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I  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan masyarakat yang dilakukan secara berlanjut khususnya pada 

bidang kesehatan sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia. Status gizi adalah salah satu parameter yang diukur untuk mengetahui 

derajat kesehatan masyarakat. Pengukuran status gizi dilakukan pada kelompok 

rawan masalah gizi seperti anak berusia bawah 5 tahun (balita), ibu hamil, ibu 

menyusui. Permasalahan yang biasa dialami oleh kelompok umur balita adalah 

kekurangan gizi yang apabila berlanjut akan menyebabkan penurunan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan. Kualitas SDM yang diharapkan 

adalah kondisi fisik dan mental yang tangguh, kesehatan prima, serta kemampuan 

kognitif yang baik. Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana status gizi sejak dini. 

Riskesdas (2018) menyebutkan bahwa prevalensi dari balita dengan gizi kurang dan 

buruk di Indonesia adalah sebesar 17,7%. Angka tersebut berkurang sedikit dari 

19.6% pada hasil Riskesdas di tahun 2013. Sedangkan prevalensi masalah gizi 

lainnya yaitu gemuk sebesar 8%, kurus 6,7%, sangat kurus 3,5%, pendek 19,3%, 

sangat pendek 11,5%, gizi kurang 13,8%, dan gizi buruk 3,9%. Masalah gizi 

tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas SDM di masa yang akan datang.  

Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia juga 

tidak luput dari masalah gizi pada balita. Berdasarkan hasil Riskesdas (2018), 

prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk adalah sebesar 13,2%, sedangkan 

pendek 31,1%, dan kurus 8,4%. Kemudian, di Kabupaten Bogor angka prevalensi 

gizi kurang adalah sebesar 14,3% yang terdiri dari 1,6% gizi buruk dan 12,7% gizi 

kurang. Prevalensi balita pendek di Kabupaten Bogor adalah sebesar 28,3% dan 

kurus 5% (Balitbangkes 2013). Dibandingkan dengan hasil nasional, hasil 

pengukuran status gizi di Jawa Barat maupun Kabupaten Bogor terbilang relatif 

lebih baik.  

Balita atau kelompok usia 12-59 bulan adalah masa yang paling utama dalam 

mempelajari hal baru terutama pada kebiasaan makan yang akan dibawa hingga 

dewasa. Pemilihan makanan yang dilakukan dengan benar pada balita akan 

membantu balita tumbuh menjadi dewasa yang sehat (Sibarani 2016). Makanan 

sehat yaitu seluruh jenis makanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi 

bagi tubuh sesuai dengan usia. Perilaku makan sehat merupakan perilaku 

mengonsumsi berbagai jenis kelompok makanan scara seimbang. Balita sebaiknya 

mengonsumsi makanan yang mirip dengan makanan yang dikonsumsi orang 

dewasa pada umumnya namun tanpa adanya penambahan garam, gula, ataupun 

lemak berlebihan. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan rasa alami pada makanan 

yang dirasakan saat pertama kali mengonsumsinya (Department for Health and 

Ageing South Australia 2015).  

Pola makan balita sangat dipengaruhi oleh ibu atau pengasuh utamanya. 

Bagaimana ibu memberikan makanan berperan besar pada pertumbuhan dan 

perkembangan balita serta status gizinya. Balita dengan masalah gizi umumnya 

disebabkan oleh kebiasaan ibu dalam pemilihan makanan yang salah. Tingkat 

pengetahuan gizi ibu yang baik tentunya berdampak pada perilaku gizi yang baik 

pula. Sehingga ibu akan cenderung memilih makanan bergizi, seimbang, dan sesuai 

bagi pertumbuhan anak balitanya. Begitupun sebaliknya, ibu yang pengetahuan 
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gizinya buruk kemungkinan akan tidak memperhatikan pemilihan makanan 

anaknya sehingga berakibat anak memiliki pola makan yang kurang baik 

(Madanijah 2003).  

Pengetahuan gizi sendiri adalah pengetahuan mengenai hubungan konsumsi 

makanan dengan kesehatan tubuh yang mencakup pengetahuan tentang bahan 

makanan dan fungsinya bagi tubuh, serta pengetahuan tentang pengolahan dan 

penyajian makanan. Dengan demikian pengetahuan gizi merupakan salah satu 

faktor penting yang berperan dalam menentukan makanan atau minuman yang akan 

dikonsumsi termasuk dalam memilih jenis makanan (Drichoutis et al. 2006). 

Pengetahuan gizi dasar yang diterapkan di Indonesia dalah Pedoman Gizi Seimbang 

(PGS 2014) yang berisikan 4 pilar. Persepsi gizi adalah kelanjutan dari pengetahuan 

yang artinya kecenderungan seseorang dalam menanggapi suatu rangsangan berupa 

bahan makanan. Sikap yang positif akan menumbuhkan perilaku yang positif dan 

demikian pula sebaliknya. Sikap dibentuk dari pengetahuan dan pengalaman serta 

sifatnya relatif stabil dan tidak mudah berubah (Khomsan 1999). 

Jajanan merupakan pangan yang sangat mudah ditemukan di mana saja. 

Jajanan dengan berbagai alasan seperti harga yang terjangkau dan sangat beragam 

macam menjadikannya salah satu pangan yang paling sering dikonsumsi semua 

orang (Iklima 2017). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

942/Menkes/SK/VII/2003 menyebutkan bahwa jajanan adalah pangan yang diolah 

oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan 

siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, restoran, dan 

hotel. Jajanan dikelompokkan menjadi 4, yaitu: makanan sepinggan, 

camilan/kudapan, minuman, dan buah (BPOM 2013). Balita memiliki daya 

pencernaan yang lebih kecil dibandingkan dewasa sehingga sebaiknya diberikan 

makanan dalam frekuensi sering dalam jumlah kecil. Pangan jajanan berkontribusi 

hingga 20-31% dari kebutuhan energi sehari, sehingga dapat memengaruhi status 

gizi apabila dikonsumsi berlebihan (Haslina 2013 dan BPOM 2009).  

Kebiasaan jajan yang baik dapat dijadikan sarana perbaikan asupan zat gizi 

dari kualitas makanan jajannya. Demikian sebaliknya apabila makanan jajanan 

dengan kualitas rendah dapat berdampak pula dengan kesehatan dan status gizi ke 

arah yang lebih buruk. Jajan dengan kualitas rendah contohnya adalah yang 

kebersihannya tidak terjaga, cenderung miskin zat gizi, tinggi energi, hingga yang 

mengandung bahan berbahaya (Kristianto et al. 2013). Suhardjo (1989) 

menyatakan bahwa makanan jajanan yang paling digemari adalah berupa kue-kue 

manis yang dibuat dari tepung dan tinggi gula. Konsumsi jajanan ini dapat 

meningkatkan tambahan energi tanpa tambahan zat pembangun dan zat pengatur. 

Sehingga apabila dikonsumsi berlebihan dapat mengurangi nafsu makan dan 

menyebabkan risiko terjadinya kegemukan (St Onge et al. 2003).  

Kurangnya penelitian mengenai hubungan pengetahuan gizi ibu dengan 

pemilihan makanan jajanan untuk balitanya menyebabkan sedikitnya data yang 

dapat memberi gambaran bagi masyarakat khususnya ibu pada umumnya. Oleh 

karena itu, penelitian ini dikaji untuk memberi gambaran pengetahuan dan persepsi 

gizi ibu dan hubungannya dengan perilaku pemilihan jajan untuk balita serta 

terhadap status gizi balita.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan pokok-pokok 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana karakteristik keluarga subjek di Desa Babakan, Dramaga? 

b. Bagaimana konsumsi pangan balita dan kebiasaan jajanan subjek? 

c. Bagaimana tingkat pengetahuan gizi ibu subjek? 

d. Bagaimana persepsi ibu balita terhadap pemilihan jajanan balita? 

e. Bagaimana perilaku ibu balita terhadap pemilihan jajanan balita? 

f. Bagaimana hubungan antara pengetahuan gizi, persepsi jajanan, dan perilaku 

pemilihan jajanan balita beserta variabel lainnya? 

g. Bagaimana hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi subjek? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan 

pengetahuan dan persepsi gizi ibu balita dengan perilaku pemilihan jajanan bagi 

balita dan status gizinya beserta faktor-faktor lain yang mungkin 

memengaruhinya.  

 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Mengidentifikasi karakteristik keluarga subjek di Desa Babakan, Dramaga. 

b) Mengidentifikasi konsumsi pangan balita dan kebiasaan jajanan subjek. 

c) Mengidentifikasi tingkat pengetahuan gizi ibu subjek.  

d) Mengidentifikasi persepsi ibu balita terhadap pemilihan jajanan balita. 

e) Mengidentifikasi perilaku ibu balita terhadap pemilihan jajanan balita. 

f) Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi, persepsi jajanan, dan 

perilaku pemilihan jajanan balita beserta variabel lainnya. 

g) Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status gizi 

subjek. 

 

 

1.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan persepsi dengan perilaku ibu 

terhadap memilih makanan jajanan bagi balitanya. 

b. Adanya hubungan antara pengetahuan gizi dan persepsi ibu terhadap jajanan 

dengan status gizi balita. 

c. Adanya hubungan antara perilaku pemilihan jajanan dan kebiasaan jajan balita 

dengan status gizi balita.  

 

 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

pengetahuan dan persepsi gizi pada ibu terhadap pemilihan pangan jajanan pada 

anak balitanya. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum terhadap bagaimana pemilihan pangan jajanan dilakukan oleh ibu 
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terhadap anak balitanya. Selain itu penelitian ini juga dapat menyediakan informasi 

dan motivasi bagi masyarakat setempat agar lebih memperhatikan kebiasaan jajan 

dan status gizi pada anaknya. 
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II  KERANGKA PEMIKIRAN 
  

 

Karakteristik keluarga sebagai faktor internal dalam menentukan perilaku gizi 

ibu tentunya berpengaruh dalam proses pemilihan makanan. Karakteristik keluarga 

yang dapat diteliti dalam penelitian ini meliputi usia orang tua, pendidikan orang 

tua, pekerjaan orang tua dan ukuran keluarga. Pendidikan ibu dapat memengaruhi 

pengetahuan gizi dan pola pengasuhan balita yang diterapkan ibu. Ibu yang 

pendidikannya tinggi cenderung akan memiliki pengetahuan gizi dan kesehatan 

yang lebih baik sehingga dapat memilih makanan yang lebih baik untuk balitanya 

(Madanijah 2003). Pekerjaan dan pendapatan akan memengaruhi kemampuan 

ekonomi keluarga dalam memperoleh bahan pangan (Yunivera 2016). Ibu rumah 

tanga akan memiliki waktu lebih banyak dalam mengasuh anaknya dibandingkan 

ibu bekerja. Sedangkan ukuran keluarga dapat memengaruhi proses pengasuhan 

yang diberikan kepada anaknya, karena semakin besar jumlah keluarga maka makin 

sedikit waktu yang perhatian yang diberikan ibu. Usia orang tua dapat 

memengaruhi model pola asuh yang diberikan orang tua dan juga kesiapan ibu 

dalam mengasuh anak. 

Pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku merupakan variabel-variabel yang 

saling berkaitan satu sama lain. Individu dengan pengetahuan yang baik cenderung 

akan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan cara pandang (persepsi) 

yang baik pula. Hal tersebut selanjutnya akan berdampak pada sikap dan cara 

berperilaku. Pemahaman yang kurang mengenai suatu bahan makanan cenderung 

menjadi suatu hambatan dalam menggunakan bahan tersebut.  Memiliki sikap yang 

baik dan peduli terhadap gizi dan makanan juga akan berdampak pada perilaku ibu 

dalam menentukan pilihan makanan untuk anak (Pane 2016). Perilaku gizi adalah 

sikap yang ditunjukkan seseorang yang secara langsung terlibat dalam 

menggunakan suatu produk pangan. Perilaku juga membahas apa yang dikonsumsi, 

seberapa sering individu mengonsumsi suatu produk, dan seberapa banyak yang 

dikonsumsi (Marreiros dan Ness 2009). Pemilihan makanan jajanan merupakan 

salah satu bentuk perwujudan perilaku gizi. Peran orang tua terutama ibu, untuk 

mengarahkan anaknya dalam pemilihan makanan jajanan cukup besar (Susanti dan 

Puruhita 2012). Status gizi juga selain dipengaruhi faktor tidak langsung seperti 

pola asuh juga dipengaruhi faktor langsung seperti pola konsumsi dan derajat 

kesehatan (morbiditas dan higiene sanitasi), faktor sosial dan ekonomi (Asriani et 

al. 2013).  
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Keterangan:  

 

: Hubungan  

: Ruang lingkup penelitian 
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Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran Penelitian 
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III  METODE 

3.1  Desain, Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain cross sectional study 

karena pengumpulan data dilakukan pada satu waktu yang tidak berkelanjutan. 

Penelitian dilakukan di Institut Pertanian Bogor. Pengumpulan data dilakukan pada 

bulan April - Mei 2019 di Posyandu di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor. 

Pemilihan tempat ini diambil berdasarkan angka prevalensi stunting yang cukup 

besar di Kabupaten Bogor adalah 28,3%.   
 

 

3.2  Jumlah dan Cara Penarikan Responden 

 Penelitian ini memiliki subjek ibu yang memiliki anak balita berusia 1-5 

tahun yang tinggal di Kecamatan Dramaga dan mengikuti kegiatan posyandu rutin. 

Semua subjek dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan 

ekslusi yang ditetapkan oleh peneliti dengan pengambilan responden secara 

proposional di setiap posyandu. Pemilihan subjek dan responden yang diikutkan 

dalam penelitian ini didasarkan dengan beberapa kriteria inklusi dan eksklusi sesuai 

dengan Tabel 3.1.  

