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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Strategi 

2.1.1 Definisi Strategi 

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu 

perusahan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan 

efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan 

yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.  

"Menurut Chandler 1996, Strategi adalah penetapan dari tujuan 

dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan 

serangkaian tindakan dalam alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga komponen dalam definisi 

Chandler yaitu adanya tujuan dan sasaran, adanya cara bertindak 

dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan itu".30 

 

Strategi salah satu respon terhadap harapan-harapan masyarakat dan yang 

menjadi prioritas dalam kelompok masyarakat yang dilayani. Harapan dan 

kepentingan masyarakat itu diseimbangkan dengan harapan dan kepentingan dari 

para eksekutif dan para karyawan organisasi.  

Strategi merupakan ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi 

bisnis, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan 

secara aktual dalam bisnis. Strategi sebagai sebuah pola yang mendasar dari 

sasaran yang berjalan dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi 

organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. 

                                                           
30 Arifin Tahir.2014 kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

Bandung:  Alfabeta. Hal.117 diasek pada tanggal 14 hari senin jam 6:30 
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2.1.2 Tipe - tipe strategi 

 Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokan berdasarkan empat tipe 

strategi.31 Yaitu: 

1. Strategi Organisasi. 

2. Strategi Program. 

3. Strategi Pendukung Sumber Daya. 

4. Strategi Kelembagaan. 

Pertama, Strategi Organisasi yang merupakan suatu perumusan misi dan 

tujuan dari Dinas Kesehatan Kota Malang yang difokuskan pada masalah gizi 

buruk di daerah yang tingkat gizi buruk paling banyak. Dengan tujuan untuk 

mengurangi tingkat gizi buruk yang ada di Kota Malang.  

Kedua, Strategi Program meliputi strategi dengan program-program yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam menangani masalah gizi 

buruk. Strategi ini lebih memberikan perhatian kepada impilakasi-implikasi 

terhadap program-program yang dilaksanakan. Sehingga program-program yang 

dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

Ketiga, Strategi Pendukung Sumber Daya dimana strategi ini menjadi pusat 

perhatian kepada pemerintah untuk memaksimalkannya sumber daya esensial 

yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja Dinas Kesehatan Kota Malang 

dalam menangani masalah gizi buruk. Sumber daya ini berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. Dengan sumber daya yang memadai akan dapat 

membantu untuk mencapai suatu keberhasilan.  

                                                           
31Rangkut, Freedy, Analisis SWOT (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)hal 6 
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Keempat, Strategi Kelembagaan merupakan strategi dalam kegiatan penguatan 

kelembangan untuk mengembangkan kemampuan Dinas Kesehatan dalam 

melaksanakan inisiatif strategi dalam menangani masalah gizi buruk. 

2.1.3 Manajemen Strategi 

"Manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamika 

karena berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. 

Setiap strategi selalu memerlukan pininjauan ulang bahkan 

perubahan dimasa depan. Salah satu alasan utama mengapa hal ini 

terjadi karena kondisi yang dialami oleh suatu organisasi, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal yang selau berubah-ubah. Dengan 

kata lain manajemen strategi dimaksud agar organisasi menjadi satu 

yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena organisasi yang 

berhasi adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan produkfitasnya 

semakin lama semakin tinggi".32 

 

Manajemen strategi berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi 

dan perencanaan, bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam praktek. 

Manajemen strategi dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga macam 

elemen utama. Terdapat adanya analisis strategi dimana penyusun strategi yang 

bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategi organisasi yang 

bersangkutan. Terdapat pula adanya pilihan strategi yang berhubungan dengan 

perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka. 

Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan 

merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan.33 

2.1.4 Tahapan-Tahapan Strategi 

2.1.4.1 Perumusan Strategi 

Tahapan manajemen strategi diawali dengan perumusan strategi. Perumusan 

strategi adalah proses memilih Pola Tindakan Utama (strategi) untuk mewujudkan 

                                                           
32 Fred R., David. Manajemen Strategi Konsep. Jakarta:Salemba empat, 2011 
33 Ibid 113 
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visi organisasi. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah 

merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi-misi-tujuan jangka panjang-

swot-strategi.  

Kenyataannya perumusan strategi dapat dimulai dari mana saja, bisa dimulai 

dari SWOT (Strangths, Weaknesses, Opportunities, Threats) atau bahkan dari 

strategi itu sendiri. Namun yang terpenting, strategi dan kesesuaian adalah pilihan 

akhirnya harus saling sesuai dengan Peluang-Ancaman yang ada, Kekuatan-

Kelemahan yang dimiliki dan Tujuan (misi-visi-goal) yang ingin dicapai. 

"Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama sebagai 

berikut: 1)Analisis Arah, yaitu untuk menentukan visi-misi-tujuan 

jangka Panjang yang diinginkan untuk dicapai suatu organisasi. 

2)Analisis Situasi, yaitu tahap untuk membaca situasi dan 

merumuskan kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman yang akan 

menjadi dasar perumusan strategi. 3)Penetapan strategi, yaitu 

tahapan untuk identifikasi alternative dan memilih strategi yang akan 

dilaksanakan organisasi".34 

 

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dalam perencanaan strategi organisasi. 

Pihak perusahaan atau pihak kesehatan harus menganalisis lingkungan eksternal, 

mengidentifikasikan peluang dan ancaman dalam suatu lingkungan yang ada, 

menentukan antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki yang 

merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk 

diterapkan. Suatu strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegritas dan 

terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi. 

2.1.4.3 Analisis Lingkungan 

 

"Analisis lingkungan merupakan proses dalam manajemen 

strategi yang bertujuan untuk memantau lingkungan perusahaan. 

Lingkungan disini mencakup semua faktor baik yang berada di dalam 

                                                           
34 Fred David. Manejemen Strategi 
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maupun diluar suatu perusahaan yang dapat memperoleh pencapaian 

dan tujuan yang diinginkan".35 

 

Secara garis besar analisis lingkungan disini akan mencakup analisis 

mengenai lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal akan 

mencakup lingkungan umum dan lingkungan industri, sedangkan analisis internal 

mencakup analisis mengenai aktivitas suatu perusahaan atau bisa juga 

menganalisis mengenai sumber daya. 

Hasil dari analisis ini setidaknya akan memberi gambaran tentang keadaan 

perusahaan yang biasanya disederhanakan dengan metode SWOT (Strangths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dimiliki. Analisis eksternal 

memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman (OT) sedangkan analisis 

lingkungan internal akan memberikan keungulan dan kelemahanan (SW) dari 

suatu perusahaan. 

2.1.5 Menentukan dan Menetepkan Arah 

 

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal diharapkan 

kita sudah dapat memiliki gambaran mengenai posisi suatu organisasi. Dimana 

diharapkan kita sudah mampu untuk mengidentifikasikan keunggulan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan informasi ini selanjutnya 

ditentukan dan diterapkan kearah mana dinas hendak diarahkan. 

"Biasanya ada dua indinikator utama yang digunakan untuk 

menentukan arah organisasi. Pertama adalah misi. Misi ini berfungsi 

sebagai reason datre, yang dimana menjelaskan mengapa organisasi 

tersebut ada. Selain itu misi ini juga diharapkan dapat memberi 

gambaran yang baik tentang kesehatan dimasyarakat yang diinginkan 

oleh masyarakat serta teknologi nantinya yang digunakan oleh dinas 

atau puskesmas".36 

 

                                                           
35 Dirgantoro, Crown.(2001:24) menejemen strategi konsep. Kasus dan Impelementasi 
36 Ibid hal 76 
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Hal yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan arah adalah 

menentapkan tujuan yang ingin dicapai, dimana tujuan biasanya merefleksikan 

target yang akan dicapai oleh suatu organisasi sebelum sebuah misi dan tujuan 

ditentukan. Dinas yang bersangkutan hendaknya memiliki visi atau misi sebagai 

Strategy Architecture. Agar lebih optimal misi dan tujuan ini harus didukung oleh 

suatu strategi internal. 

2.1.6 Penetapan Visi dan Misi Objektif 

 

"Dalam menetapkan visi dimaksud untuk memberikan arah 

tentang menjadi apa atau seperti apa organisasi atau dinas di masa 

yang akan datang, atau secara ringkas suatu pandangan kedepan 

tentang dinas atau organisasi".37 

 

Misi akan secara ringkas lagi dibandingkan dengan visi. Misi adalah suatu 

yang nyata untuk diwujudkan serta memberikan petunjuk garis besar cara 

pencapaian suatu visi.  

Pernyataannya bahwa misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa 

yang ingin dituju serta  dapat memberikan keterangan tentang bagaimana cara 

organisasi bekerja. Objektif lebih kepada penetapan target secara spesifik dan 

sedapat mungkin terukur yang diinginkan oleh dinas untuk jangka waktu tertentu 

atau target yang ingin dicapai. 

