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ABSTRAK

Nainggolan, Bryan Ramos Budiartha. 2020. Studi Literatur Tentang Upaya
Peningkatan Status Gizi Pada Anak Balita. Tugas Akhir, Program Studi
Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya. Pembimbing: Prof. H. Didik Sarudji, MSc.
Masalah gizi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih belum dapat
ditangani. Setiap tahun lebih dari sepertiga kematian anak di dunia berkaitan
dengan masalah kurang gizi. Asupan gizi saat balita sangat mempengaruhi
tumbuh kembang anak di masa yang akan datang baik secara fisik maupun tingkat
kecerdasannya. Menurut WHO, sebanyak 54% dari kematian bayi dan balita
disebabkan oleh keadaan gizi anak yang buruk. Anak dengan gizi buruk berisiko
meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang memiliki gizi normal. Di
seluruh dunia diperkirakan terdapat 101 juta anak dibawah usia lima tahun yang
mengalami masalah gizi buruk (berat badan dibawah normal). Indonesia berada di
urutan ke lima ditingkat dunia dengan masalah kekurangan gizi, hal ini
dikarenakan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah
penduduk terbanyak. Prevalensi gizi buruk di Indonesia pada tahun 2013 adalah
5,7% terjadi kenaikan dari tahun 2010 (4,9%) dan tahun 2007 (5,4%). Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan status gizi balita
yang mengalami gizi kurang. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian dalam studi literatur ini,
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kecukupan
kebutuhan atau asupan gizi untuk balita dapat dilakukan dengan memantau
perkembangan berat badan balita sebagai indikator dari keseimbangan asupan gizi
balita, memberikan edukasi gizi secara berkala baik oleh petugas gizi puskesmas
maupun kader posyandu perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kecukupan
gizi balita.

Kata Kunci: Status gizi balita, pengetahuan ibu balita, upaya peningkatan status
gizi.
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ABSTRACT

Nainggolan, Bryan.Ramos.Budiartha.2020. Literature Study of Efforts to
Improve Nutrition Status in Toddlers. Final Project, Program Medical
Education, Faculty of Medicine, University of Wijaya Kusuma
Surabaya. Supervisor: Prof. H. Didik Sarudji, MSc.
Nutrition problem is a public health problem that still cannot be handled. Every
year more than a third of child deaths in the world are related to malnutrition.
Nutritional intake as a toddler greatly affects the child's growth and development
in the future both physically and the level of intelligence. According to WHO, as
many as 54% of infant and toddler deaths are caused by poor nutritional
conditions of children. Children with malnutrition are 13 times more likely to die
than children who have normal nutrition. Around the world there are an estimated
101 million children under the age of five who suffer from malnutrition
(underweight). Indonesia ranks fifth in the world level with the problem of
malnutrition, this is because Indonesia is also one of the countries with the most
population. The prevalence of malnutrition in Indonesia in 2013 was 5.7% an
increase from 2010 (4.9%) and in 2007 (5.4%). This study aims to find out how to
improve the nutritional status of children under five suffering from malnutrition.
This research is a literature study. Based on data analysis and research discussion
in this literature study, the authors can conclude that efforts to increase the
adequacy of nutritional needs or intake for infants can be done by monitoring the
development of a toddler's weight as an indicator of the balance of nutritional
intake of infants, providing regular nutrition education both by health center
nutrition workers and posyandu cadres needs to be done as an effort to improve
the nutritional adequacy of toddlers.

Keywords: Nutritional status of children under five years, knowledge of mothers
under five years children, efforts to improve nutritional status.
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