Tabel 3.1  Kriteria inklusi dan ekslusi pemilihan subjek 

No Kriteria 

 Inklusi 

1 Ibu yang memiliki anak balita berusia 12-59 bulan 

2 Ibu sebagai pengasuh utama dan bertanggung jawab terhadap makan balita 

3 Ibu bertempat tinggal di Kecamatan Dramaga 

4 Ibu bersedia mengikuti penelitian dan menandatangani informed consent  

 Eksklusi 

1 Ibu ataupun anak balita sedang megikuti penelitian lain 

2 Anak balita memiliki cacat bawaan maupun penyakit kronik 

 

 Jumlah subjek dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

perhitungan subjek minimal dengan rumus oleh Lemeshow et al. (1997) sebagai 

berikut: 

n > 
(Z𝛼)2 × 𝑝 ×(1−𝑝)

𝑑2   

n > 
(1,96)2 ×0,311 ×(1−0,311)

0,12   

n > 82,3 ≈ 83 orang 
 

Keterangan: 

n  = Jumlah subjek minimal 

Zα  = Nilai baku normal pada tabel Z yang besarnya tergantung pada nilai α    

 ssyang ditentukan. Nilai α yang digunakan adalah 0,05, maka Zα = 1,96 
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P  = Prevalensi pendek (pendek dan sangat pendek) di Provinsi Jawa Barat     

    sebesar 31,1% (Riskesdas 2018) 

d  = Presisi sebesar 10% 

Berdasarkan rumus di atas, jumlah responden dalam penelitian ini minimal 

sebesar 83 orang, untuk mengantisipasi adanya responden yang drop-out maka 

jumlah responden ditambah 10% menjadi 90,5 ≈ 91 orang.  

 

 

3.3  Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer meliputi peubah-peubah yang akan diteliti yang merupakan data hasil 

wawancara berupa kuesioner dan pengukuran langsung. Status gizi balita diukur 

dengan timbangan digital kapasitas 150 kg dengan ketelitian 0,1 kg. Asupan energi 

dan zat gizi balita diperoleh menggunakan metode food recall 1x24 jam 

berdasarkan jumlah dan jenis dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh 

subjek beserta FFQ jajanan selama 1 bulan terakhir. Pengambilan data dilakukan 

secara langsung ke rumah subjek dengan didampingin kader dan pada saat kegiatan 

posyandu. Data primer tersebut, yaitu: 1) Karakteristik individu responden, 2) 

Karakteristik keluarga, 3) Morbiditas, 4) Pengetahuan gizi, 5) Persepsi gizi, 6) 

Perilaku pemberian jajanan pada subjek, 7) Food Recall 1x24 jam, 8) FFQ jajanan 

1 bulan terakhir, 9) Akses pelayanan kesehatan, 10) Sanitasi dan higiene subjek, 

11) BB dan TB subjek untuk mengukur status gizi. Kuesioner mengenai 

pengetahuan, persepsi, dan perilaku diisi oleh responden langsung dengan panduan 

oleh enumerator. Sedangkan data sekunder berupa gambaran umum lokasi 

penelitian dari dokumentasi dan arsip desa atau kelurahan. Berikut ini adalah jenis 

data yang dikumpulkan, variabelnya, dan cara pengumpulan data. 

Tabel 3.2  Jenis data, variabel, dan cara pengumpulan data 

No Jenis Data Variabel Cara Pengumpulan Data 

1 Karakteristik 

Subjek 

Nama, Jenis kelamin, Usia, 

Tempat dan Tanggal Lahir, 

Urutan Lahir, Berat Lahir 

Self-Assessed 

Questionnaire  

2 Status Gizi Berat Badan dan Tinggi 

badan 

Diukur dengan 

timbangan berat badan 

injak dan staturemeter 

di posyandu 

3 Karakteristik 

Keluarga 

Ukuran Keluarga, 

Pendapatan, Pendidikan 

Self-Assessed 

Questionnaire 

4 Morbiditas Riwayat penyakit balita 1 

bulan terakhir 

Self-Assessed 

Questionnaire 

5 Sanitasi dan 

Higiene 

Kondisi Lingkungan Tinggal 

dan Kebiasaan berkaitan 

Kebersihan Personal  

Self-Assessed 

Questionnaire 

7 Pengetahuan 

gizi 

Pertanyaan seputar gizi dan 

tumbuh kembang balita dan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari  

Self-Assessed 

Questionnaire 
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No Jenis Data Variabel Cara Pengumpulan Data 

8 Persepsi gizi Persepsi terhadap pangan 

jajanan 

Self-Assessed 

Questionnaire 

9 Perilaku 

Pemilihan 

Jajanan 

Perilaku terhadap pangan 

jajanan 

Self-Assessed 

Questionnaire 

10 Asupan energi 

dan zat gizi  

Jenis dan jumlah pangan yang 

dikonsumsi selama 1x24 jam 

Food recall 1x24 jam 

oleh enumerator 

11 Kebiasaan 

jajan 

Jenis jajanan yang 

dikonsumsi 1 bulan teakhir 

FFQ oleh enumerator 

 
 

3.4  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan inferensia 

menggunakan Microsoft Excel 2016 dan Statistical Package for Social Science 

(SPSS) version 16.0 for Windows. Data diolah berupa entry, coding, editing, dan 

cleaning. Analisis statistik deskriptif yang digunakan termasuk nilai average, 

maximum, minimum, cross tab, dan standard deviation. Analisis statistik deskriptif 

dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik responden (usia, pendapatan, 

pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ukuran keluarga), karakteristik subjek (usia, 

jenis kelamin, dan berat badan lahir), dan status gizi subjek (BB/U, TB/U, dan 

BB/TB).  

Variabel pengetahuan dinilai berdasarkan kemampuan responden menjawab 

pertanyaan seputar gizi dan pangan. Jawaban yang benar akan diberi skor 1 dan 

jawaban salah akan diberi skor 0. Total skor kemudian dibagi dengan jumlah 

keseluruhan pertanyaan, kemudian dikelompokan menjadi kurang (<60%), sedang 

(60-80%), dan baik (>80%) (Khomsan 2000). Variabel persepsi dan perilaku gizi 

mengenai kebiasaan pemberian makanan jajanan dinilai dari kemampuan 

responden menjawab pertanyaan kuesioner. Penelitian dilakukan dengan 

memberikan nilai satu pada jawaban tidak pernah, nilai dua pada jawaban jarang, 

nilai tiga pada jawaban sering/selalu untuk setiap pertanyaan yang positif dan 

sebaliknya pada pertanyaan negatif. Total skor dari masing-masing bagian 

kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan pertanyaan, kemudian sama seperti 

pada variabel pengetahuan, jawaban dikelompokan menjadi kurang (<60%), sedang 

(60-80%), dan baik (>80%) (Hidayati 2010). 

Variabel status gizi diukur berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB yang 

didapat dari pengukuran berat badan dan tinggi badan subjek dibandingkan dengan 

median nilai rata-rata. Indikator BB/U dapat digunakan untuk menilai apakah 

seorang anak beratnya kurang atau sangat kurang (underweight). Indikator TB/U 

menggambarkan status gizi masa lalu karena tinggi badan merupakan pertumbuhan 

yang irreversible dan berlanjut dalam waktu yang panjang. Sedangkan indikator 

BB/TB menggambarkan kesesuaian berat badan dengan pertumbuhan linier balita. 

Pengategorian status gizi responden didasarkan pada pengkategorian BB/U, TB/U, 

dan BB/TB dari buku saku PSG Kemenkes (2017) menggunakan Z-score. 

 

Tabel 3.2  Jenis data, variabel, dan cara pengumpulan data (lanjutan) 
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Tabel 3.3  Pengategorian status gizi subjek 

No Indeks yang 

dipakai 

Batas Pengelompokan Status Gizi 

1 BB/U  < -3 SD Gizi buruk   
 - 3 s/d  <-2 SD Gizi kurang   
 - 2 s/d +2 SD Gizi baik   
 > +2 SD Gizi lebih 

2 TB/U  < -3 SD Sangat Pendek   
 - 3 s/d  <-2 SD Pendek   
 - 2 s/d +2 SD Normal   
 > +2 SD Tinggi 

3 BB/TB  < -3 SD Sangat Kurus   
 - 3 s/d  <-2 SD Kurus   
 - 2 s/d +2 SD Normal   
 > +2 SD Gemuk 

 Sedangkan analisis deskriptif dilakukan untuk untuk menggambarkan 

karakteristik keluarga terdiri dari usia orang tua yang dikelompokkan bedasarkan 

sebaran median, pendidikan orang tua, dan pekerjaaan orang tua. Ukuran keluarga 

dikategorikan bedasarkan klasifikasi BKKBN (1997) menjadi kecil apabila besar 

keluarga ≤4 orang, sedang untuk 5-7 orang, dan besar untuk ≥8 orang. Kemudian 

tingkat pendidikan dipisah menjadi tidak pernah sekolah, tamat SD, tamat SMP, 

tamat SMA, dan tamat Perguruan Tinggi. Selanjutnya, pekerjaan ayah dapat 

dibedakan menjadi tidak bekerja, buruh tani, buruh non tani, pegawai bidang jasa, 

PNS, pegawai swasta, pedagang/wiraswasta, dan lainnya. Lalu pekerjaan ibu dapat 

dibedakan menjadi ibu rumah tangga, buruh tani, buruh non tani, PNS, pegawai 

swasta, pedagang/wiraswasta, dan lainnya. Karakteristik subjek meliputi usia, jenis 

kelamin, dan berat badan lahir. Usia subjek dibedakan menggunakan satuan bulan, 

pengelompokan usia subjek yaitu 12-36 bulan dan 37-59 bulan (Papalia et al. 2008), 

data jenis kelamin subjek dikelompokan menjadi laki-laki dan perempuan, 

sedangkan data berat lahir dikelompokan menjadi <2.500 gram, 2.500-3.999 gram, 

dan ≥4.000 gram (Riskedas 2018).  

 Selain itu dihitung pula asupan energi dan zat gizi subjek. Asupan gizi yang 

dihitung terdiri dari asupan energi dan zat gizi dari makanan dan minuman yang 

dibuat sendiri atau dibeli. Perhitungan asupan didasarkan dari wawancara food 

recall 1 x 24 jam. Hal ini dilakukan untuk memperoleh perkiraan asupan energi dan 

zat gizi berdasarkan makanan dan minuman yang dikonsumsi satu hari sebelum 

wawancara dan pengisian kuesioner. Perhitungan total konsumsi energi dan zat gizi 

dilakukan dengan mengkonversi asupan makan ke dalam energi (kkal) dan zat gizi 

(protein, lemak dan karbohidrat) dalam satuan gram dengan merujuk pada Daftar 

Komposisi Bahan Makanan (DKBM) dan Tabel Komposisi Pangan Indonesia 

(TKPI). Setelah itu total konsumsi dibandingkan dengan kecukupan sesuai usia 

menurut AKG (2013) sehingga didapatkan tingkat kecukupan energi dan zat gizi 

(protein, lemak dan karbohidrat). Penilaian kecukupan energi dan protein 

dikelompokkan berdasarkan kategori Depkes (2003) yaitu defisit tingkat berat 

(<70%), defisit tingkat sedang (70-79%), defisit tingkat ringan (80-89%), normal 

(90-119%), dan lebih (≥120%). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung total 

asupan zat gizi dan tingkat kecukupan energi dan zat gizi lainnya: 
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KGij = [(Bj/100) x Gij x (BDDij/100)] 

Keterangan:  

KGij  = Kandungan zat gizi-i dalam bahan makanan-j  

Bj  = Berat makanan-j yang dikonsumsi (gram)  

Gij  = Kandungan zat gizi-i dalam 100 gram BDD bahan makanan-j  

BDDj  = Bagian bahan makanan-j yang dapat dimakan  

  

 Setelah total konsumsi energi dan protein subjek dihitung maka dihitung pula 

tingkat kecukupan energi dan protein menggunakan rumus:  

TKGi = [Ki/AKG] x 100% 

Keterangan:  

TKGi  = Tingkat kecukupan zat gizi-i  

Ki  = Konsumsi aktual-i  

AKG  = Angka Kecukupan Gizi  

 

 Angka kecukupan energi dan zat gizi yang dianjurkan bagi balita usia 12-59 

bulan berdasarkan AKG 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Kecukupan energi dan zat gizi subjek usia 12-59 bulan 

Kelompok 

Umur (bulan) 
Energi (kkal) Protein (gram) Lemak (gram) 

Karbohidrat 

(gram) 

12-36 1125 26 44 155 

37-59 1600 35 62 220 

Sebagian besar pengategorian data didasarkan pada nilai rata-rata. 

Perhitungan data yang memiliki distribusi normal (p-value > 0,05) menggunakan 

nilai rata-rata dan standar deviasi, sedangkan data yang memiliki distribusi tidak 

normal menggunakan nilai median dan inter-quartile range (IQR) (Hastono 2008). 

Pengolahan data dengan analisis statistik inferensia juga dilakukan pada penelitian 

ini. Analisis statistik inferensia meliputi uji normalitas, uji korelasi, dan uji 

validitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat sebaran data tergolong normal 

atau tidak. Jika data numerik terdistribusi secara normal maka digunkanan analisi 

kolerasi Pearson, sebaliknya jika data tidak terdistribusi normal, baik numerik 

maupun kategorik maka digunakan analisis korelasi Rank Spearman. Uji normalitas 

yang dilakukan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 16.0.  

 

 

3.5  Definisi Operasional 

Akses informasi mengenai gizi semua informasi yang diperoleh contoh melalui 

sumber, yaitu media, buku, teman, dan lainnya. 

Karakteristik keluarga ciri khas contoh yang mungkin berpengaruh terhadap 

pengetahuan dan persepsi gizi terhadap pangan yang dapat memengaruhi 

keputusan memilih makanan jajanan. 