2.1.7 Formulasi Strategi 

 

"Formulasi strategi adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan pencapaian tujuan. Aktivitas ini dapat 

dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu: analisis strategi, 

perencanaan strategi, dan pemilihan strategi. Untuk dapat melakukan 

formulasi strategi dengan baik, maka ada ikatan yang erat dengan 

analisis lingkungan dimana formulasi strategi membutuhkan data dan 

informasi dari analisis lingkungan".38 

 

                                                           
37 Ibid hal 98 
38Fred David. Manejemen Strategi…. 
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Setelah melakukan analisis lingkungan dan menentukan ke arah mana yang 

akan diarahkan berdasarkan strategy srchitecture misi dan tujuan yang telah 

diterapkan. Selanjutnya adalah memastikan bahwa suatu oraganisasi akan 

mencapai misi dan tujuan yang telah diterapkan tadi. Untuk itu perlu 

diformulasikan berbagai strategi atau cara untuk mencapai arah yang diinginkan. 

2.1.8 Perencanaan Tindakan 

Dalam melakukan perancanaan tindakan langkah pertama untuk 

mengimplementasikan strategi yang telah diterapkan adalah membuat 

perencanaan strategi. Inti dari apa yang dilakukan pada tahapan ini adalah 

bagaimana membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan (program 

dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arah (misi-visi-tujuan) dan strategi 

yang telah diterapkan. 

Dalam Program berisi tahapan-tahapan kegiatan yang merupakan urutan 

kegiatan yang perlu dilakukan untu mencapai sasaran strategi. Sedangkan dalam 

rumusan anggaran berisi rencana kegiatan atau program yang disertai taksiran 

sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan semua kegiatan yang 

direncanakan. Selain itu juga, dipilih orang yang dapat bertanggung jawab untuk 

melaksanaakan rencana kegiatan.39 

a. Program 

Program adalah pernyataan antivitas-antivitas atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. 

Programmelibattkan restrukturisasi organisasi, perubahan budaya 

internal organisasi,atau awal dari suatu usahan penelitiaan baru. 

b. Anggaran 

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan 

uang, setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya 

yang dapat digunakan oleh menejemen untuk merencanakan dan 

mengendalikan anggarantidak hanya memberikan perencanaan 

                                                           
39 Ibid hal 300 
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rinsi dari strategi baru dalam tindakanpengaruh yang diharapkan 

dari kondisu keuangan perusahaan. 

c. Prosedur 

Prosedur yang kadang disebut Standar Operating System (SOP). 

Prosedur adalah sistem langkah-langkah yang berurutan yang 

mengambarkansecara rinci bagaimana suatu tugas harus 

diselesaikan. Prosedur secara khusus berbagao aktifitas yang harus 

dikerjankan untuk meyelesaikan program- perigram kelembagaan. 

 

2.1.9 Implementasi Strategi 

Setelah sebuah strategi diformulasikan, strategi tersebut harus 

diimplementasikan secara logis dalam bentuk tindakan, tahap inilah yang disebut 

dengan implementasi strategi. Masalah implementasi ini cukup rumit, oleh karena 

itu agar penerapan strategi organisasi dapat berhasil dengan baik, Manejer harus 

memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang berada dan bagaimana cara 

mengatasinya. 

"Impelementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran dan prosedur. Tindakan 

pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan 

manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan 

sumber-sumber melalui strategi yang dipilih. Implementasi strategi 

diperlukan untuk merinci secara lebih jelas dan tepat bagaimana 

sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil".40 

 

Dalam melakukan implementasi strategi memerlukan proses dalam 

mewujudkan suatu program dan adanya sebuah kebijakan dalam 

memengembangkan suatu program, anggaran dan berupa prosedur. Dalam 

melakukan implementasi strategi diperlukannya secara jelas dalam tahap 

pengambilan strategi. 

 

                                                           
40 Nisjar, Karhi & Winardi. (1997;85). Manajemen Strategi.  
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2.1.10 Evaluasi dan Pengendalian Strategi 

 Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktifitas-

aktifitas pemerintah dan hasil kinerja dimonotoring dan kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para pelakasana pekerja 

menggunakan hasil informasi yang didapatkan untuk melakukan tindakan 

perbaikan dan memecahkan permasalahan. walaupun evaluasi dan pengendalian 

merupakan elemen trakhir yang utrama dari manajemen strategi, elemen itu juga 

dapat menunjukan secara tepat terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk 

dimulai kembali. 

 Pengendalian strategi merupakan pengendalian yang mengikut strategi 

yang sedang di implementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi 

pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tahap 

pengendalian strategi ini merupakan suatu jenis khusus dari pengendalian 

organisasi yang berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian proses menajemen 

strategi, dengan maksud untuk memperbaiki dan memastikan bawha sistem 

tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam tahap ini akan mencoba di 

evaluasi apakah impelementasi strategi benar-benar sesuai dengan formulasi 

strategi atau tidak. Atau apakah asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis 

lingkungan masih valid atau tidak dan sebaliknya. 

