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Pendahuluan 
Permasalahan gizi di Indonesia 

semakin kompleks seiring terjadinya transisi 
epidemiologis. Berbagai permasalahan gizi 
kurang, menunjukkan angka penurunan 
seperti prevalensi Kurang Energi Protein 
(KEP) sementara itu dilain pihak masalah 
gizi lebih dan penyakit degeneratif justru 
menunjukkan peningkatan bahkan dari 
laporan terakhir masalah gizi kurang saat ini 
cenderung tetap (1). 

Hasil survei nasional terbaru 
RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) yang 
dilaksanakan pada tahun 2007 oleh Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 
Depkes menunjukkan bahwa prevalensi gizi 
buruk di Kalimantan Selatan masih sangat 
tinggi yaitu 8,4% dibandingkan dengan 
tingkat nasional 5,4%. Gizi buruk 
seharusnya kurang dari 1%. Sementara 
angka prevalensi gizi kurang di Kalimantan 
Selatan juga tinggi yaitu 18,2% jika 
dibandingkan dengan tingkat nasional 13% 
(2). 

Pada anak balita, pertumbuhan terjadi 
sangat pesat dilihat dari adanya 
pertambahan berat badan dan tinggi badan. 
Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya 
untuk menanggulangi masalah gizi seperti 
yang dicanangkan pemerintah melalui 
penanggulangan secara langsung masalah 
gizi yang terjadi pada kelompok rawan 
melalui pemberian intervensi gizi 
(suplementasi), MP-ASI dan makanan 
tambahan (3). 

Berat badan dibawah garis merah 
(BGM) bukan menunjukkan keadaan gizi 
buruk tapi sebagai “warning” untuk 
konfirmasi dan tindak lanjutnya. Menurut 
pelaporan kegiatan penimbangan di 
posyandu tahun 2008, jumlah balita BGM di 
Kalimantan Selatan sebanyak 8.678 balita. 
Dalam hal ini, Kalimantan Selatan 
menduduki peringkat ke-7 dari 33 propinsi 
yang ada di Indonesia. Berdasarkan data 
jumlah balita BGM di Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah, sepanjang tahun 2009 
terdapat sebanyak 1.379 balita BGM. Dari 
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Abstract 
Total of BGM toddlers in Kambat Utara Public Health Centre in 2009 are 79 toddlers, still 
high above the target (5%), that is (6%). According to Bhutta et al (2008) reducing 
malnutrition of infants and toddlers can be done by a fortification/supplementation of vitamin. 
This study aims to determine the effect of vitamin supplementation on changes in nutritional 
status (weight/age) of BGM toddlers. This research used an experimental research design 
with pre-experiment and form design “One group pretest-postest”. Research conducted in 
September to November 2010, with sample 24 BGM toddlers, and the age is 12 to 48 
months. Before doing the study, infants or toddlers were weighed to determine the nutritional 
status based on weight and age (BB/U). Vitamin supplements given every month (60 ml 
bottle) with dosage drink 1 tsp/day or 5 ml/day. During research every toddler get 3 bottles 
syrup of vitamin supplements for 3 months. After that, toddler were weighed again to 
determine the end of nutritional status. The effect on giving vitamin supplement to nutricient 
status changing on weight and age (BB/U) of BGM toddlers were analyzed by using 
computer program SPSS 13 for windows. The statistical test used is dependent mean 
difference test (Paired Sample T-test). The result of p value = 0.0000 which is smaller than 
the value of alpha (0.05). So, there is the effect on giving vitamin supplement to nutricient 
status changing on weight and age (BB/U) of BGM toddlers. 
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data tersebut didapatkan bahwa jumlah 
balita BGM di Puskesmas Kambat Utara 
terdapat 79 balita BGM. Dimana dari jumlah 
tersebut menunjukkan bahwa Puskemas 
Kambat Utara menduduki peringkat ke-7 
dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah. Jumlah balita BGM ini 
masih tinggi di atas target (5%) yaitu 6%. 