Kontribusi jajanan adalah persentae kontribusi yang diberikan jajanan 

dibandingkan total asupan energi atau zat gizi sehari. 
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Jajanan adalah pangan siap konsumsi yang dibeli contoh dari luar, meliputi 

makanan utama atau sepinggan, kudapan/snacks, minuman, dan buah-buahan 

segar. 

Pekerjaan adalah jenis mata pencaharian utama dari ibu subjek sebagai sumber 

pengahasilan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan. 

Pemilihan jajanan adalah bagaimana dan apa saja faktor yang memengaruhi ibu 

untuk memberikan jajanan kepada anaknya. 

Pengetahuan gizi adalah tingkat kepahaman responden mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan gizi dan penyakit, yang dinyatakan dalam persen dan 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu rendah (<60 %), sedang (60-80 %), dan baik 

(>80 %). 

Perilaku ibu terhadap jajanan adalah tanggapan atau praktik nyata ibu terhadap 

jajanan dari suatu situasi atau rangsangan. 

Persepsi ibu terhadap jajanan adalah proses ibu dalam menyeleksi, 

mengorganisasikan, dan menginterprestasikan informasi mengenai jajanan ke 

dalam suatu gambaran pemenuhan kebutuhan gizi balita. 

Preferensi jajanan adalah tingkat kesukaan contoh terhadap suatu jenis jajanan. 

Responden adalah ibu yang memiliki balita dan bertempat tinggal di Kecamatan 

Dramaga, Kabupaten Bogor yang bersedia menjadi contoh penelitian.  

Subjek adalah anak balita dari responden yang berusia 12-59 bulan. 

Status gizi adalah keadaan tubuh contoh diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan 

dan penggunaan zat gizi makanan yang diukur langsung secara antropometri 

menggunakan indikator Berat Badan/Umur (BB/U). 

Tinggi badan adalah hasil pengukuran tinggi badan anak dalam posisi berdiri tegak 

sempurna menempel ke dinding dan menghadap ke depan diukur dengan 

microtoise dengan ketelitian 0,1 cm atau posisi berbaring lurus dan diukur 

dengan pita ukur. 

Tingkat kecukupan energi dan zat gizi adalah perbandingan antar jumlah 

konsumsi energi dan protein serta zat gizi dengan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) menurut WNPG (2014). 

Tingkat pendidikan adalah ciri khas pengetahuan responden yang 

mempengaruhinya dalam pemilihan makanan jajanan yang sesuai dengan 

standar gizi yang dibutuhkan balita subjek. 

Ukuran Keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal bersama. 
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IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Desa Babakan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan 

Dramaga, Kabupaten Bogor. Desa ini menjadi lokasi dari Kampus IPB Dramaga 

dan memiliki luas wilayah sebesar 334 Ha yang dibagi 10 Rukun Warga (RW). 

Desa Babakan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.933 jiwa yang terbagi 

menjadi 4.028 jiwa laki-laki dan 3.905 jiwa perempuan. Secara keseluruhan, jumlah 

anak berusia di bawah 6 tahun yaitu sebanyak 601 jiwa yang terdiri dari 328 laki-

laki dan 280 perempuan. Mata pencaharian penduduk Desa Babakan sebagian besar 

adalah buruh, pedagang, dan karyawan swasta. Tingkat pendidikan masyarakat 

Desa Babakan relatif rendah yaitu sebagian besar tamatan Sekolah Menengah Atas 

(SMA/Sederajat) sejumlah 1.968 orang dan Sekolah Dasar (SD/Sederajat) sejumlah 

1.946 orang. Desa Babakan memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti satu 

buah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dua buah poliklinik, dua buah 

apotek, dan sembilan buah poyandu dengan jumlah tenaga kesehatan yaitu tiga 

orang dokter, dua orang bidan desa, empat perawat, dan 45 orang kader posyandu. 

 

 

4.2  Karakteristik Balita 

Subjek dalam penelitian ini adalah balita sebanyak 93 anak dengan usia 12-

59 bulan di Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Balita atau 

kelompok usia 12-59 bulan adalah masa yang paling utama dalam mempelajari hal 

baru terutama pada kebiasaan makan yang akan dibawa hingga dewasa. Masa balita 

menjadi penting karena dalam periode waktu tersebut terjadi berbagai proses 

pertumbuhan dan perkembangan (Sibarani 2016). Penelitian ini meneliti beberapa 

karakteristik balita, yaitu usia, jenis kelamin, dan berat badan lahir. Tabel 4.1 

menunjukkan sebaran subjek berdasarkan karakteristik individu.  

Tabel 4.1  Karakteristik subjek berdasarkan jenis kelamin, usia, dan berat lahir 

Kategori 
Total 

n % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 43 46,8 

Perempuan 50 53,2 

Usia   

12-36 bulan 49 52,7 

37-59 bulan 44 47,3 

Rata-rata ±SD 34,7 ± 14,2 

BB lahir   

<2.500 g 6 6,4 

≥2.500 g 87 93,6 

Rata-rata ±SD 3.028 ± 498 

 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 49 balita yang menjadi subjek 

berada pada kelompok usia 12-36 bulan dan lainnya sebanyak 44 balita berusia 37-

59 bulan. Rata-rata usia subjek yaitu 34,7±14,2 bulan. Balita berjenis kelamin 
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perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang laki-laki dengan 

persentase sebanyak 53,2%, sedangkan persentase subjek laki yaitu sebesar 47,3%. 

Proporsi balita dengan berat badan lahir yang rendah menunjukkan indikator 

masalah kesehatan masyarakat yang multisector, termasuk di antaranya malnutrisi 

ibu dalam jangka panjang, kesehatan yang buruk, pekerjaan yang terlalu berat dan 

pelayanan kesehatan yang kurang selama masa kehamilan (WHO 2010). Namun 

begitu, sebagian besar subjek lahir dengan berat badan normal (2.500 gram – 4.000 

gram), sedangkan sebanyak 6,4% balita yang mengalami berat badan lahir rendah 

(<2.500 gram). Berat badan subjek saat lahir memiliki rata-rata sebesar 3.028 ± 498 

gram.  

 

 

4.3  Karakteristik Sosial Ekonomi Keluarga 

 Karakteristik sosial ekonomi keluarga terdiri dari besar keluarga, pendidikan 

terakhir orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendapatan keluarga. Karakteristik 

sosial ekonomi keluarga disajikan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2  Karakteristik sosial ekonomi keluarga 

Kategori 
Total 

n % 

Besar keluarga   

Keluarga kecil (≤ 4 orang) 62 66,7 

Keluarga sedang (5-6 orang) 29 31,2 

Keluarga besar (≥ 7 orang) 2 2,2 

Rata-rata ± SD 4,1 ± 1,0 

Pendidikan ayah   

SD 8 8,6 

SMP 17 18,3 

SMA 63 67,7 

Perguruan tinggi 5 5,4 

Pendidikan ibu   

SD 9 9,7 

SMP 33 35,5 

SMA 41 44,0 

Perguruan tinggi 9 9,7 

Pendapatan keluarga   

<UMR  72 77,5 

≥UMR 21 22,5 

Rata-rata ± SD 2.648.387 ± 1.431.069 

Pekerjaan ayah   

Tidak bekerja 2 2,2 

Buruh  28 30,0 

Jasa 17 18,3 

PNS 2 2,2 

Karyawan swasta 26 27,9 

Pedagang/wiraswasta 18 19,3 

Pekerjaan ibu   

Ibu rumah tangga 71 76,3 
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Kategori 
Total 

n % 

Buruh  2 2,2 

Jasa 7 7,5 

PNS 0 0 

Karyawan swasta 3 3,2 

Pedagang/wiraswasta 10 10,7 

 

 Besar ukuran keluarga menunjukkan jumlah anggota dalam keluarga inti 

yang tinggal dalam satu rumah. Besar keluarga dapat memengaruhi proses 

pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anaknya, karena semakin besar 

jumlah keluarga maka makin sedikit waktu dan perhatian yang diberikan orang tua. 

Rata-rata jumlah anggota keluarga subjek adalah 4,1 ± 1,0 orang dengan mayoritas 

(66,7%) adalah keluarga kecil dengan anggota ≤4 orang saja. Sebanyak 62 subjek 

berada dalam keluarga kecil, 29 subjek berada dalam keluarga sedang (5-7 orang), 

dan 2 lainnya berada dalam keluarga besar dengan jumlah anggota lebih dari 7 

orang. 

 Tingkat pendidikan orang tua dapat memberi pengaruh terhadap pengetahuan 

orang tua terkait gizi dan pola pengasuhan anak (Welasasih dan Wirjatmadi 2012). 

Sebagian besar pendidikan terakhir ibu maupun ayah adalah tamat SMA sederajat 

dengan persentase 44,0% dan 67,7%.  

 Pekerjaan adalah salah satu aspek penting yang menentukan karakteristik 

sosial ekonomi sebuah keluarga, terutama menentukan seberapa besar pendapatan 

keluarga tersebut. Dalam penelitian ini, pekerjaan ayah subjek cukup beragam 

dengan proporsi terbesar bekerja sebagai buruh (30%) dan karyawan swasta 

(27,9%). Mayoritas ibu subjek (76,3%) tidak bekerja atau menjadi ibu rumah 

tangga (IRT). Ibu yang tidak bekerja akan memiliki waktu yang lebih besar untuk 

anaknya sehingga dapat memengaruhi pola asuh. 

 Pendapatan keluarga merupakan salah satu faktor yang menunjukkan status 

sosial ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga adalah besarnya rata-rata 

penghasilan yang diperoleh dari anggota keluarga. Pendapatan keluarga tergantung 

pada jenis pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya (Istiyaningrum 

2015). Kondisi ekonomi yang buruk pada suatu keluarga dapat mengakibatkan 

masalah gizi pada balita. Pendapatan berkaitan langsung dengan alokasi uang yang 

digunakan untuk membeli makanan dan bagaimana kualitas serta kuantitas 

konsumsi pangan keluarga tersebut. Sebanyak 77,5% keluarga memiliki 

pendapatan yang terkategori rendah di bawah UMR Kabupaten Bogor tahun 2019 

yaitu kurang dari Rp 3.763.405,-. Rata-rata pendapatan seluruh keluarga subjek 

adalah sekitar Rp 2.648.387 ± 1.431.069 per bulannya. Sehingga dapat 

disimpullkan bahwa mayoritas subjek berasal dari keluarga pra-sejahtera. 

 Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuan orang 

tua terkait gizi dan pola pengasuhan anak (Welasasih dan Wirjatmadi 2012). 

Sebagian besar pendidikan terakhir ibu maupun ayah adalah tamat SMA sederajat 

dengan persentase 50,9% dan 63,6%. 

 

 

Tabel 4.2  Karakteristik sosial ekonomi keluarga (lanjutan) 
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4.4  Status Gizi Subjek 

 Konsumsi makanan memengaruhi asupan zat gizi, yang dalam jangka 

panjang berkontribusi pada status gizi. Status gizi subjek dapat dihitung dengan 

beberapa parameter, salah satunya adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi 

badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) (Kemenkes 

2017). Sebaran subjek menurut status gizinya disajikan dalam Tabel 4.3. 

Tabel 4.3  Sebaran subjek menurut status gizi 

Kategori 
Total 

n % 

BB/U   

Gizi buruk  3 3,2 

Gizi kurang  18 19,3 

Normal 71 76,3 

Gizi lebih 1 1,1 

Rata-rata Z-Score ± SD -1,02 ± 1,23 

TB/U    

Sangat pendek 15 15,6 

Pendek 29 31,2 

Normal 47 50,5 

Tinggi 2 2,2 

Rata-rata Z-Score ± SD -1,62 ± 1,40 

IMT/U   

Sangat kurus 3 3,2 

Kurus 9 9,7 

Normal 75 80,6 

Gemuk 6 6,5 

Rata-rata Z-Score ± SD -0,29 ± 1,50 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas subjek yang diteliti memiliki status gizi 

normal pada ketiga parameter. Terdapat 19,3% subjek yang mengalami gizi kurang 

dan 3,2% lainnya mengalami gizi buruk. Gizi kurang (BB/U rendah) adalah 

gangguan tumbuh yang terjadi akibat kurangnya asupan energi dalam waktu yang 

lama. Sedangkan subjek dengan indikator TB/U yang rendah atau mengalami 

stunting (pendek) dapat menggambarkan efek akumulatif dari kurangnya asupan 

zat gizi, infeksi, hingga pola asuh yang buruk. Stunting dapat mengakibatkan 

hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan anak dalam jangka panjang (WHO 

2010). Tabel 4.3 menunjukkan adanya 31,2% subjek yang tergolong pendek dan 

15,6% subjek tergolong sangat pendek. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan 

prevalensi stunting di Kabupaten Bogor yaitu sebesar 28,3% (Balitbangkes 2013). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2018) yang menyatakan bahwa 

kejadian stunting dipengaruhi oleh tingkat asupan energi rendah, rata-rata frekuensi 

sakit yang sering, berat badan lahir rendah, tingkat pendidikan ibu rendah, dan 

tingkat pendapatan keluarga rendah. Balita yang menjadi subjek rata-rata lahir dari 

keluarga dengan pendapatan dan pendidikan orang tua yang rendah, kemudian juga 

dengan tingkat morbiditas yang relatif tinggi dalam msebulan terakhir. Sedangkan 

dalam parameter BB/TB, terdapat 9,7% subjek yang tergolong kurus dan 3,2% 

lainnya yang tergolong sangat kurus, terdapat pula 6,5% subjek yang tergolong 
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gemuk. Angka ini lebih besar dibandingkan prevalensi balita kurus di Kabupaten 

Bogor yaitu sebesar 5% dan lebih kecil apabila dibandingkan dengan prevalensi 

gemuk yaitu sebesar 8,3% (Balitbangkes 2013). 

 

 

4.5  Morbiditas 

 Tingkat sakit atau morbiditas balita dapat menggambarkan status kesehatan. 