 Hasil dari tahap pengendalian strategi ini akan sangat bermanfaat dan akan 

menjadi input untuk proses manajemen strategi selanjutnya. Dengan demikian, 

pemerintah diharapkan akan tetap memiliki program-program yang berkelanjutan 

dalam menangani kasus gizi buruk. karena strategi di implementasikan dalam 
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suatu lingkungan yang terus berubah, implementasi yang sukses menuntuk 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan. Sehingga, jika dibutuhkan dapat 

dilakukan rindakan-tindakan perbaikan yang tepat. 

 Jika, pada konses strategi ini nantinya peneliti akan melihat bagaimana 

tahap strategi yang ada pada di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian, 

yang mana inti dari konsep strategi adalag suatu konsep yang menjelaskan 

mengenai bagaimana untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran sehingga perlu 

adanya tahapan-tahapan prosesnya. jadi nanti peneliti harus mendeskripsikan 

bagaimana hasil di lapangan apakah sesuai tahapan atau tidak. 

2.2 Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk kepada otoritas 

administrasi di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara 

Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah 

Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. 

Setiap daerah mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. 

"Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa pemerintah daerah 

adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyart Daerah (DPRD) menurut 

asas otonomoni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI)".41 

"Menurut The Liang Gie. Pemerintah daerah adalah satuan-

satuan organisasi pemerintah yang berwewenang untuk 

menyelenggarakan segenap kepentingan pemerintah dari sekelompok 

yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh Pemerintahan 

Daerah".42 

                                                           
41 Undang-undang Republik Indonesia Nomoer 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah 
42 Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarts, Refika Aditama, 2011 
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Pemerintah salah satu upaya dalam mengelola kehidupan bersama secara 

baik dan benar guna mencapai tujuan yang akan disepakati bersama. Untuk 

mencapai tujuan bersama pemerintah membutuhkan organisasi yang dapat 

berfungsi melaksanakan semua kegiatan. Dalam kegiatan itu pemerintah dapat 

ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktur fungsional maupun 

tugas dan kewenangan.  

Kegiatan pemerintah berkaitan dengan aktivitas yang terorganisasi. 

Bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Tujuan utama di 

bentuknya suatu pemerintahan adalah untuk menjaga suatu keterlibatan yang 

terdapat pada pelayanan masyarakat, untuk menciptakan kondisi yang 

menungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemapuan dan 

kreativitas demi mencapai kemajuan bersama. 

2.3 Status Gizi 

2.3.1 Pengertian Status Gizi 

"Status gizi menurut WHO (World Health Organization) adalah 

suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan asupan zat 

gizi pada kebutuhan. Keseimbangan dapat dilihat dari variabel-

variabel pertumbuhan, yaitu Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB), 

Panjang Badan (PB), Lingkar Kepala (LK), Lingkar Lengan (LL) dan 

Panjang Tungkai (PT).43 Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variable tertentu atau perwujudan dari 

nutrisi".44 

 

2.4 Penilaian Status Gizi 

Penilaian status gizi bisa dilihat secara langsung dan tidak langsung, yaitu: 

1. Penilaian status gizi secara langsung 

a. Penilaian Antropometri 

                                                           
43 Yayuk Hartriyanti, dkk., Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Rajagrafindo Persasa, 2010 
44Ibid., hlm 280-282  
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"Antropometri adalah berbagai macam pengukuran dimensi 

tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat 

gizi. Pengukuran antropometri ini meliputi pengukuran Berat Badan 

(BB), Tinggi Badan (TB), Panjang Badan (PB), Lingkar Kepala (LK), 

Lingkar Lengan (LL)".45 

 

Dalam pengukuran antropometri terdapat dua cara dalam pengukuran, yaitu 

pengukuran berdasarkan usia dan pengukuran tidak berdasarkan usia. Pengukuran 

berdasarkan usia misalnya BB/U, TB/U dan lain-lain. Sedangkan pengukuran 

tidak berdasarkan usia misalnya pengukuran BB/TB, LLA/TB. 

b. Penilaian Klinis 

"Penilaian Klinis adalah metode yang sangat penting untuk 

menilai status gizi pada masyarakat dengan melihat jaringan epital 

seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau pada organ-organ 

yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid".46 

 

Pemeriksaan status gizi yang akurat merupakan hal yang kompleks. Kesan 

klinis yang terlihat secara langsung merupakan hal yang sangat penting dan 

metode ini pada umumnya untuk survei klinis secara cepat. 

c. Penilaian Biokimiawi 

"Pemeriksaan Laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan 

spesialis jaringan tubuh seperti: darah, urin, tinja, hati dan otot yang 

diuji secara laboratorium".47 

 

Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kekurangan gizi secara spesifik atau 

pada keadaan stadium dari malnutrisi yang bersifat individu. 

