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Visi pembangunan nasional dalam bidang kesehatan dan gizi yaitu untuk mewujudkan Indonesia 

sehat 2010 dalam rangka mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi untuk mencapai status gizi 

keluarga yang optimal. Peningkatan gizi merupakan salah satu langkah yang berperan dalam 

peningkatan sumber daya masyarakat yang mandiri dan produktif, peningkatan akan tercapai 

apabila ketersedian pangan cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. 

Balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, hal ini merupakan 

tugas seorang ibu yang terutama sebagai pengasuh dalam memperhatikannya. Salah satu yang 

perlu diperhatikan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya yaitu melalui makananya, 

yang tentunya dalam memberi makan pada balita ada beberapa faktor yang ikut berperan dalam 

penyediaannya atau penyusunannya yaitu dari segi faktor internal dan segi factor eksternal yaitu 

tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizinya, dan pendapatan keluarga.  

Dari hasil data penelitian yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan ibu sebagian besar diatas 

SLTP sebesar 72%, sedangkan dibawah SLTP sebesar 24%, tingkat pengetahuan gizi ibu 

sebagian besar cukup yaitu 76%, pendapatan keluarga sebagian besar dalam kategori rendah 

yaitu 70%, dan sebagian besar balita di wilayah kerja Puskesamas Beji tingkat konsumsi kalori 

dan status gizi balita dalam kategori baik yaitu 52% dan 79%, 

Dalam penelitian ini yaitu mengenai hubungan tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizi, dan 

pendapatan keluarga dengan konsumsi kalori serta status gizi balita dengan melalui Uji Chi-

square hasil yang diperoleh dari ketiga variable tersebut hanya satu yang ada hubungan 

bermakna yaitu tingkat pendidikan ibu yang berpengaruh terhadap konsumsi kalori balita, 

sedangkan yang lain tidak ada hubungan yang bermakna yaitu tingkat pengetahuan gizi dan 

pendapatan keluarga, serta tingkat konsumsi kalori tidak ada hubungan yang bermakna terhadap 

status gizi balita, hal tersebut ada faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam mempengaruhi 

tingkat konsumsi kalori dan status gizi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Beji. 

 