Kondisi kurang gizi terkait dengan risiko laju morbiditas yang lebih tinggi hingga 

konsekuensi jangka panjang lainnya, seperti perkembangan kognitif yang kurang 

optimal, produktivitas ekonomi yang lebih rendah, dan kemampuan intelektual 

yang lebih rendah. Malnutrisi dan stunting telah dikaitkan dengan peningkatan 

risiko penyakit infeksi, seperti pada diare, demam, dan kesulitan bernafas, serta 

proses penyembuhan atau pemulihan yang lebih lama. Selain itu, konsumsi pangan 

yang kurang aman karena adanya kontaminasi bakteri, virus, ataupun senyawa 

kimia lainnya dapat berpotensi menyebabkan penyakit akibat makanan (foodborne 

disease) seperti diare (Welasasih dan Wirjatmadi 2012). Berdasarkan sebarannya 

pada Tabel 4.4 menyajikan sebaran subjek berdasarkan kondisi sakit dalam satu 

bulan terakhir. 

Tabel 4.4  Sebaran subjek menurut tingkat morbiditas satu bulan terakhir 

Kategori 
Total 

n % 

Flu   

Ya 

Tidak 

78 

15 

83,9 

16,1 

Rata-rata lama sakit ± SD 5,6 ± 3,0 

Diare    

Ya 

Tidak 

16 

77 

17,2 

82,8 

Rata-rata lama sakit ± SD 4,5 ± 3,1 

Tifus   

Ya 

Tidak 

4 

89 

4,3 

95,7 

Rata-rata lama sakit ± SD 5,5 ± 3,0 

  

 Kategori penyakit yang dikaji adalah diare, tifus, dan flu (batuk pilek). 

Nurdiniyati (2016) menemukan bahwa penyakit flu, diare dan tifus merupakan 

penyakit infeksi yang sering menyerang masyarakat dengan pola hidup yang kurang 

bersih dan kurang sehat serta faktor lingkungan yang kurang bersih. Penelitian 

Lestari et al. (2011) menunjukkan anak yang mengalami batuk pilek lebih banyak 

dibandingkan diare maupun tifus.  

 

 

4.6  Higiene dan Sanitasi 

 Selain pola makan dan pola asuh yang baik, higiene dan sanitasi personal 

merupakan salah satu variabel penting yang dapat memengaruhi status gizi balita. 

Ketika aspek higiene dan sanitasi terpenuhi sesuai standar maka kualitas 

lingkungan untuk tumbuh kembang anak pun juga meningkat. Tingkat sakit 
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menurun sehingga kemungkinan terjdinya infeksi yang menyerang imun balita dan 

meghambat pertumbuhannya juga menurun. Dalam penelitian ini, sebanyak 96,8% 

responden telah memiliki WC pribadi di rumah dengan mayoritas menggunakan 

sumur sebagai sumber air bersih untuk mandi dan air isi ulang sebagai sumber air 

minum. Seluruh subjek tidak mengalami kesulitan dalam hal akses air bersih 

meskipun sumbernya berbeda-beda. Untuk pembuangan sampah dan limbah air, 

sebagian besar responden sudah membuang sampah pada tempat pembuangan 

sampah dan di got tertutup. Namun masih ada sebagian responden yang tiggal di 

lingkungan dengan tempat sampah terbuka ataupun membuang sampah di 

pekarangan maupun sungai. Berikut ini merupakan sebaran karakteristik sanitasi 

keluarga subjek. 

Tabel 4.5  Sebaran karakteristik sanitasi keluarga subjek 

Kategori n % 

WC pribadi di rumah   

Ada 

Tidak ada, menggunakan WC tetangga  

Tidak ada, menggunakan WC umum 

90 

1 

2 

96,8 

1,1 

2,2 

Sumber air minum   

Mata air    

Sumur     

PAM     

Air isi ulang   

1 

37 

4 

51 

1,1 

39,8 

4,3 

54,8 

Sumber air mandi   

Mata air    

Sumur     

PAM     

Sungai     

0 

80 

12 

1 

0,0 

86,0 

12,9 

1,1 

Tempat pembuangan sampah   

Tempat sampah tertutup/TPS 

Tempat sampah terbuka 

Pekarangan/ sungai/jalanan/lainnya 

54 

23 

16 

58,1 

24,7 

17,2 

Jalur pembuangan air limbah   

Got tertutup/saluran air 

Got terbuka 

Pekarangan/ sungai/ lainnya 

59 

19 

15 

63,4 

20,4 

16,1 
 

 Personal hygiene adalah usaha pemeliharaan kebersihan pribadi agar tidak 

terjadi penularan penyakit. Kebersihan perseorangan diperlukan agar kebersihan 

dan kesehatan senantiasa terjaga untuk menunjang kesejahteraan fisik serta psikis. 

Mayoritas subjek mandi 2 kali sehari dan semuanya menggunakan sabun. Sebagian 

besar subjek menyikat gigi 2 kali sehari dan menggunakan pasta gigi. Namun 

sebagian ada yang belum menggunakan pasta gigi karena dinilai masih terlalu kecil 

sehingga ditakutkan pasta gigi dapat membuat balita tersedak. Hal ini normal 

mengingat proporsi subjek lebih dari setengahnya masih berusia kurang dari 2 

tahun. Kemudian sebagian besar balita sudah dibiasakan untuk mencuci tangan 

sebelum makan dengan menggunakan sabun. Meskipun begitu tidak diketahui lebih 

lanjut seberapa baik cara cuci tangan subjek karena mereka tidak diawasi. 
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Kebanyakan ibu mengganti baju balitanya setiap balita mengalami kegerahan 

ataupun bermain di luar sehingga bajunya kotor. Secara keseluruhan subjek yang 

diteliti memiliki personal hygiene yang baik dan sudah sesuai dengan petunjuk 

dalam PHBS untuk anak usia dini di tatanan rumah tangga. Pada Tabel 4.6 

merupakan karakteristik personal hygiene subjek yang diterapkan oleh ibu subjek. 

Tabel 4.6  Sebaran karakteristik personal hygiene subjek 

Kategori n % 

Frekuensi mandi per hari    

Satu kali 

Dua kali 

Tiga kali 

1 

71 

21 

1,1 

76,3 

22,6 

Penggunaan sabun saat mandi   

Selalu/sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

93 

0 

0 

100 

0 

0 

Frekuensi sikat gigi per hari   

Satu kali 

Dua kali 

Tiga kali 

24 

55 

14 

25,8 

59,1 

15,1 

Penggunaan pasta gigi saat sikat gigi   

Selalu/sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

77 

3 

13 

82,8 

3,2 

14,0 

Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan   

Selalu/sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

70 

16 

7 

75,3 

17,2 

7,5 

Menggunting kuku setidaknya seminggu sekali   

Selalu/sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

77 

9 

7 

82,8 

9,7 

7,5 

Menggunakan handuk pribadi untuk mandi   

Selalu/sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

86 

4 

3 

92,5 

4,3 

3,2 

Frekuensi mengganti baju per hari   

Satu kali 

Dua kali 

Tiga kali 

2 

21 

70 

2,2 

22,6 

75,3 

 

  

4.7  Pengetahuan Gizi 

 Pengetahuan gizi adalah apa yang diketahui tentang makanan dan zat gizi 

serta hubungannya dengan keadaan sehat, sumber-sumber zat gizi pada makanan, 

makanan yang aman dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan penyakit, dan cara 

mengolah makanan yang baik agar zat gizi dalam makanan tidak hilang, serta pola 

hidup yang sehat (Notoatmodjo 2007). Tingkat pengetahuan gizi ibu berkaitan erat 
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dengan tingkat pendidikan formal ibu. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin 

luas wawasan berpikirnya sehingga akan lebih banyak informasi gizi yang dapat 

diterima (Sriastuti 1997). Pengetahuan gizi ibu yang dinilai dalam penelitian ini 

meliputi pengetahuan mengenai definisi, sumber, fungsi dari beberapa jenis zat gizi, 

pemberian ASI dan MP-ASI, serta pengetahuan mengenai kesehatan secara umum 

yang disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7  Sebaran jawaban benar ibu pada pertanyaan pengetahuan gizi 

No Pertanyaan n % 

1 Air susu Ibu yang pertama kali keluar kekuningan sebaiknya 

diberikan kepada bayi 

86 92,5 

2 Untuk mendukung pertumbuhan anak sebaiknya makanan 

tambahan selain ASI diberikan sejak usia 12 bulan 

57 61,3 

3 Anak boleh diberikan makanan seperti orang dewasa sejak usia 

2 tahun 

28 30,1 

4 Jenis makanan pendamping ASI yang sebaiknya diberikan 

pada anak usia di atas 6 bulan adalah makanan lembek/lunak 

92 98,9 

5 Roti, nasi, dan tahu adalah contoh makanan pokok 9 9,7 

6 Kandungan gizi yang terdapat pada sayuran utamanya adalah 

protein 

26 28,0 

7 Energi dibutuhkan tubuh sebagai zat pembangun 7 7,5 

8 Lemak dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang terbatas 79 84,9 

9 Pertumbuhan dan perkembangan balita dipengaruhi oleh 

asupan potein, vitamin, dan mineral yang cukup 

93 100,0 

10 Ikan, tempe, daging adalah contoh sumber protein 91 97,8 

11 Mi instan tidak mengandung zat aditif berupa pengawet, 

pewarna, dan penguat rasa. 

75 80,6 

12 Gizi mengkaji hubungan antara makanan dan pengaruhnya 

terhadap kesehatan 

89 95,7 

13 Berat badan minimal bayi lahir sehat adalah 3 kg 30 32,3 

14 Bayi dalam keadaan gizi buruk berat badan pada KMS berada 

pada warna hijau 

49 52,7 

15 Imunisasi berfungsi untuk menyembuhkan penyakit 54 58,1 

 Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan informal. 

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan dengan sadar, berkelanjutan, 

sistematis, dan terarah sehingga mendorong terjadinya perubahan pada individu. 

Ketika ibu memiliki pengetahuan gizi yang baik, maka hal tersebut dapat mencegah 

terjadinya masalah gizi yang akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan 

anaknya (Siagian & Halisitijayani 2015). Poin yang ditanyakan pertama kali yaitu 

mengenai ASI dan MP-ASI. Mayoritas ibu balita sebanyak 92,5% dapat menjawab 
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benar pertanyaan tentang kolostrum, pertanyaan mengenai waktu awal pemberian 

MP-ASI hanya sebanyak 61,3% saja yang menjawab benar. Pertanyaan mengenai 

tekstur MP-ASI yang benar untuk usia 1 tahun hanya dijawab benar oleh 30,1% 

saja. Selain itu, 98,9% ibu bisa menjawab dengan benar pertanyaan tentang bentuk 

makanan untuk bayi 6 bulan ke atas. Kemudian pertanyaan selanjutnya membahas 

fungsi makanan dan peran zat gizi, 9,7% ibu dapat menjawab benar tentang apa saja 

makanan yang tergolong makanan pokok, hal ini terjadi karena kebanyakan ibu 

terkecoh dengan adanya pilihan tahu yang merupakan lauk. Lalu 28,0% ibu 

mengetahui bahwa kandungan gizi utama dalam sayuran bukanlah protein. Energi 

bukanlah zat pembangun diketahui oleh 7,5% ibu balita saja, hal ini menunjukkan 

ketidaktahuan ibu pada fungsi energi maupun protein dalam diet. Pertanyaan yang 

berkaitan dengan kebutuhan lemak secara umum dijawab dengan benar oleh 84,9% 

responden ibu. Mayoritas ibu yaitu sebanyak 97,8% juga telah mengetahui apa saja 

sumber protein pada makanan sehari-hari. Pada pertanyaan tentang mie instan, 

sebagian besar ibu yaitu sebanyak 80.6% mengetahui adanya bahan tambahan pada 

mie. Seluruh responden ibu dapat menjawab benar zat gizi apa yang memengaruhi 

pertumbuhan bayi. Pertanyaan terakhir adalah mengenai pengetahuan umum 

seputar kesehatan balita. Hampir semua ibu (95,7%) mengetahui adanya hubungan 

antara makanan yang dikonsumsi dan kesehatan seseorang yang dikaji dalam ilmu 

gizi. Hanya 32,3% ibu yang mengetahui berat badan bayi sehat ketika lahir. Lebih 

dari setengah dari responden (52,7%) mengetahui indikator warn KMS akan bayi 

dengan status gizi buruk. Kemudian sebanyak 58,1% responden mengetahui fungsi 

imunisasi bukan untuk menyembuhkan penyakit. Tabel 4.8 menunjukkan sebaran 

pengetahuan ibu subjek. 

Tabel 4.8  Sebaran ibu subjek berdasarkan pengetahuan gizi 

Kategori 
Total 

n % 

Pengetahuan gizi baik (≥80%) 8 8,6 

Pengetahuan gizi cukup (60-80%) 57 61,3 

Pengetahuan gizi kurang (<60%) 28 30,1 

Rata-rata ± SD 62,0 ± 10,2 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan gizi ibu sebagian besar 

(61,3%) termasuk dalam kategori cukup dan hanya sedikit ibu yang memiliki 

pengetahuan gizi baik (8,6%). Sebanyak 30,1% sisanya memiliki pengetahuan gizi 

yang kurang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ekawaty et al. (2015) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di daerah jauh dari pusat kota memiliki 

pengetahuan gizi yang tergolong cukup dan kurang. 

 

4.8  Persepsi Gizi terhadap Jajanan 

Persepsi bersifat subjektif karena persepsi setiap individu terhadap suatu 

objek akan berbeda satu sama lain. Persepsi yang dibentuk oleh seorang individu 

dipengaruhi oleh isi memori dan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam 

memori. Persepsi memengaruhi pemahaman terhadap bahan pangan yang dipilih 

untuk dan dikonsumsi (Asmaiyar 2004). Berikut ini adalah sebaran jawaban ibu 

subjek pada pernyataan persepsi jajanan subjek. 