2. Penilaian status gizi secara tidak langsung 

a. Survei Konsumsi Makanan 

Survei konsumsi makan adalah untuk mengetahui kebiasaan makan, 

gambaran tingkat kecukupan bahan makanan, dan zat gizi pada tingkat 

                                                           
45 Ibid., hlm 279 
46 Istiani & Rusilanti.(2013). Menu Sehat Untuk Balita. Kawan Pustaka: Tangerang 
47 Istiany, A & Rusilanti. (2013). Gizi terapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
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kelompok, rumah tangga, dan perorangan serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

b. Statistika Vital 

Pemeriksaan dilakukan dengan menganalisis data kesehatan seperti angka 

kematian, kesakitan, pelayanan kesehatan dan penyakit infeksi yang 

berhubungan dengan gizi. Teknik ini digunakan antara lain dengan 

mempertimbangkan berbagai macam indikator tidak langsung pengukuran 

gizi masyarakat.48 

c. Faktor Ekologi 

Pengukuran status gizi didasarkan atas ketersediaan makanan yang 

dipengaruhi oleh faktor ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan sebagainya. 

Faktor ekologi tersebut perlu diketahui untuk mengetahui penyebab 

malnutrisi di masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi 

gizi. Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa 

faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Pengukuran faktor ekologi 

dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi. 

d. Penilaian Biofisika 

Penilaian status gizi secara biofisika adalah metode penentuan status gizi 

dengan melibatkan kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dari 

jaringan. Pemeriksaan biofasika bertujuan mengatahui situasi tertentu, 

misalnya pada orang yang buta senja. Kelemahan dari pemeriksaan 

biofasika adalah sangat mahal, memerlukan tenaga profesional dan hanya 

dapat diterapkan pada keadaan tertentu saja. 

                                                           
48 Istiani & Rusilanti.(2013). Menu Sehat Untuk Balita. Kawan Pustaka: Tangerang  
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2.4.1   Faktor yang mempengaruhi Status Gizi 

Menurut UNICEF ada tiga penyebab gizi buruk pada anak yaitu penyebab 

langsung, penyebab tidak langsung dan penyebab mendasar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi yaitu:49 

1. Faktor Langsung: 

a. Asupan Makanan, 

b. Penyakit Infeksi. 

2. Faktor Tidak Langsung: 

a. Ketersediaan pangan tingkat rumah tangga, 

b. Perilaku atau asuhan ibu dan anak, 

c. Pelayanan Kesehatan dan Lingkungan. 

 

Faktor penyebab langsung yang pertama adalah konsumsi 

makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang 

memenuhi syarat yang sesuai kebutuhan, kebersian dan aman. 

Misalnya bayi tidak memperoleh ASI eksklusif. 50 

 

Gizi buruk banyak terjadi pada anak usia enam bulan hingga lima tahun, 

pada umur tersebut tubuh anak sangat memerlukan zat gizi yang sangat tinggi. 

Sehingga jika kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi maka tubuh akan menggunakan 

cadangan zat gizi yang ada di dalam tubuh. Jika tubuh terus menggunakan 

cadangan zat gizi yang ada di dalam tubuh lama kelamaan cadangan dalam tubuh 

akan habis dan menyebabkan terjadinya kekurangan gizi. 

Faktor penyebab kedua adalah penyakit infeksi disebabkan oleh virus, 

bakteri, parasite pathogen yang berkembang biak di dalam tubuh dan akan 

menyebabkan penyakit seperti malaria dan diare. Bayi yang berumur 6 bulan 

sangat rentan sekali dengan penyakit infeksi seperti flu, batuk, malaria dan 

campak. Pengaruh infeksi terhadap kekurangan gizi dapat menurunkan nafsu 

makan anak. 

                                                           
49 Yayuk Hartriyanti, dkk., Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Jakarta: Rajagrafindo Persasa, 2010 
49Ibid., hlm 280-282 
50 Ibid hal 320 
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Kaitannya penyakit infeksi dengan keadaan gizi merupakan hubungan 

timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat 

memperburuknya keadaan gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah 

terkena infeksi. 