Menurunkan gizi kurang pada bayi dan 
balita menurut Bhutta et.al, (2008) dapat 
dilakukan dengan memberikan 
fortifikasi/suplementasi vitamin. Hal ini 
sesuai dengan surat Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 
no. 440/179/KES/2009, yaitu untuk 
menurunkan jumlah balita BGM dapat 
diatasi melalui pemberian suplementasi 
kepada balita BGM tersebut. 

Vitamin dan mineral, merupakan zat-
zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh 
dapat tumbuh dan berfungsi secara normal. 
Berbagai proses biologis tubuh memerlukan 
vitamin agar dapat bekerja dengan baik, 
seperti pertumbuhan, proses pencernaan, 
perkembangan mental dan ketahanan tubuh 
terhadap infeksi. Dalam proses-proses 
tersebut vitamin berfungsi sebagai katalis 
untuk metabolisme karbohidrat, lemak dan 
protein. Sebagian besar jenis vitamin 
memang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, 
kecuali vitamin K yang dibuat oleh bakteri 
’baik’ yang ada dalam usus, harus ’diambil’ 
dari luar. Kekurangan vitamin membuat 
tubuh tidak dapat ’bekerja’ sebagaimana 
mestinya. Terutama bagi anak-anak, 
kekurangan vitamin menyebabkan 
pertumbuhan mereka terganggu (4). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan anak 
adalah asupan gizi. Kekurangan gizi dalam 
makanan menyebabkan pertumbuhan anak 
terganggu yang akan mempengaruhi 
perkembangan seluruh tubuh. Kekurangan 
gizi tersebut meliputi kekurangan vitamin A, 
iodium, zat besi dan mineral/vitamin lain (5).  

Anak dalam golongan umur 1-4 tahun 
sangat rentan terhadap penyakit gizi. Angka 
tertinggi untuk morbiditas penyakit defisiensi 
vitamin A dan malnutrisi energi protein 
(MEP) terdapat dalam golongan umur ini (6). 

Berat badan adalah salah satu 
parameter yang memberikan gambaran 
massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif 
terhadap perubahan-perubahan yang 
mendadak, misalnya karena terserang 

penyakit infeksi, menurunnya nafsu makan 
atau menurunnya jumlah makanan jumlah 
makanan yang dikonsumsi. Dalam keadaan 
normal, dimana keadaan kesehatan baik 
dan keseimbangan antara konsumsi dan 
kebutuhan zat gizi terjamin, maka berat 
badan berkembang mengikuti pertambahan 
umur. Sebaliknya dalam keadaan abnormal, 
terdapat 2 kemungkinan perkembangan 
berat badan yaitu dapat berkembang cepat 
atau lebih lambat dari keadaan normal (7). 

Berdasarkan karakteristik berat badan 
ini, maka indeks berat badan menurut umur 
digunakan sebagai salah satu cara 
pengukuran status gizi. Mengingat 
karakteristik berat badan yang labil, maka 
indeks BB/U lebih menggambarkan status 
gizi seseorang saat ini (current nutritional 
status) (7). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
peneliti ingin melakukan penelitian tentang 
Pengaruh Pemberian Suplemen Vitamin 
Terhadap Perubahan Status Gizi (BB/U) 
Balita BGM di Wilayah Kerja Puskesmas 
Kambat Utara, Kabupaten HST, Tahun 
2010. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen atau percobaan (experiment 
research), dengan desain (rancangan) pra-
eksperimen (pre-experiment design). Bentuk 
rancangan yang digunakan “One Group 
Pretest-Postest”. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
semua balita BGM yang ada di wilayah 
Puskesmas Kambat Utara, Kecamatan 
Pandawan, Kabupaten HST, tahun 2010. 