22 
 

Tabel 4.9  Sebaran jawaban ibu subjek pada pernyataan persepsi jajanan anak 

No Pernyataan 
S R TS 

n % n % n % 

1 Jajanan harus memiliki harga yang murah 

dan terjangkau  
57 61.3 17 18.3 19 20.4 

2 Jajanan harus dengan mudah tersedia di 

warung  59 63,4 18 19,4 16 17,2 

3 Jajanan harus sehat dan bergizi 85 91,4 8 8,6 0 0,0 

4 Jajanan dipilih yang mengandung lemak 

atau yang digoreng 19 20,4 25 26,9 49 52,7 

5 Jajanan dipilih yang porsinya banyak 10 10,8 25 26,9 58 62,4 

6 Jajanan harus memiliki rasa yang enak, 

manis dan aromanya sedap  49 52,7 22 23,7 22 23,7 

7 Jajanan harus memiliki rasa yang enak, 

asin dan gurih 37 39,8 27 29,0 29 31,2 

8 Jajanan harus memiliki warna yang 

menarik 20 21,5 18 19,4 55 59,1 

9 Jajanan harus memiliki tekstur empuk  72 77,4 14 15,1 7 7,5 

10 Jajanan dibeli yang iklannya sering muncul 

di TV 47 50,5 22 23,7 24 25,8 

11 Jajanan dibeli karena iklan dari jajanan 

tersebut menarik  33 35,5 34 36,6 26 28,0 

12 Jajanan yang dibeli adalah jajanan yang 

diinginkan anak Ibu 37 39,8 30 32,3 26 28,0 

13 Anak memilih jajanannya sendiri 36 38,7 34 36,6 23 24,7 

 

 Persepsi yang dibentuk oleh seorang individu dipengaruhi oleh isi memori 

dan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori. Persepsi memengaruhi 

pemahaman terhadap bahan pangan yang dipilih untuk dan dikonsumsi (Asmaiyar 

2004). Jajanan yang baik adalah makanan yang seimbang nilai gizinya sehingga 

mampu memberikan kontribusi tambahan untuk mencukupi kebutuhan gizi balita 

(Drewnowski 2005). Pemilihan makanan jajanan yang baik adalah makanan yang 

nilai gizinya tinggi dan energinya rendah (TGRE) seperti sayuran, buah, sereal, jus 

buah, susu, dan lainnya. Sedangkan pemilihan jajanan yang kurang baik contohnya 

adalah makanan dengan nilai gizi rendah dan energi tinggi (RGTE) seperti permen, 

soft drink, sirup, keripik, gorengan, dan lainnya (Anderson dan Patterson 2005).  

 Konsumsi jajanan yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi balita seperti 

penurunan nafsu makan, peningkatan risiko obesitas, defisiensi zat gizi tertentu, 

hingga pemborosan (Irianto 2007). Balita usia 1-3 tahun atau batita adalah 

konsumen pasif karena makanan mereka cenderung dipilihkan oleh ibu mereka, 

batita belum meiliki kemampuan untuk memilih makanannya sendiri karena 
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perkembangan kognitifnya belum sempurna. Sedangkan balita usia pra-sekolah di 

usianya 4-5 tahun adalah konsumen aktif yang mulai dapat memilih makanannya 

sendiri (Uripi 2004). Penelitian ini menunjukkan bagaimana persepsi ibu dalam 

memilih jajanan bagi anak balitanya. Sebagian besar subjek menganggap bahwa 

jajanan dipilih berdasarkan harganya yang murah dan kemudahannya ditemukan di 

warung terdekat. Hampir semua subjek setuju dengan pemilihan jajanan sebaiknya 

memepertimbangkan kandungan gizinya. Sebagian besar subjek menganggap 

jajanan bagi balita tidak harus digoreng karena mengandung lemak tinggi dan tidak 

memilih jajanan dengan porsi yang banyak. Mayoritas subjek cenderung memilih 

jajanan berdasarkan rasa yang enak, baik makanan yang manis ataupun gurih. 

Sebagian besar subjek tidak terlalu mempertimbangkan warna yang menarik dalam 

memilih jajanan dan memilih jajanan yang teksturnya empuk. Iklan di televisi 

memengaruhi bagaimana ibu memilih jajan untuk anaknya, namun seberapa 

menarik iklan tersebut tidak. Menurut ibu subjek, pemilihan jajanan dilakukan 

berdasarkan keinginan dan pilihan anak sendiri. Berikut ini sebaran kategori ibu 

berdasarkan persepsinya terhadap jajanan. 

Tabel 4.10  Sebaran ibu subjek berdasarkan persepsi jajanan anak 

Kategori 
Total 

n % 

Persepsi baik (≥80%) 26 28,0 

Persepsi cukup (60-80%) 57 61,3 

Persepsi buruk (<60%) 10 10,8 

Rata-rata skor ± SD 71,6 ± 9,6 

 Rata-rata dengan standar deviasi untuk skor persepsi jajanan ibu yaitu 71,6 ± 

9,6. Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 49. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi gizi ibu terhadap jajanan sebagian besar (61,3%) termasuk dalam kategori 

sedang dan sisanya memiliki persepsi gizi terhadap jajanan baik (28,0%). Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Rachmawati dan Khomsan (2009) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar ibu di daerah jauh dari pusat kota memiliki 

persepsi gizi yang tergolong cukup. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal 

lainnya, seperti pendidikan dan akses informasi gizi yang didapat oleh ibu yang 

tinggal di pusat kota akan lebih baik dibandingkan dengan ibu yang tinggal di desa 

atau jauh dari pusat kota. 

 

4.9  Perilaku Gizi terhadap Jajanan 

 Perilaku adalah kebiasan seseorang dalam melakukan sesuatu merupakan 

cerminan perilaku yang dapat terbentuk melalui fakor-faktor seperti pengetahuan, 

persepsi, maupun sikap. Pertanyaan dalam kuesioner dimodifikasi dari 

comprehensive snack parenting questionnaire (CSPQ) yang dibuat untuk menilai 

perilaku pemberian jajan oleh orang tua. Perilaku yang dimaksud adalah setiap hal 

yang dapat mempengaruhi asupan makanan anak, termasuk perilaku yang 

digunakan oleh orang tua yang dirancang untuk mengubah asupan makanan anak, 

misalnya menetapkan aturan makanan, dan perilaku orang tua yang mungkin 

memengaruhi asupan makanan anak tetapi yang mana tidak dilakukan dengan niat 

itu, misalnya memberi makan saat anak sedang kesal (Gevers et al. 2018). Berikut 

ini sebaran jawaban ibu subjek pada pernyataan perilaku jajanan anak. 
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Tabel 4.11  Sebaran jawaban ibu subjek pada pernyataan perilaku jajanan anak 

No Pertanyaan 
Jarang Kadang Sering 

n % n % n % 

1 Mengetahui jumlah makanan 

manis (permen, es krim, kue, 

biskuit) yang dikonsumsi anak 

22 23,7 30 32,3 41 44,1 

2 Mengetahui jumlah makanan 

camilan/snack yang dikonsumsi 

anak 

17 18,3 26 28,0 50 53,8 

3 Mengetahui jumlah minuman 

manis yang dikonsumsi anak 

13 14,0 23 24,7 57 61,3 

4 Membiarkan anak mengonsumsi 

makanan ringan apa pun yang 

anak mau 

33 35,5 34 36,6 26 28,0 

5 Mengizinkan anak mengonsumsi 

makanan ringan kapanpun anak 

mau 

34 36,6 34 36,6 25 26,9 

6 Mendorong anak untuk memilih 

mengonsumsi makanan camilan 

sehat (susu, buah potong) 

4 4,3 9 9,7 80 86,0 

7 Mencontohkan pola makan yang 

sehat kepada anak 

4 4,3 10 10,8 79 84,9 

8 Ketika anak rewel, anak 

diberikan sesuatu untuk dimakan 

atau diminum 

9 9,7 30 32,3 54 58,1 

9 Memberi anak sesuatu untuk 

dimakan atau diminum jika anak 

bosan/marah, termasuk ketika 

anak tidak lapar 

19 20,4 32 34,4 42 45,2 

10 Ketika anak tidak menyukai 

makanan yang dipilihkan, anak 

diberikan pilihan makanan lain 

14 15,1 26 28,0 53 57,0 

 Penilaian perilaku ibu dalam memberikan jajanan pada anaknya dalam 

penelitian ini menggunakan kuesioner berisi 10 pertanyaan dengan jawaban 

frekuensi selalu/sering, kadang-kadang, dan jarang terkait dengan kebiasaan ibu. 

Kuesioner menanyakan respon ibu terhadap pemberian jajan, dorongan, pemberian 

umpan balik, mendidik, mencontohkan makanan sehat, serta struktur dan rutinitas 

makan, yaitu perilaku permisif dan kontrol psikologis (Gevers et al. 2018). 

Pertanyaan pertama membahas respon ibu terhadap jumlah jajanan yang 

dikonsumsi anaknya, mayoritas ibu membiasakan untuk mengetahui jenis dan 

jumlah jajan yang dikonsumsi balita. Sebanyak 44,1% ibu mengawasi jumlah 

konsumsi makanan manis seperti kue dan permen, sedangkan untuk makanan 

camilan seperti chiki dan gorengan sebanyak 53,8% ibu mengetahui, dan 61,3% ibu 

mengawasi konsumsi minuman manis anaknya. Pertanyaan berikutnya yaitu 
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mengenai perilaku permisif oleh ibu yaitu apakah ibu memberikan jajanan apapun 

dan kapanpun anaknya meminta, sebagian besar ibu menjawab kadang-kadang. Hal 

ini dapat disebabkan oleh perilaku anak yang sulit makan dan cenderung merajuk 

apabila tidak diberikan makanan yang dia mau. Karena makanan ringan rasanya 

mudah diterima oleh anak, ibu dengan mudah dapat membujuk anaknya untuk 

makan dengan memberikan jajanan (Syafitri et al. 2009). 

 Kemudian pertanyaan tentang aksesibilitas dan perilaku mendidik dengan 

mendorong anak untuk memilih makanan jajanan sehat seperti susu dan buah.  

Pertanyaan juga termasuk dalam mencontohkan anak perilaku konsumsi yang baik 

atau sehat. Hampir semua ibu subjek menyatakan bahwa selalu atau sering 

melakukan hal tersebut untuk mendidik anaknya mengenai perilaku gizi yang baik. 

Hal ini berkaitan dengan pengetahuan ibu yang umumnya mengetahui bahwa susu 

dan buah adalah makanan yang baik bagi balita. Hal ini juga dibuktikan dengan 

konsumsi produk susu sebagai jajanan dengan frekuensi konsumsi tertinggi 

dibandingkan jenis jajanan lainnya. Tetapi buah yang seharusnya menjadi makanan 

jajanan sehat masih kurang dibiasakan oleh ibu karena tidak termasuk dalam 

jajanan yang frekuensi konsumsinya tinggi. Pertanyaan selanjutnya mengenai 

kontrol psikologis ibu terhadap perilaku emotional feeding, yaitu memberikan 

makanan sebagai pereda emosi negatif anak. Ketika anak merasa bosan atau marah 

dan menjadi rewel mayoritas ibu memberikan jajanan agar anaknya diam, bahkan 

meskipun ketika anaknya tidak lapar. Hal ini sejalan dengan penelitian Gevers et 

al. (2015) yang menyatakan perilaku permisif pada ibu biasanya disertai dengan 

control yang rendah pada perilaku sehingga akan mudah melakukan emotional 

feeding, perilaku ini dapat menyebabkan anak melanjutkan kebiasaan makan sesuai 

emosinya saat dewasa nanti. Hal ini sesuai dengan penelitian Monica (2019) yang 

menyatakan bahwa ibu cenderung membiarkan ketika anak kurang suka dengan 

makanan yang diberikan dan nantinya diganti dengan makanan baru yang lebih 

diterima oleh anak. Tabel 4.12 menyajikan sebaran ibu subjek berdasarkan perilaku 

terhadap jajanan. 

Tabel 4.12  Sebaran ibu subjek berdasarkan perilaku terhadap jajanan 

Kategori 
Total 

n % 

Perilaku baik (≥80%) 47 43,7 

Perilaku cukup (60-80%) 44 40,9 

Perilaku buruk (<60%) 2 1,9 

Rata-rata skor ± SD 78,8 ± 9,8 

 Nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 47. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perilaku gizi ibu terhadap jajanan sebagian besar (43,7%) termasuk dalam 

kategori baik dan sisanya memiliki perilaku gizi terhadap jajanan sedang (40,9%). 

Sedangkan sebagian kecil dari ibu subjek (10,8%) memiliki perilaku yang kurang.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setyaningsih and Agustini (2014) yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar ibu cenderung memiliki perilaku gizi yang 

baik. Dalam penelitian ini, beberapa penunjang dari baiknya perilaku ibu yaitu 

ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di Desa Babakan seperti 

posyandu dan puskesmas yang berjalan rutin. Selain itu juga didukung oleh peran 



26 
 

kader posyandu maupun tenaga kesehatan dalam memberikan contoh dan 

sosialisasi mengenai perilaku gizi yang baik bagi ibu (Fitriyani et al. 2011). 

 

 

4.10  Konsumsi Pangan 

 Asupan energi dan zat gizi makro lain dari balita subjek didapatkan dari recall 

1x24 jam. Recall tidak dilakukan 2x24 jam karena pola makan balita yang 

cenderung seragam antara week-day maupun week-end. Balita dengan usia 12-24 

bulan masih mendapatkan asupan energi dan protein dari konsumsi ASI selain dari 

MP-ASI. Balita dengan usia di atas 24 bulan sudah mengonsumsi makanan padat 

seperti anggota keluarganya yang lain. Tabel 4.13 menunjukkan rata-rata 

kecukupan konsumsi energi, protein, lemak, dan karbohidrat balita subjek. 