Faktor Tidak Langsung ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dapat 

mempengaruhi stasus gizi pada anak, yang apabila ketersediaan pangan di tingkat 

rumah tangga tercukupi akan menunjang status gizi anak kearah yang baik, dan 

sebaliknya jika kebutuhan pangan tidak tercukupi maka akan menimbulkan 

masalah pada status gizi anak. 

Perilaku atau asuhan ibu kepada anaknya dalam memberikan asupan gizi 

yang baik dapat mempengaruhi gizi pada anak. Fasilitas pelayanan kesehatan 

sangat penting untuk menyokong status kesehatan dan gizi anak, begitu juga 

dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik/tidak bersih akan memudahkan 

anak terkena dan menderita penyakit seperti ISPA dan infeksi saluran pencernaan. 

2.5 Gizi Buruk 

2.5.1 Pengertian Gizi Buruk 

Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan 

kesehatan badan.51 Gizi mempunyai peran penting dalam pembinaan dan 

mempertahankan kesehatan seseorang seperti yang dibutuhkan pada anak. 

Gizi buruk merupakan suatu istilah yang umumnya dipakai oleh kalangan 

gizi, kesehatan dan kedokteran. Sedangkan pengertian dari gizi buruk adalah 

bentuk terparah dari proses terjadinya gizi menahun atau gizi buruk yang artinya 

balita atau anak mengalami permasalahan pada gizi.52 

                                                           
51 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
52 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, Jakarta:Rajagrafindo Persada,2010. Hlm 276 
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"Menurut WHO (World Health Organization) salah satu 

masalah gizi buruk bisa terjadi akibat konsumsi makanan yang tidak 

cukup mengandung energi dan protein serta karena adanya gangguan 

kesehatan. Seperti misalnya, anak yang mengalami gizi buruk apabila 

berat badanya kurang dari berat badan normal". 

"Menurut Depkes RI gizi buruk adalah status gizi menurunnya 

berat badan dan tinggi badan dengan Z-score <-3 atau dengan tanda-

tanda klinis seperti (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-

kwasiorkor). Gizi buruk juga diartikan bahwa seseorang yang 

mengalami kurang gizi itu disebabkan oleh rendahnya konsumsi 

energi dalam makanan sehari-hari dan disertai gangguan penyakit 

lainnya".53 

 

Secaraxumumxdi Indonesia terdapat dua masalah gizi utama yaitu masalah 

kurang gizi makro dan kurang gizi mikro. Kurang gizi makro yaitu disebabkan 

oleh kurangnya asupan energi dan protein. Sedangkan masalah gizi mikro yaitu 

disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan energi dan protein. 

"Gizi buruk juga bisa disebut suatu kondisi dimana seseorang 

dinyatakan kekurangan nutrisi dan protein, atau dengan kata lain 

status nutrisi berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang di 

dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Gizi buruk ini 

diakibatkan karena kurangnya konsumsi jenis makana yang bernutrisi 

seibang".54 

 

Tidak hanya karena kekurangan makanan yang dikonsumsi, namun gizi 

buruk ini juga bisa disebabkan karena penyakit-penyakit tertentu yang akan 

meyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang 

penting untuk tubuh. 

Kekurangan gizi disebabkan oleh kurangnya konsumsi pangan yang kurang 

baik, penyebab utama dari kelaparan adalah kekurangan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan di keluarga, ketidakcukupan dengan faktor sosial, kepercayaan, 

proses pembagian di dalam keluarga. Masalah lain yang menyebabkan kurangnya 

                                                           
53 Sandjaja, Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga. Jakarta:  PT Kompas Media Nusantara. 

Hlm 1 
54 Wiki Adisasmoto, Sistem Kesehatan.. hlm., 276 
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gizi adalah lemahnya kebijakan untuk membantu memaksimalkan pengadaan 

makanan yang cukup untuk memperbaiki gizi.  

2.5.2  Ciri-Ciri Fisik Gizi Buruk 

  

"Menurut Depkes RI gizi buruk adalah status gizi menurunnya 

berat badan dan tinggi badan dengan Z-score <-3 atau dengan tanda-

tanda klinis seperti (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-

kwasiorkor). Berikut penjelasan mengenai ciri-ciri Stastus Gizi Buruk 

yaitu":55 

 

a. Marasmus 

"Marasmus adalah gangguan gizi karena kekurangan 

karbohidrat. Gejala Marasmus memiliki ciri-ciri seperti: Badan 

nampak sangat kurus seolah-olah tulang hanya terbungkus kulit, otot 

lemah, lunak, wajah tampak tua, perut cekung, sering disertai dengan 

penyakit infeksi sepert diare dan susah buang air besar, warna 

rambut tidak berubah".56 

 

