih rendah dari
kelompok gizi baik. Pada kelompok KEP
berat, rata-rata total asam lemak omega6
ditemukan 23,045 2 33,210 mgllOO gram
dan rata-rata ini lebih rendah dari
kelompok gizi baik.

+

+
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label 2
Kadar Asam Lemak Omega4 dan Omega4 dalam Darah
Kelompok KEP Berat dan Gizi Baik

Porkembangan mental ban psikomotor
Perkembangan mental dan psikornotor
anak balita kelompok KEP berat yang
dinyatakan dalam MDI dan PDI ditemukan
lebih rendah dari kelompok gizi baik

(Tabel 3). Kemampuan belajar anak balita
kelompok KEP berat. tertinggal 31.5 titik
untuk ukuran MDI dan tertinggal 47,7 tiiik
untuk PDI dibandingkan dengan anak
,
kelompok gizi baik.

Tabel 3
Perkembangan Mental dan Psikomotor Kelompok KEP Berat dan Gizi B.ik

Rasio asam lonuk 0nreg.j
dan omega-6
Kajian rasio asam lemak omega-3 dan
01~1ega-6
dalam darah kelompok KEP berat
dan gizi baik disajikan dalam Tabel 4.
Rasio ini sangat kecil, yakni di bawah 114.
Pengelompokan ini dibuat berdasarkan
penelitian pada hewan-coba, di mana rasio
optimalnya adalah %. Apabila kurang dari
rasio itu akan tejadi gangguan pada
kemampuan belajar (14). Pada kelompok
KEP berat, rasionya tampak semua di
bawah nilai 114. Sedangkan pada
kelompok gizi baik, sebanyak 6 anak
(40%) mempunyai rasio lebih kecil dari 114

dan 8 anak (80%) memiliki rasio antara %
dan '/; .
Uji korelasi Peanon dilakukan untuk
mengetahui hubungan rasio asarn lemak
omega4
dan
omega4
dengan
kemampuan mental dan psikomotor anak
(Tabel 5). Koefisien korelasi antara MDI
dan PDI dengan rasio asam lemak
omega4 dan omega4 masingmasing
adalah 0,458 dan 0.581, yang berbeda
secara bermakna antara kelompok KEP
berat dan gizi baik @<0.01).
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Tahd A

Rasio Asam Lemak Omega-3 dan Omega4
Kelompok KEP Berat dan Gizi Raik

Tabel 5
Koefisien Korelasi Rasio Asam Lemak Omega-3 dan Omega4 dengan Perkembangan
Mental dan Psikomotor Kelompok KEP Berat dan Gizi Baik

Untuk melihat perbedaan antara
kelompok KEP berat dan gizi baik
dilakukan uji nonparametrik Rank Mann
Whitney. Tabel 6 menunjukkan, kadar
asam lemak omega-3 DHA, EPA dan total
omega-3 berbeda sewra nyata antara
kelompok KEP berat dan gizi baik

(p<O,Ol). Total asam lemak omega4 juga
berbeda sewra nyata pada kedua
kelompok (p<O.Ol). Demikian pula halnya
dengan nilai skor MDI dan PDI antara
kelompok KEP berat dan gizi baik, berbeda
secara bermakna (p<0,01)

Tabel 6
Uji Nonparametrik Rank Mann Whitney Beberapa Variabel
Kelompok KEP Berat dan Gizi Baik

BAHASAN
Konsumsi energi, protein dan lemak
pada anak balita kelompok KEP berat
ditemukan lebih rendah dari konsumsi
kelompok gizi baik (Tabel 1). Penyebab
rendahnya konsumsi lemak pada kelompok
KEP berat mungkin disebabkan oleh pola
konsumsi makanan yang berasal dari
hewan, seperti telur, daging ayam dan ikan
laut, kurang.