Sampel pada penelitian ini adalah 
balita umur 1-4 tahun yang berat badannya 
di bawah garis merah pada KMS yang 
berjumlah 24 balita, yang didapatkan 
dengan menggunakan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah pemberian suplemen, sedangkan 
variabel terikatnya adalah status gizi balita 
BGM. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara pengamatan (observasi). 
Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan Analisis Univariat dan 
Bivariat. Uji statistik dengan menggunakan 
uji beda mean dependent (T-tes paired 
sample) dengan α = 0,05. 
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Hasil Penelitian 
1. Analisis Univariat  
a. Berat Badan Responden 

Distribusi frekuensi responden 
berdasarkan rata-rata berat badan di 
wilayah Puskesmas Kambat Utara dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Tabel 1. Distibusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Rata-rata Berat Badan 

 
Berdasarkan tabel 1 di atas 

menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-
rata berat badan responden antara sebelum 
dan sesudah penelitian. 

 
2. Analisis Bivariat 
a. Pengaruh pemberian Suplemen Vitamin 

Terhadap Perubahan Status Gizi Balita 
BGM dengan Indeks BB/U 

Distibusi frekuensi pengaruh 
pemberian suplemen vitamin terhadap 
perubahan status gizi responden dengan 
indeks BB/U dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pengaruh 

Pemberian Suplemen Vitamin 
Terhadap Perubahan Status Gizi 
Balita BGM dengan Indeks BB/U 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas 

menunjukkan bahwa dari 24 balita BGM 
sebelum diberi suplemen vitamin ada 1 
balita (4,2%) dengan status gizi kurang dan 
23 balita (95,8%) berstatus gizi buruk. 
Sesudah diberi suplemen angka gizi buruk 

menurun menjadi 54,2% (13 balita) dan 
45,8% (11 balita) dengan status gizi kurang. 

Pengaruh pemberian Suplemen 
Vitamin Terhadap Perubahan Status Gizi 
(BB/U) Balita BGM, setelah dilakukan uji 
statsitik dengan menggunakan uji beda 
mean dependent (T-test paired sample) 
didapatkan nilai p = 0,00 < α. Jadi, terdapat 
pengaruh pemberian suplemen vitamin 
terhadap perubahan status gizi (BB/U) balita 
BGM. 

 
Pembahasan 

Penelitian dilakukan selama 3 bulan. 
Semua balita BGM setiap bulan 
mendapatkan 1 botol (60 ml) suplemen 
vitamin Suplemen Vitamin dengan dosis 
minum 1 sendok takar perhari. Selama 
penelitian balita BGM mendapatkan 3 botol 
suplemen vitamin. Rata-rata balita 
menghabiskan suplemen vitamin dalam 1 
botolnya selama 12 hari. 

Dalam penelitian ini indeks yang 
digunakan adalah indeks BB/U dengan nilai 
rujukan WHO–NCHS sesuai Kepmenkes RI 
No. 920/Menkes/SK/VIII/2002. Indeks ini 
digunakan karena keterbatatasan waktu 
penelitian. Berat badan dapat berkembang 
lebih cepat atau lebih lambat dari keadaan 
normal (7). 

Berdasarkan karakteristik berat badan 
ini, maka indeks berat badan menurut umur 
digunakan sebagai salah satu cara 
pengukuran status gizi. Mengingat 
karakteristik berat badan yang labil, maka 
indeks BB/U lebih menggambarkan status 
gizi seseorang saat ini (current nutritional 
status) (7). 

Sementara apabila menggunakan 
BB/PB–TB memerlukan waktu yang lama 
karena pertumbuhan tinggi badan tidak 
seperti berat badan, relatif kurang sensitif 
terhadap masalah kekurangan gizi dalam 
waktu pendek. Pengaruh defisiensi zat gizi 
terhadap tinggi badan akan nampak dalam 
waktu yang relatif lama (7). 