Tabel 4.13  Sebaran subjek berdasarkan AKE dan AKG 

Zat gizi 
Rata-rata tingkat 

kecukupan 

Total 

n % 

Energi (%AKE) 83,6 ± 21,6   

Defisiensi (<90% AKG)   61 66,6 

Cukup (90-119% AKG)   27 29,0 

Lebih (≥120% AKG)  5 5,4 

Protein (%AKP) 112,9 ± 39,9   

Defisiensi (<90% AKG)   27 29,0 

Cukup (90-119% AKG)   31 33,3 

Lebih (≥120% AKG)  35 37,6 

Lemak (%AKG) 83,8 ± 23,4   

Defisiensi (<90% AKG)   48 51,6 

Cukup (90-119% AKG)   35 37,6 

Lebih (≥120% AKG)  10 10,8 

Karbohidrat (%AKG) 79,8 ± 22,9   

Defisiensi (<90% AKG)  50 53,8 

Cukup (90-119% AKG)   11 11,8 

Lebih (≥120% AKG)  32 34,4 

 Secara umum rata-rata asupan energi pada balita memenuhi 83,6 ± 21,6% dari 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013, hal ini berarti AKE rata-rata subjek 

dikategorikan sebagai defisiensi. Defisiensi tersebut dapat disebabkan oleh balita 

yang perlu beradaptasi dengan makanan yang baru sehingga jadi pemilih, ataupun 

kondisi fisik yang sedang sakit sehingga menyebabkan penurunan nafsu makan, 

atau kondisi ekonomi yang kurang sejahtera sehingga kuantitas makanan yang 

diperoleh keluarga kurang (Hartono 2016).  

 Konsumsi protein pada balita memenuhi sekitar 10% dari total energi sehari. 

Rata-rata asupan protein subjek sudah diatas AKG, dengan rata-rata TKP 112,9 ± 

39,9% yang berarti telah tercukupi, dan proporsi terbanyak (37,6%) berada pada 

kategori lebih (AKP >110%). Namun terdapat 29 subjek dengan AKP tergolong 

defisiensi. Kebutuhan protein balita cenderung kecil ditambah dengan konsumsi 

lauk pauk dan susu dengan kuantitas yang cukup besar di catatan recall dapat 

memberikan kontribusi protein lebih dalam asupan harian. Sedangkan pada subjek 

dengan defisiensi protein, maka dapat dipastikan konsumsi pangannya cenderung 

rendah nilai gizi. Sedangkan dengan tingginya proporsi subjek stunting, kondisi 
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tersebut dapat diperparah dengan defisiensi asupan protein dalam jangka panjang 

yang faktor risiko terjadinya stunting pada balita. 

 Asupan lemak pada balita berkontribusi 30-35% dari total kebutuhan energi 

sehari (Allen dan Myers 2006). TKG lemak subjek rata-rata telah mencukupi 83,8 

± 23,4% dari kebutuhannya, hal ini berarti kecukupan dapat tergolong sebagai 

defisiensi. Terdapat 37,6% subjek yang tergolong cukup mengonsumsi lemak 

sesuai kebutuhannya, dan 10,8% lain yang tergolong lebih. Namun, 51,6% subjek 

mengalami defisiensi lemak. Asupan lemak rendah pada subjek dapat disebabkan 

oleh pemlihan makanan yang memang cenderung rendah lemak seperti pada 

sayuran dan lauk pauk yang dikonsumsi balita mengandung lemak yang sedikit, dan 

juga karena sayuran dan lauk pauk kebanyakan dimasak dengan direbus atau 

dikukus. Sumber lemak yang dikonsumsi juga diduga bukan termasuk lemak baik 

atau asam lemak tidak jenuh karena lemak banyak didapat dari makanan gorengan. 

 Kecukupan karbohidrat pada subjek rata-ratanya mencapai 79,8 ± 22,9% dari 

total kebutuhan sehari. Pada balita kebutuhan karbohidrat dapat memenuhi 50-55% 

dari total asupan energi sehari. Sebagian besar karbohidrat didapat dari makanan 

pokok dan gula dari jajanan. Pada subjek, proporsi terbesar yaitu pada kategori lebih 

(34,4%) pada TKG karbohidrat dan hanya ada 11,8% subjek yang dapat 

dikategorikan cukup. Sisanya tergolong dalam kategori defisiensi. Hal ini dapat 

disebabkan oleh perilaku balita yang pemilih makanan ataupun tidak menghabiskan 

makanan yang sudah disediakan ibunya. Hal tersebut dapat dipengaruhi juga oleh 

kebiasaan dan keterampilan ibu dalam memberi makan anak, sehingga menjadi 

salah satu faktor penyebab terjadinya asupan gizi yang kurang (Monica 2019). 

 Selain energi dan zat gizi yang didapat dari jajanan, pangan yang umum 

dikonsumsi balita, seperti nasi, susu, dan telur, akan memberikan kontribusi yang 

cukup besar pula sehingga dapat memperbaiki kecukupan zat gizi harian. Berikut 

ini merupakan beberapa jenis pangan yang memberikan kontribusi terbesar 

terhadap asupan gizi balita.  

Tabel 4.14  Kontribusi pangan terhadap asupan energi dan zat gizi makro 

Jenis Pangan Kontribusi % AKG 

Energi (kkal)   

1. Nasi 

2. Susu UHT 

3. Susu Formula 

4. Telur 

5. Lainnya 

274 

105 

79 

72 

578 

24,8 

9,5 

7,1 

6,5 

52,1 

Protein (g)   

1. Nasi 

2. Susu UHT 

3. Telur 

4. Ayam 

5. Lainnya 

5,0 

4,9 

4,6 

3,9 

15,5 

14,8 

14,5 

13,5 

11,5 

45,8 

Lemak (g)   

1. Telur 

2. Susu UHT 

3. Susu Formula 

4. Ayam 

5,9 

5,1 

3,5 

3,2 

13,6 

11,7 

8,1 

7,4 
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Jenis Pangan Kontribusi % AKG 

5. Lainnya 25,5 59,2 

Karbohidrat (g)   

1. Nasi 

2. Susu UHT 

3. Susu Formula 

4. Roti 

5. Lainnya 

59,3 

10,4 

8,6 

7,7 

59,8 

40,6 

7,1 

5,9 

5,3 

41,0 

    

 Tabel 4.14 menunjukkan beberapa jenis pangan yang paling umum 

dikonsumsi oleh subjek sehingga memberikan kontribusi rata-rata terbesar 

dibandingkan jenis pangan lainnya. Nasi memberikan kontribusi energi terbesar 

dengan rata-rata 274 kkal per hari atau setara memenuhi 24,8% dari rataan AKE 

balita usia 13-59 bulan. Nasi juga menjadi kontributor protein terbesar dengan 

kontribusi 5 g protein atau memenuhi 14,8% AKP balita. Nasi adalah pangan jenis 

biji-bijian dengan kandungan protein yang lebih tinggi apabila dibandingkan 

dengan sejenisnya. Maka dari itu dengan konsumsi dalam jumlah yang besar, nasi 

dapat memberikan asupan protein yang cukup banyak pula. Sebagai makanan 

pokok, nasi memberikan kontribusi karbohidrat yang besar pula. Dengan rata-rata 

asupan 59,3 g sehari atau setara 40,6% AKG karbohidrat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Handayani (2014) yang menyatakan asupan energi balita dipenuhi oleh 

nasi sebagai kontributor terbesarnya. 

 Produk susu seperti susu formula dan susu UHT memberikan kontribusi 

energi yang cukup besar pula, apabila ditotal memberikan energi sebesar 186 kkal 

(16,6% AKE). Susu adalah salah satu pangan dengan frekuensi konsumsi terbesar 

karena hampir semua balita subjek masih diberikan susu secara teratur setidaknya 

2-6 kali setiap harinya, kebanyakan balita diberikan susu formula bubuk yang 

sesuai untuk usianya. Susu UHT juga dapat dimasukkan sebagai jajanan karena 

merupakan minuman berasa. Meskipun begitu, susu dapat dikategorikan sebagai 

jajanan yang sehat karena kandungan gizinya yang lengkap dengan protein yang 

relatif tinggi. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacquier et 

al. (2018) yang menyebutkan bahwa susu adalah jajanan yang paling umum 

dikonsumsi balita di rumah. Susu UHT lebih umum dikonsumsi balita karena 

harganya yang cenderung lebih murah dan dapat dibeli per satuan takaran sajinya. 

Maka dari itu, produk susu UHT juga memberikan kontribusi protein yang 

signifikan pula. Baik susu UHT maupun susu formula juga memberikan kontribusi 

lemak dan karbohidrat yang lebih besar dibandingkan pangan lainnya. Hal ini 

menandakan susu sebagi produk yang banyak diberikan ibu dan bahkan disukai 

oleh balita subjek.  

 Telur adalah lauk atau sumber protein hewani yang paling banyak dikonsumsi 

balita sehingga menyumbang energi lebih besar dibanding pangan lainnya. Telur 

memberikan rata-rata 79 kkal atau memenuhi 6,5% AKE. Telur memberkan 

kontribusi lemak dan protein tertinggi dibandingkan semua pangan lainnya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Handayani (2014) yang menyatakan bahwa masyarakat 

menengah ke bawah mengonsumsi telur sebagai lauk utama. Telur adalah sumber 

protein hewani dengan kualitas protein yang sangat baik, mudah ditemukan, mudah 

Tabel 4.14  Kontribusi pangan terhadap asupan energi dan zat gizi makro (lanjutan) 
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dimasak, dan harganya terjangkau. Ayam juga menjadi kontributor protein dan 

lemak yang signifikan. Ayam adalah lauk hewani yang sangat mudah ditemukan di 

semua kalangan, kandungan proteinnya juga relatif lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan telur dalam jumlah yang sama. Namun dengan harga yang 

lebih tinggi, maka besar konsumsi ayam lebih kecil. Roti juga menjadi jajanan yang 

umum dimakan karena rasanya yang manis, dengan bahan utama tepung dan gula, 

roti menjadi makanan yang tinggi karbohidrat. Roti adalah salah satu pangan 

kontributor karbohidrat terbesar.   

 Jajanan dan makanan lainnya memberikan kontribusi yang besar pula pada 

energi dan zat gizi lainnya. Selain 4 pangan dengan frekuensi konsumsi terbesar, 

pangan lainnya masih menyumbang 52,1% energi, 45,8% protein, 59,2% lemak, 

dan 41,0% karbohidrat yang dibutuhkan balita. Tabel 4.15 merupakan rata-rata 

kontribusi zat gizi dari pangan yang tergolong menjadi jajanan dan persentase 

kontribusinya terhadap asupan gizi total sehari. 

Tabel 4.15  Rata-rata kontribusi zat gizi dari jajanan 

Zat Gizi Kontribusi % Kontribusi gizi Jajanan 

Energi (kkal) 377 ± 205 33,6 

Protein (g) 9 ± 6,0 26,1 

Lemak (g) 17 ± 20,8 38,4 

Karbohidrat (g) 53 ± 31,9 37,4 

 

Jajanan yang mulai diperkenalkan ibu pada balita sejak mereka mampu 

mengonsumsi makanan biasa macamnya ada banyak. Dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003, disebutkan 

bahwa jajanan adalah pangan yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat 

penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum. 

Jajanan dikelompokkan menjadi 4, yaitu: makanan sepinggan, camilan/kudapan, 

minuman, dan buah (BPOM 2013). Balita memiliki daya pencernaan yang lebih 

kecil dibandingkan dewasa sehingga sebaiknya diberikan makanan dalam frekuensi 

sering dalam jumlah kecil. 

 Ketika jajanan yang dikonsumsi jumlahnya besar, maka hal ini dapat 

mengurangi proporsi makan berat balita yang nilai gizinya cenderung lebih 

lengkap. Jajanan juga dapat mengurangi nafsu makan balita terhadap makanan 

lainnya karena umumnya rasa jajanan yang manis atau sangat gurih sehingga 

makanan lain terasa lebih hambar (Shriver et al. 2018). Kontribusi energi dari 

jajanan subjek rata-rata yaitu 377±205 kkal yang mana telah memenuhi 33,6% dari 

total asupan energi dalam sehari. Kemudian untuk protein, kontribusinya dalah 9 ± 

6,0 gram dan dapat memenuhi proporsi 26,1% dari total asupan protein. Zat gizi 

lemak dari jajanan berkontribusi sebesar 17 ± 20,8 gram dan memenuhi 38,4% dari 

total asupan lemak secara keseluruhan. Sedangkan rata-rata karbohidrat yang 

didapat dari jajanan yaitu 53 ± 31,9 dengan kontribusi 37,4% dari total asupan 

karbohidrat.  

 Hasil penelitian ini terhitung cukup besar jika dibandingkan dengan Ulya 

(2003) yang menemukan bahwa jajanan dapat memberikan kontribusi sebanyak 

17,4% dari kebutuhan energi, dengan rincian 12,4% protein, 21,1% lemak, dan 

15,1% karbohidrat dari total asupan sehari. Penelitian Rahmi dan Muis (2005) 

mendapatkan bahwa jajanan anak berkontribusi 22% dari total energi dan 15% dari 
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total protein. Syarifah (2010) menyebutkan bahwa konsumsi jajanan pada anak usia 

TK dapat berkontribusi sekitar 30% dari total asupan energi dan 22% dari total 

asupan protein harian.  Menurut Haslina (2013), pangan jajanan berkontribusi 

hingga 20-31% dari asupan energi sehari dan 15-27% dari total asupan protein. 