Rata-rata profil asam lemak omega-3
dalam darah anak balita kelompok KEP
berat jauh lebih rendah dari kelompok gizi
baik, termasuk di antaranya rata-rata kadar
DHA, EPA dan LNA (Tabel 2). DHA sangat
penting untuk perkembangan sel otak (15.
16). Rendahnya kadar DHA sangat
mempengaruhi pertumbuhan sel otak,
yang pada akhimya akan mempengaruhi
perkernbangan mental dan psikomotor
anak balita KEP berat.
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Rata-rata kadar EPA pada kelompok
KEP berat lebih rendah dibandingkan
dengan kelompok gizi baik. Pada
perkembangan otak anak balita, kadar
DHA dalam darah lebih berpengaruh
dibandingkan dengan kadar EPA (15, 16).
Rata-rata kadar LNA juga ditemukan
lebih rendah pada kelompok KEP berat
dibandingkan dengan kelompok gizi baik.
LNA sebelum digunakan oleh tubuh harus
dikonversi lebih dahulu secara lambat
dalam tubuh sehingga kurang efektif
dibandingkan dengan DHA dalam tubuh
(10).
Rendahnya nilai DHA berpengaruh
terhadap rata-rata total asam lemak
omega-3 pada anak balita kelompok KEP
berat. Makin rendah kadar DHA, semakin
rendah rata-rata total asam lemak
omega-3. Uji nonparametrik menemukan,
ada perbedaan secara bermakna pada
kadar asam lemak omegad, seperti DHA,
EPA, LNA dan total asam lemak omega-3,
antara kelompok KEP berat dan gizi baik
(pc0,OI). Rendahnya rata-rata kadar DHA
dan rata-rata total asam lemak omega-3
sangat dipengaruhi oleh
konsumsi
makanan sehari-hari anak balita kelompok
KEP berat. Dalam Tabel 1 terlihat,
konsumsi protein dan lemak anak balita
kelompok KEP berat rata-rata setiap hari
lebih rendah dari kelompok gizi baik. Pola
konsumsi ikan setiap minggu pada anak
balita kelompok KEP berat lebih rendah
daripada kelompok gizi baik.
Pada kelompok KEP berat temyata skor
MDI dan PDI rata-rata lebih rendah
dibandingkan dengan kelompok gizi baik.
Kelompok KEP berat tertinggal sebesar
31,s titik untuk skor MDI dan 47,7 titik
untuk skor PDI (Tabel 3). Tampak
kemampuan belajar pada anak balita
kelompok KEP berat lebih rendah dari
kelompok gizi baik.
Rasio asam lemak omegad dan
omega-6 pada selumh anak balia
kelompok KEP berat dijumpai lebih kecil
dari % (Tabel 4). Rasio omega-3 dan
omega-6 pada kelompok KEP berat yang
tampak lebih kecil dari % berkaitan dengan
konsumsi protein den lemak kelompok
KEP berat setiap hari lebih rendah dari
kelompok gizi baik (Tabel 1). Selain itu,
pola konsumsi ikan laut dalam seminggu
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pada anak balita kelompok KEP berat
hanya sebanyak 30%
dibandingkan
dengan kelompok gizi baik yang sekitar
60%. Hal ini kemungkinan Inempenga~hi
kadar asam lemak omega-3 pada
makanan sehari-hari dan dalam darah
anak balita kelompok KEP berat, walaupun
kadar asam lemak omega-3 dalam
makanan tidak dianalisis dalam penelitian
ini.
Tabel 4 mengungkapkan, seluruh anak
balita kelompok KEP berat mempunyai
rasio asam lemak omega3 dan omega6
lebih kecil dari %. Sementara Tabel 3
mengemukakan
bahwa
kemampuan
belajar MDI dan PDI anak balita kelompok
KEP berat juga lebih rendah dari kelompok
gizi baik. Temyata hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian Holman
(1997) yang menemukan bahwa rasio
asam lemak omega-3 dan omega-6 yang
akan mempengaruhi
kurang dari %
kemampuan belajar dari tikus-coba (14).
Uji korelasi Pearson antara rasio
omega-3 dan omega-6 dengan skor MDI
dan PDI menemukan angka sebesar 0,458
dan 0,581 (P<0,01). Tampak hubungan
antara MDI dan PDI dengan rasio asam
lemak omega-3 dan omega-6 positif.
Artinya, makin tinggi profil asam lemak
omega-3 darah, makin tinggi nilai rasio
sehingga semakin baik nilai MDI dan PDI
(Tabel 5).

Kadar rata-rata total asam lemak
omega-3, tenasuk DHA, dan asam
lemak omega-6 anak balita KEP berat
lebih rendah dibandingkan dengan
anak gizi baik.
Rasio asam lemak omega-3 dan
omega-6 pada anak balita KEP berat
lebih kecil dari %.
Koefisien korelasi rasio asam lemak
omega-3 dan omega-6 pada anak KEP
berat adalah 0,458 untuk skor MDI dan
0,581 untuk skor PDI. Makin tinggi
profil asam lemak omega-3, makin
tinggi rasio asam lemak omega-3 dan
omega8 pada anak balia KEP berat
sehingga semakin baik nilai MDI dan
PDI.
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Skor MDI dan PDI anak balita KEP
berat lebih rendah dari anak balita gizi
baik.
Konsumsi energi, protein dan lemak
pada anak balita KEP berat lebih
rendah dari anak balita gizi baik.
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