Marasmus ini sering ditemukan pada balita berusia >12 bulan. Bayi yang 

mengalami gangguan marasmus ini sangat mudah menangis/cengeng dan sangat 

rewel. Pada potologi maramus, awalnya pertumbuhan yang kurang serta 

terdapatnya lemak dibawahxkulit merupakan proses fisiologis yang dimana tubuh 

membutuhkan energi yang dapat dipenuhi oleh asupan makanan untuk memenuhi 

kelangsungan kebutuhan hidup. 

b. Kwashiorkhor 

"Kwashiorkhor adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang 

disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan 

asupan protein yang kuat".57 

 

Gejala Kwashiorkhor memilikiri ciri-ciri: Bentuk wajah bulat (biasa terjadi 

pada anak diusia 1-3 Bulan), terjadinya pembengkakan dibagian punggung kaki 

dan wajah, pandangan mata sayu, rambut tipis kemerahan seperti warna rambut 

                                                           
55Ibid, hlm 288-298 
56 Ibid hal:298 
57 Ibid hal 300 
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jagung dan mudah dicabut tanpa rasa sakit dan mudah rontok, mengalami 

perubahan mental yang menjadikan anak rewel. Terjadinya pembesaran hati dan 

otot mengecil. Dapat dilihat jelas bila diperhatikan dalam posisi duduk. Serta 

sering terkenanya penyakit infeksi seperti diare dan anemia. 

c. Marasmic-Kwashiokor 

Marasmic-Kwashiokor adalah campuran dari beberapa gejala klinis antara 

Marasmic-Kwashiokor dengan Berat Badan (BB) menurut Umur (U) <60% baku 

median WHO-NCHS yang disertai edema yang tidak mencolok.58 

2.5.3 Penyebab Gizi Buruk 

1. Penyebab Gizi Buruk secara Langsung 

a. Penyakit Infeksi 

"Penyakit Infeksi yang bisa menyebabkan KEP (Kurang Energi 

Protein) antara lain cacar air, batuk, rejang, TBC, malaria, diare dan 

cacingan. Misalnya, cacing Ascaris Lumbricoides, yang dapat 

menyebabkan hambatan absorpis dan hambatan utilisasi zat-zat yang 

dapat menurunkan daya tahan tubuh yang semakin lama dapat 

diperhatikan akan menimbulkan KEP (Kurang Energi Protein).59 

 

b. Konsumsi Makan 

KEP (Kurang Energi Protein) sering dijumpai pada anak usia enam bulan 

hingga lima tahun, dimana pada usia itu lah tubuh memerlukan zat gizi yang 

sangat tinggi, sehingga apabila kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi maka 

tubuh akan menggunakan cadangan zat gizi yang ada pada tubuh yang akan 

berakibat semakin lama cadangan akan semakin habis dan akan 

                                                           
58 Algarín, Cecilia, etc. 2013. Iron-Deficiency Anemia In Infancy and Poorer 

CognitiveInhibitory Control at Age 10 Years. Developmental Medicine & Child 

Neurology:  401-402.  
59 Wirjatmadi, Bambang. Pengantar Ilmu Gizi Masyarakat. Surabaya:2006 Departmen Gizi 

Kesehatan Universitas Airlangga. 
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menyebabkan terjadinya kekurangan yang akan menimbulkan perubahan 

pada tubuh. 

c. Kubutuhan Energi 

Kebutuhan energi tiap anak berbeda, yang ditentukan oleh metabolisma 

basal tubuh, umur, aktivitas, fisik, suhu, lingkaran, serta kesehatannya. Zat 

gizi yang mengandung energi macronutrient yang dikenal dengan 

karbohidrat, lemah dan protein. Tiap gram lemak, protein dan karbohidrat 

masing-masing menghasilkan 9 kalori, 5 kalori, 4 kalori. Dianjurkan agar 

jumlah energi yang diperlakukan didapat dari 50-60% karbohidrat, 25-35% 

protein dan 10-15% lemak. 

Beberapa faktor energi yang diperlukan seseorang:60 

1. Jenis kelamin, pada umumnya pria membutuhkan energi yang lebih 

banyak dari pada wanita. 

2. Umur, pada anak-anak, energi yang dibutuhkan lebih banyak 

ketimbang kelompok umur pada orang tua, karena pada usia anak-

anak ini tubuh membutuhkan energi yang baik. 

3. Aktivitas fisik, semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka 

energi yang dibutuhkan semakin banyak pula. 