Menurut BPOM (2009), pangan jajanan anak sebaiknya dapat memenuhi 10-15% 

dari total energi harian. Penelitian Shriver et al. (2018) yang menghitung kontribusi 

jajanan terhadap balita di Amerika menyebutkan jajanan menyumbang 28.4% dari 

total energi dengan rincian 433-468 kkal, 32% karbohidrat mencapai 70 gram, dan 

26% dari total lemak yaitu mencapai 16 gram. Sebaran kebiasaan jajan subjek 

disajikan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16  Kebiasaan jajan subjek 

Pertanyaan n % 

Sering tidaknya jajan dalam seminggu 

Selalu (setiap hari)  

Kadang-kadang (3-5 kali)  

Jarang/Tidak pernah 

 

61 

27 

5 

 

65,6 

29,0 

5,4 

Frekuensi jajan dalam sehari 

1-2 kali 

3-4 kali 

>4 kali 

 

34 

47 

12 

 

36,6 

50,5 

12,9 
 

Tempat membeli jajan 

Pedagang keliling  

Toko kelontong/warung 

Minimart 

 

7 

77 

9 

 

7,5 

82,8 

9,7 
 

Apakah anak memilih jajanannya sendiri 

Sering/selalu 

Kadang-kadang 

Tidak (dipilihkan Ibu) 

 

37 

33 

23 

 

39,8 

35,5 

24,7 
 

 Sebagian besar subjek yaitu sebesar 65,6% terbiasa jajan setiap hari, 29% 

menyatakan bahwa hanya jajan kadang-kadang setiap minggunya (3-5 hari), dan 

sisanya sebanyak 5,4% mengaku jarang jajan. Frekuensi jajan atau makan selingan 

dalam sehari didominasi kelompok yang relatif sering makan jajan atau makan 3-4 

kali jajanan dalam sehari, yaitu sebesar 50,5% subjek. Kemudian 36,6% subjek 

hanya jajan 1-2 kali sehari dan sisanya sebesar 12,9% jajan lebih dari 4 kali sehari. 

Subjek membeli jajanan dari beberapa tempat, hampir semua ibu subjek (82,8%) 

memilih untuk membeli jajan di toko kelontong ataupun warung. Lalu sebagian 

kecil lainnya membeli dari pedagang keliling ataupun minimart. Pemilihan jajanan 

yang dibeli oleh ibu subjek umumnya dilakukan oleh subjek sendiri (39,8%). 

Namun sebagian lainnya, sebesar 35,5% terkadang dipilihkan ibu dan sisanya 

sebesar 24,7% selalu dipilihkan ibu sendiri. Hal ini sesuai dengan terbaginya subjek 

menjadi balita yang tergolong konsumen aktif (4-5 tahun) dan konsumen pasif (1-

3 tahun) terhadap pemilihan makanan (Uripi 2004). Balita usia prasekolah (4-5 

tahun) cenderung dapat memilih dan menentukan makanan yang dia sukai dan 

dapat menolak makanan yang tidak disukai. Kebiasaan pilih-pilih makanan dapat 

muncul dan memengaruhi pola makan balita, kebiasaan ini umumnya disebabkan 
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balita meniru perilaku orang dewasa maupun teman sebaya di sekitanya (Kurniasih 

2010). 

 

 

4.11  Preferensi dan Frekuensi Jajan Subjek 

Preferensi jajanan adalah tingkat kesukaan subjek terhadap suatu jenis 

jajanan. Jajanan memiliki banyak macamnya yang menurut BPOM (2013) 

dikelompokkan menjadi 4, yaitu: makanan sepinggan, camilan/kudapan, minuman, 

dan buah. Jajanan yang paling disukai balita subjek menurut ibunya disajikan pada 

Tabel 4.17. 

Tabel 4.17  Jenis jajanan yang paling disukai 

No Jajanan n % 

1 Makanan ringan kemasan (Chiki) 46 49,5 

2 Susu UHT 41 44,1 

3 Biskuit 34 36,6 

4 Es (Minuman dingin berperisa) 31 33,3 

5 Permen 27 29,0 

6 Gorengan (tahu, tempe, bakwan, pisang goreng) 26 28,0 

7 Roti / bolu 20 21,5 

8 Wafer 14 15,1 

9 Buah 8 8,6 

10 Jeli 8 8,6 

 

Subjek diminta untuk menyebutkan tiga jajanan yang paling disukai dan 

dihitung frekuensi setiap jajanan. Dari 38 jajanan yang umum ditemui di daerah 

Desa Babakan, diambil sebanyak 10 jenis jajanan dengan frekuensi penyebutan 

terbanyak. Preferensi jajanan ini sesuai dengan penelitian Shriver et al. (2018) yang 

menyebutkan bahwa anak usia pra-sekolah memiliki preferensi jajanan yang paling 

disukai yaitu makanan gurih seperti makanan ringan dan makanan manis seperti 

kue dan biskuit. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa minuman manis sangat 

disukai anak-anak. Kemudian, berikut ini adalah frekuensi konsumsi pangan 

jajanan setiap minggu diurutkan dari yang terbesar.  

Tabel 4.18  Rata-rata frekuensi konsumsi jajanan subjek (kali/minggu) 

No Jajanan Rata-rata ± SD 

1 Susu (UHT)  6,5 ± 5,0 

2 Makanan ringan kemasan (Chiki)  4,9 ± 4,5 

3 Biskuit  4,7 ± 4,9 

4 Wafer  4,0 ± 3,7 

5 Snack daging/seafood olahan (takoyaki, nugget, sosis)  3,1 ± 4,2 

6 Permen  3,2 ± 3,7 

7 Gorengan (tahu, tempe, bakwan, pisang goreng)  3,2 ± 3,5 

8 Roti / bolu 3,4 ± 3,0 

9 Agar agar / jeli 2,5 ± 2,7 

10 Es (minuman dingin berperisa)  1,9 ± 2,6 

Peringkat satu dari jajanan dengan frekuensi konsumsi terbesar yaitu produk 

susu dengan rataan 6,5 ± 5,0 kali, setelah itu diikuti oleh makanan ringan kemasan 
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dengan rataan konsumsi 4,9 ± 4,5 kali, dan juga biskuit dengan rataan 4,7 ± 4,9 kali 

per minggu. Jika dibandingkan dengan informasi yang disajikan dalam Tabel 4.18 

yang menyebutkan preferensi jajanan balita subjek, frekuensi konsumsi hampir 

menunjukkan hal yang sama. Perbedaan ada pada konsumsi susu yang menempati 

peringkat pertama di konsumsi dibandingkan preferensinya, berbalik dengan 

makanan ringan kemasan. Kemudian pada makanan daging olahan seperti nugget 

dan sosis masuk dalam jajanan dengan frekuensi yang cukup besar, namun tidak 

masuk pada preferensi jajanan favorit. Es yang termasuk jajanan yang difavoritkan 

oleh balita tidak masuk menjadi jajanan dengan frekuensi konsumsi tertinggi. Buah 

termasuk disukai namun dalam frekuesi konsumsinya, buah tidak termasuk dalam 

yang frekuensinya tinggi.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2014) yang 

menyatakan kebiasaan konsumsi buah pada balita masih jarang atau tidak dilakukan 

setiap hari. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika 

(2011) mengatakan bahwa sekitar 90% anak mengkonsumsi sayur dan buah dengan 

ukuran < 3 porsi/hari. Dari data yang disajikan di ke dua tabel di atas, dapat dilihat 

pula bahwa urutan frekuensi konsumsi subjek terhadap pangan jajanan tidak selalu 

sejalan dengan tingkat kesukaan atau frekuensi. Hal ini bisa terjadi karena dalam 

membeli dan mengonsumsi makanan jajanan harus didukung juga oleh ketersediaan 

uang yang dialokasikan ibu subjek untuk membeli jajanan anaknya (Amalia et al. 

2012). Hasil ini sejalan dengan Jacquier et al. (2018) yang dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa balita paling menyukai produk susu dan turunannya serta 

makanan manis seperti kue, biskuit, dan permen di antara jajanan lainnya.   

 

 

4.12 Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dengan Persepsi dan Perilaku Ibu 

terhadap Jajanan 

Pengetahuan gizi ibu dapat memengaruhi persepsi sesuai dengan penelitian 

Sari et al. (2018), kedua hal tersebut dapat berhubungan secara positif karena 

karakteristik seseorang yang mengakibatkan timbulnya persepsi positif dapat 

muncul karena pengetahuan yang sudah dimiliki. Pengetahuan yang baik dan 

persepsi yang baik dapat pula mendukung terbentuknya perilaku yang baik pula. 

Namun tidak demikian apabila tidak diiringi oleh faktor eksternal lainnya seperti 

dukungan ekonomi dan sosial. Perilaku responden ibu dalam pemberian jajanan 

kepada anak dalam penelitian ini memiliki hubungan yang bermakna dengan 

persepsi tapi tidak dengan pengetahuan gizi. Hubungan antara pengetahuan gizi ibu 

dengan persepsi dan perilaku ibu terhadap jajanan yang diberikan pada subjek dapat 

dilihat dalam Tabel 4.19.  

Tabel 4.19  Hubungan pengetahuan gizi dengan persepsi dan perilaku ibu terhadap 

        jajanan 

Variabel r p value 

Pengetahuan gizi – Persepsi Jajanan Ibu 0,358 0,000* 

Pengetahuan gizi – Perilaku Jajanan Ibu -0,024 0,823 

Persepsi Jajanan – Perilaku Jajanan Ibu 0,596 0,050* 

 

Pengetahuan gizi ibu mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi 

ibu terhadap jajanan, yaitu dengan p value sebesar 0,000 dan koefisien korelasi 
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lemah 0,358. Hal ini berarti semakin baik pengetahuan gizi ibu, maka semakin baik 

pula persepsi ibu balita terhadap jajanan yang diberikan secara rutin. Namun 

pengetahuan gizi ibu tidak memiliki hubungan signifikan dengan perilaku jajanan 

ibu yaitu p value sebesar 0,823 dan koefisien korelasi -0,024 saja. Sedangkan 

persepsi ibu terhadap jajanan juga berhubungan secara positif dengan perilaku 

jajanan ibu ditunjukkan dengan p value sebesar 0,050 dan koefisien korelasi sedang 

positif sebesar 0,596.  

 
 

4.13  Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dengan Variabel Lain 

 Pengetahuan gizi ibu erat kaitannya dengan faktor sosial dan ekonomi 

keluarga seperti bagaimana pendidikan ibu dan pendapatan keluarga. Kemudian 

juga dengan tingkat konsumsi zat gizi yang diasup oleh subjek. Berikut ini adalah 

hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan berbagai variabel lain yang 

memengaruhinya dapat dilihat dalam Tabel 4.20.  

Tabel 4.20  Hubungan pengetahuan gizi ibu dengan variabel lainnya 

Variabel r p value 

Pengetahuan gizi – Pendidikan Ibu 0,257 0,013* 

Pengetahuan gizi – Pendapatan Keluarga 0,277 0,007* 

Pengetahuan gizi – Tingkat Kecukupan Energi 0,158 0,131 

Pengetahuan gizi – Tingkat Kecukupan Protein 0,221 0,033* 

Pengetahuan gizi – Tingkat Kecukupan Lemak 0,010 0,924 

Pengetahuan gizi – Tingkat Kecukupan Karbohidrat 0,199 0,050* 

 

 Data keseluruhan variabel yang diuji terdistribusi secara tidak normal, untuk 

itu digunakan uji korelasi Spearman. Hasil uji hubungan antara pengetahuan gizi 

ibu dan pendidikan ibu menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,013 dengan nilai 

koefisien korelasi lemah yaitu sebesar 0,257. Terdapat hubungan yang signifikan 

antara tingkat pendidikan ibu dengan pengetahuan gizi ibu. Semakin baik tingkat 

pendidikan ibu maka semakin baik pengetahuan gizinya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Alfiasari dan Hastuti (2010) yang menyatakan bahwa pengetahuan ibu 

dipengaruhi oleh pendidikan orang tua terutama ibu. Ibu yang berpendidikan lebih 

tinggi relatif mudah mengerti dan memahami informasi yang diberikan 

dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah.  

 Hasil analisis uji korelasi Spearman antara pengetahuan gizi ibu dan 

pendapatan keluarga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 dengan nilai 

koesfisien korelasi ringan yaitu sebesar 0,277. Terdapat hubungan signifikan secara 

positif antara tingkat pendapatan keluarga dengan pengetahuan gizi ibu. Hasil 

temuan ini sejalan dengan penelitian Roficha et al. (2018), pendapatan keluarga 

yang lebih tinggi berpengaruh terhadap pengetahuan ibu yang lebih baik pula. 

 Pengetahuan gizi ibu tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

kecukupan energi dan lemak dengan p value sebesar 0,131 dan 0,924. Namun 

pengetahuan gizi ibu dengan tingkat kecukupan protein dan karbohidrat memiliki 

hubugan positif yang signifikan dengan p value 0,033 dan 0,050 serta koefisien 

korelasi yang sangat lemah sebesar 0,158 dan 0,199. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Watania et al. 2016 yang juga menyatakan bahwa pengetahuan ibu tidak 

berhubungan dengan asupan energi balitanya.  
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4.14  Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu dengan Status Gizi Balita 

 Pengetahuan gizi ibu yang baik akan mendorong ibu untuk dapat memilih 

makanan yang baik dan sesuai untuk keluarganya. Hubungan antara pengetahuan 

gizi ibu dengan status gizi balita dapat dilihat dalam Tabel 4.21.  