Sampel dalam penelitian ini adalah 
balita umur 1-4 tahun yang berat badannya 
di bawah garis merah pada KMS yang 
berjumlah 24 balita karena golongan umur 
1-4 tahun sangat rentan terhadap penyakit 
gizi. Angka tertinggi untuk morbiditas 
penyakit defisiensi vitamin A dan malnutrisi 
energi protein (MEP) terdapat dalam 
golongan umur ini (6). Dari 24 balita, 

N
o 

Umur 
(bulan) 

n % 

Rata-rata 
Berat Badan 

 Sebelum Sesudah 

1 12-24 14 58 7,2 kg 7,8 kg 

2 25-36 5 21 8,5 kg 9,3 kg 

3 37-48 5 21 9,1 kg 9,8 kg 

Jumlah 24 100  

N
o 

Status Gizi 

Sebelum 
Penelitian 

Sesudah 
Penelitian 

n % n % 

1 Gizi Lebih 0 0 0 0 

2 Gizi Baik 0 0 0 0 

3 Gizi Kurang 1 4,2 11 45,8 

4 Gizi Buruk 23 95,8 13 54,2 

Jumlah 24 100 24 100 
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terbanyak berusia 12-24 bulan yaitu 14 
balita (58%). 

Setelah penelitian dilaksanakan 
terlihat adanya kenaikan berat badan balita. 
Kelompok balita umur 12-24 bulan rata-rata 
kenaikan berat badannya sekitar 0,6 kg, 
kelompok balita umur 25-36 bulan rata-rata 
kenaikan berat badannya sekitar 0,8 kg dan 
kelompok balita umur 37-48 bulan rata-rata 
kenaikan berat badannya sekitar 0,7 kg. 
Kenaikan berat badan ini disebabkan oleh 
kandungan vitamin dalam suplemen yang 
dikonsumsi. Seperti yang dikatakan oleh 
Almatsier (8), vitamin berperan dalam 
beberapa tahap reaksi metabolisme energi, 
pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. 
Sebuah penelitian di Vietnam tentang 
pemberian suplemen mikronutrien yang 
lebih lengkap pada bayi usia 6 sampai 12 
bulan selama 6 bulan melaporkan adanya 
peningkatan z-score data antropomentri dan 
peningkatan kadar Hb dan ferritin plasma. 

Gambar 1 Grafik Perubahan Status Gizi 

 
Dari Gambar 1 terlihat adanya 

perubahan status gizi balita setelah 
mendapatkan suplemen vitamin. Dari 24 
balita dengan status gizi buruk sebelum 
pemberian suplemen vitamin berjumlah 23 
balita (95,8%) setelah pemberian suplemen 
vitamin menurun menjadi 13 balita (54,2%). 
Status gizi kurang sebelum pemberian 
suplemen vitamin berjumlah 1 balita (4,2%) 
setelah pemberian paket PMT meningkat 
menjadi 11 balita (45,8%) karena ada 
perubahan status gizi dari status gizi buruk 
meningkat menjadi status gizi kurang. Masih 
banyaknya kasus gizi kurang dan gizi buruk 
setelah dilaksanakannya penelitian 
disebabkan karena kekurangpahaman 

masyarakat dalam meningkatkan dan 
mempertahankan status gizi balita. Status 
gizi kurang dan buruk dapat disebabkan 
oleh kurang seimbangnya asupan gizi 
sehari-hari akibat kurangnya daya beli 
ataupun kekurangpahaman masyarakat 
mengenai makanan bergizi (9).  

Diantara orang tua balita sebagian ada 
yang termasuk keluarga miskin sehingga 
kemampuan keluarga untuk membeli bahan 
makanan masih kurang, walaupun balita 
telah diberi suplemen vitamin dan nafsu 
makannya meningkat tetapi tidak ada 
makanan yang dikonsumsi sehingga berat 
badannya tidak meningkat seperti yang 
diungkapkan Supariasa (7), daya beli akan 
mempengaruhi status gizi. 

Ada pula orang tua balita BGM yang 
mengeluh karena nafsu makan balita yang 
kurang sehingga tidak terjadi peningkatan 
berat badan bahkan turun sehingga berada 
di bawah garis merah pada KMS. Padahal 
menurut Hartono (10), seorang balita 
terutama pada usia dua tahun pertama 
kehidupan, otak sedang mengalami 
pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga 
mereka harus mendapatkan asupan gizi 
yang cukup. 
 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pemberian suplemen 
vitamin berpengaruh positif terhadap status 
gizi balita di wilayah Puskesmas Kambat 
Utara, Kecamatan Pandawan, Kabupaten 
HST. 
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