Tabel 4.21  Hubungan pengetahuan gizi ibu dengan kecukupan zat gizi balita 

Variabel r p value 

Pengetahuan gizi – Status gizi (BB/U) 0,779 0,003* 

Pengetahuan gizi – Status gizi (TB/U) 0,490 0,073 

Pengetahuan gizi – Status gizi (BB/TB) 0,467 0,076 

 

 Pengetahuan gizi ibu mempunyai hubungan yang signifikan dengan indikator 

status gizi BB/U dengan p=0,003 dan koefisien korelasi r=0,779, hal ini berarti 

semakin baik pengetahuan gizi seorang ibu, maka semakin baik pula status gizi 

anaknya. Sedangkan untuk kedua indikator status gizi lainnya, nilainya kurang 

siginifikan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Ekawaty et al. (2015) 

dan Putri (2018), bahwa pengetahuan ibu tidak memiliki hubungan terhadap status 

gizi balitanya. Namun sejalan dengan penelitian Susanti et al. (2013) yang 

menemukan bahwa ada hubungan bermakna di antara keduanya. Hasil ini bisa 

mengindikasikan bahwa pengetahuan diiringi dengan perilaku gizi yang sesuai 

pula. Selain pengetahuan gizi yang rendah, banyak faktor yang secara tidak 

langsung dapat memengaruhi gangguan gizi pada balita, seperti pola konsumsi, 

penyakit infeksi, faktor sosial dan ekonomi (Ekawaty et al. 2015).  

 

 

4.15  Hubungan Persepsi Ibu terhadap Jajanan dengan Variabel Lain 

 Persepsi dapat terbentuk karena berbagai faktor eksternal selain pengetahuan 

dan pemahaman seseorang. Hubungan antara persepsi ibu terhadap jajanan dengan 

faktor-faktor lain yang memengaruhinya dapat dilihat dalam Tabel 4.22.  

Tabel 4.22  Hubungan persepsi ibu terhadap jajanan dengan variabel lain 

Variabel r p value 

Persepsi jajanan anak – Pendidikan ibu 0,350 0,001* 

Persepsi jajanan anak – Pendapatan 0,290 0,005* 

Persepsi jajanan anak – Tingkat Kecukupan Energi -0,182 0,080 

Persepsi jajanan anak – Tingkat Kecukupan Protein -0,062 0,555 

Persepsi jajanan anak – Tingkat Kecukupan Lemak -0,274 0,008* 

Persepsi jajanan anak – Tingkat Kecukupan Karbohidrat -0,087 0,406 

Persepsi jajanan anak – Kontribusi energi dari jajanan -0,208 0,046* 

Persepsi jajanan anak – Kontribusi protein dari jajanan -0,252 0,015* 

Persepsi jajanan anak – Kontribusi lemak dari jajanan -0,197 0,049* 

Persepsi jajanan anak – Kontribusi karbohidrat dari jajanan -0,193 0,064 

 

 Persepsi ibu terhadap jajanan anaknya mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan pendidikan ibu dan pendapatan total keluarga, yaitu p value masing-masing 

sebesar 0,001 dan 0,005. Keduanya berpengaruh secara positif dengan koefisien 

korelasi lemah untuk pendidikan ibu (r=0,350) dan pendapatan (r=0,177). Temuan 

ini sejalan dengan penelitian Yabanci et al. (2014) yang juga menyatakan bahwa 

pendidikan formal ibu akan memengaruhi persepsi ibu terhadap makanan yang 
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diberikan kepada anaknya. Hal ini terjadi karena ibu yang berpendidikan tinggi 

cenderung lebih mudah mengolah informasi yang dia terima dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga ia akan memiliki 

persepsi yang baik pula. Pendapatan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi 

persepsi secara positif, pendapatan yang lebih tinggi akan memungkinkan keluarga 

menyisihkan proporsi dana yang lebih besar untuk makanan dengan kuantitas lebih 

baik. Sehingga mendukung ibu membentuk persepsi gizi yang baik pula karena dia 

memiliki lebih banyak pilihan dalam membeli makanan (Ozdogan et al. 2012).    

 Persepsi ibu terhadap jajanan anaknya mempunyai hubungan negatif yang 

signifikan dengan kecukupan lemak dengan p value sebesar 0,008 dan koefisien 

korelasi negatif sebesar -0,274. Hal ini menandakan semakin baik persepsi ibu 

terhadap pemilihan jajanan anaknya, maka kecukupan lemak cenderung lebih 

rendah. Atau persepsi yang lebih buruk pada ibu memberikan tingkat kecukupan 

lemak yang lebih tinggi. Namun persepsi ini tidak memiliki hubungan signifikan 

dengan tingkat kecukupan energi, protein dan karbohidrat yang memiliki dengan p 

value hanya 0,080, 0,555 dan 0,406 serta koefisien korelasi negatif yang sangat 

lemah sebesar -0,182, -0,062 dan -0,087. Jajanan adalah kelompok makanan yang 

umumnya memiliki kandungan energi dan lemak yang tinggi, sehingga persepsi 

jajanan yang buruk dapat secara tidak langsung mengakibatkan tidak terkontrolnya 

konsumsi jajanan anak dan akhirnya meningkatkan asupan lemak harian. Konsumsi 

makanan tinggi lemak yang berlebihan dalam jangka yang panjang dapat menjadi 

faktor risiko obesitas di usia dewasa (Damen et al. 2020).  

 Persepsi ibu terhadap jajanan anaknya mempunyai hubungan negatif yang 

signifikan dengan kontribusi energi, protein dan lemak dengan p value <0,05, serta 

koefisien korelasi negatif lemah sebesar -0,208, -0,252, dan -0,197. Hal ini 

menandakan semakin baik persepsi ibu terhadap pemilihan jajanan anaknya, maka 

persentase kontribusi energi, protein, dan lemak dari jajanan cenderung lebih 

rendah pula. Sehingga kontribusi energi, protein, dan lemak lebih banyak dipenuhi 

dari makanan lengkap pada anak dengan ibu yang persepsinya baik. Penelitian ini 

memiliki hasil yang sejalan dengan Yabanci et al. (2014) yang menemukan bahwa 

ibu dengan pengetahuan dan sikap gizi yang baik akan memberikan jajanan dengan 

proporsi yang sedikit karena memahami bahwa jajanan cenderung tinggi energi dan 

rendah gizi sehingga akan menghasilkan diet yang kurang seimbang bagi anak. Ibu 

yang paham akan prinsip gizi yang baik akan lebih terfokus mengenalkan makanan 

lengkap kepada anak usia balita sehigga kontribusi energi dan zat gizi lain dari 

jajanan lebih kecil. Karbohidrat lebih tidak terpengaruh karena kontribusi 

terbesarnya diambil dari makanan pokok seperti nasi.   

 

 

4.16  Hubungan Perilaku Ibu terhadap Jajanan dengan Variabel Lain 

 Hasil uji hubungan antara pendidikan ibu dengan perilaku ibu terhadap 

jajanan anaknya menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.049 dengan nilai 

koefisien korelasi positif yang sangat lemah yaitu sebesar 0,205. Maka semakin 

baik tingkat pendidikan ibu maka semakin baik perilaku ibu terhadap jajanan. 

Hubungan yang positif ini sejalan dengan hasil penelitian Ansem et al. (2014) yang 

menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan formal ibu, maka akan memengaruhi 

perilaku ibu terhadap pilihan makanan untuk anaknya. Semakin tinggi pendidikan 

ibu maka semakin baik tingkat perilaku gizi ibu pula, karena ibu berpendidikan 
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akan yang berpendidikan lebih tinggi relatif mudah mengerti dan memahami 

informasi yang diberikan dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah.  

 

 

4.17 Hubungan Perilaku Ibu terhadap Jajanan dengan Kebiasaan Jajan Balita  

 Hasil uji hubungan antara perilaku ibu terhadap pemilihan jajanan anaknya 

dengan seberapa sering anak mengonsumsi jajanan menunjukkan p value sebesar 

0,005 dengan nilai koefisien korelasi negatif yang lemah yaitu sebesar -0,289. 

Semakin baik perilaku ibu terhadap pemilihan jajanan maka frekuensi jajanan 

cenderung lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Damen et al. 2020 yang 

menyatakan bahwa ketika perilaku ibu cenderung buruk maka ibu akan 

memberikan lebih banyak jajanan yang tidak sehat seperti kudapan tinggi gula dan 

kurang fokus pada pemberian makanan lengkap seperti buah dan sayur. Kemudian, 

ibu dengan perilaku gizi yang baik akan memberikan jajanan lebih sedikit 

dibandingkan yang memiliki perilaku gizi yang buruk. Hal ini juga didukung oleh 

faktor predisposisi dari perilaku yaitu pengetahuan yang baik terhadap gizi, ibu 

dengan pengetahuan yang cukup maka akan menghasilkan perilaku yang baik pula.  
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V  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 
 Penelitian ini menyimpulkan bahwa subjek penelitian merupakan anak 

dengan rentang usia 12-59 bulan dan terdiri dari 49 balita pada kelompok usia 12-

36 bulan dan 44 balita berusia 37-59 bulan, atau 43 balita laki-laki dan 50 balita 

perempuan. Rata-rata usia subjek yaitu 34,7±14,2 bulan. Rata-rata jumlah anggota 

keluarga subjek adalah 4,1 ± 1,0 orang dengan mayoritas (66,7%) adalah keluarga 

kecil dengan anggota ≤4 orang. Sebanyak 77,5% keluarga subjek memiliki 

pendapatan di bawah UMR Kabupaten Bogor tahun 2019. Mayoritas subjek yang 

diteliti memiliki status gizi normal pada parameter BB/U, TB/U, dan BB/TB. 

Terdapat sebagian kecil (22,5%) subjek yang dengan z-score <-2 dengan indikator 

BB/U. Sedangkan subjek dengan indikator TB/U yang rendah 46,8% subjek yang 

tergolong pendek dan sangat pendek. Hampir seluruh subjek mengalami sakit pilek 

dalam sebulan terakhir dan sebagian kecil mengalami diare dan tifus. Sedangkan 

higiene dan sanitasi personal subjek relatif baik dan sesuai dengan PHBS untuk 

balita. 

 Pengetahuan gizi ibu dan persepsi gizi ibu terhadap jajanan sebagian besar 

(61,3%) termasuk dalam kategori cukup. Untuk perilaku gizi ibu terhadap jajanan 

sebagian besar (43,7%) sudah termasuk dalam kategori. Hasil recall menunjukkan 

TKG defisiensi kecuali pada protein, dengan rata-rata kecukupan energi dan zat gizi 

makro lebih di bawah 90%, sedangkan untuk protein di angka 110%. Nasi dan susu 

UHT merupakan kontributor utama untuk energi dan zat gizi makro. Jajanan 

menyumbang rata-rata 33,6% dari total asupan energi, 26,1% dari total asupan 

protein, 38,4% dari total asupan lemak, dan 37,4% dari total asupan karbohidrat. 

Hampir semua subjek menyatakan sering mengonsumsi jajanan dengan mayoritas 

frekuensi 3-4 kali sehari. Sejumlah jajanan terfavorit dan konsumsi dengan fekuensi 

tertinggi relatif mirip dengan perbedaan pada urutannya saja. Snack kemasan 

(Chiki), susu kotak UHT, dan biskuit adalah jajanan dengan frekuensi tertinggi 

yang dikonsumsi balita subjek. 

 Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan gizi ibu dengan pendidikan 

ibu (p=0,013, r=0,257), pendapatan keluarga (p=0.007, r=0.277), persepsi ibu 

terhadap jajanan (p=0,000, r=0,358), tingkat kecukupan protein (p=0,033, r=0,221) 

dan karbohidrat (p=0,050, r=0,199). Pengetahuan gizi ibu berhubungan juga secara 

positif dengan status gizi dengan indikator BB/U (p=0,003, r=0,779). Persepsi ibu 

terhadap jajanan anak berhubungan pendidikan ibu (p=0,001, r=0,350), pendapatan 

keluarga (p=0,005, r=0,290), tingkat kecukupan lemak (p=0,008, r=-0,274), 

kontribusi energi dari jajanan (p=0,046. r=-0,208), kontribusi protein dari jajanan 

(p=0,015, r=-0,252), kontribusi lemak dari jajanan (p=0,049, r=-0,197), dan 

perilaku ibu terhadap jajanan (p=0,050, r=0,596). Perilaku ibu terhadap jajanan juga 

memiliki hubungan positif dengan kebiasaan jajan balita (p=0,005, r=-0,289). 

Karakteristik lingkungan seperti higiene, sanitasi, riwayat sakit atau morbiditas, 

ukuran keluarga, dan berat lahir tidak berhubungan dengan pengetahuan gizi ibu, 

persepsi maupun perilaku ibu terhadap jajanan (p>0,05).  
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5.2  Saran 

a. Sebaiknya lembaga kesehatan atau keamanan pangan perlu memberikan 

sosialisasi mengenai pemilihan jajanan yang baik dikonsumsi sesuai umur anak 

untuk orang tua terutama ibu. Hal ini dapat dimulai dari kader posyandu yang 

secara aktif memberikan informasi kepada ibu yang berkaitan dengan kebutuhan 

balita. Ketersediaan jajanan di sekitar lingkungan tempat tinggal juga akan 

memengaruhi pilihan jajan yang dibeli oleh ibu atau anak, maka dianjurkan bagi 

ibu untuk memberikan atau mengingatkan anak untuk memilih jajanan yang 

bergizi dan aman dan mengajarkan jenis jajanan-jajanan yang bergizi. Hasil 

penelitian menunjukkan kontribusi jajanan dalam asupan harian cukup besar 

sehingga akan memengaruhi kebiasaan makan balita saat usianya lebih dewasa. 

Asupan gizi yang seimbang akan menunjang status gizi yang baik pula.  

b. Sebaiknya metode penilaian frekuensi jajanan dilakukan lebih mendalam dengan 

FFQ-SQ sehingga diketahui jumlah jajanan yang dikonsumsi setiap kali.  

c. Apabila dilakukan penelitian selanjutnya, maka sebaiknya dapat menambahkan 

perbandingan pilihan jajanan di dua tempat yang berbeda seperti di desa dan di 

pusat kota agar diketahui pengaruh ketersediaan jajanan yang berbeda pula.  

d. Agar penelitian selanjutnya memberikan data tentang jumlah konsumsi garam 

ataupun gula dan jenis lemak yang dikonsumsi. 
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