4. Kondisi fisiologis, seseorang dapat mempengaruhi kebutuhan 

terhadap energi, misalnya ibu saat hamil, menyusui ataupun setelah 

sakit. 

 

d. Kebutuhan Protein 

"Protein dalam makanan sebagi sumber asam amino esensial 

dan nitrogen yang dibutuhkan untuk sintesis dari asam amino non 

esensial dan senyawa mengandung nitrogen lain. Sekurang-

kurangnya 8 atau 9 asam amino harus disuplai oleh makanan.61 

 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat oenting bagi tubuh, 

karena zat ini disamping sebagai bahan pembarakr juga sebagai zat pembangunan 

                                                           
60 Ibid hal 259 
61 Wirjatmadi, Bambang. Pengantar Ilmu Gizi Masyarakat. Surabaya:2006 Departmen Gizi 

Kesehatan Universitas Airlangga. 
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dan pengatur. Protein mengandung asam amino yang mengandung unsur C,H,O 

dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbhohidrat. 

2. Penyebab Gizi Buruk secara Tidak Langsung 

a. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Ibu 

Pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik 

maka orang tua dapat menerima segala informasi dari luar terutama 

tentang cara pegasuhan anak yang baik. Pendidikan formal maupun 

informal diharapkan dapat meningkatkan pengetahun gizi pada orang 

tua.62 

 

Pendidikan formal sangat diperlukan oleh ibu rumah tangga dalam 

meningkatkan pengetahuan dalam upaya mengatur dan mengetahui hubungan 

antara makanan dan kesehatan atau kebutuhan tubuh termasuk kebutuhan zat gizi 

bagi anggota keluarganya.  

Seseorang ibu dengan pendidikan yang tinggi akan dapat merencanakan 

menu makanan yang sehat dan bergizi bagi dirinya dan keluarganya dalam upaya 

memenuhi zat gizi yang diperlukan.  

b. Tingkat Pendapatan dan Pekerjaan Orang Tua 

Pendapat keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, 

karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik secara primer 

maupun sekunder. Tingkat penghasilan juga ikut menentukan jenis pangan yang 

akan dibeli dengan adanya tambahan penghasilan. 

c. Besar Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anak yang banyak pada keluarga yang keadaan sosial ekonominya 

cukup, akan mengakibatkan berkurangnya perhatian dan kasih sayang yang 

diterima anak, lebih-lebih kalau jarak anak terlalu dekat.  

                                                           
62 Ibidi hal 311 
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Adapun pada keluarga dengan keadaan sosial ekonomi yang kurang, jumlah 

anak yang banyak akan mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian 

serta kebutuhan primer dan sekunder tidak terpenuhi. 

d. Jarak Kelahiran 

Jarak kelahiran maksudnya ialah jarak antara bayi yang terlalu dekat 

menyebabkan ketidakmampuan keluarga untu merawat anak-anak dengan baik. 

Keluarga yang tidak melaksanakan pengaturan kelahiran dapat mempunyai anak 

banyak sekali, akibatnya kurang cukupnya makanan yang diberikan.  

Sebaiknya, apabila keluarga melaksanakan program kelahiran dan disertai 

gizi yang cukup maka akan menghasilkan anak-anak yang baik. 

e. Pola Asuh 

"Pola asuhan anak atau interaksi ibu dan anak terlihat erat 

sebagai indikator kualitas dan kuantitas peranan ibu dalam mengasuh 

anak. Pola asuh anak dapat dipakai sebagai peramal atau faktor 

resiko terjadinya kurang gizi atau gangguan perkembangan pada 

anak".63 

 

Peran ibu di keluarga sangat besar dalam menanamkan kebiasaan makan 

pada anak dan proses tubuh kembang yaitu kebutuhan emosi atau kasih sayang 

diwujudkan dengan kontak fisik, misalnya memberikan asi dengan menyusui anak 

atau balita sejak lahir.  

Dari pengertian pola asuh diatas bahwasanya terkadang tidak semua ibu atau 

pengasuh dapet mengetahui bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar 

hingga tumbuh berkembang secara optimal. 

f. Pola Pemberian Makanan Pendamping ASI 

                                                           
63 Wirjatmadi, Bambang. Pengantar Ilmu Gizi Masyarakat. Surabaya:2006 Departmen Gizi 

Kesehatan Universitas Airlangga. 
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ASI dalam jumlah yang cukup merupakan makanan yang terbaik dan 

memenuhi syarat akan kebutuhan gizi selama anak berusia enam bulan pertama. 

Setelah usia 6 bulan bayi memerlukan makanan pelengkap karena kebutuhan gizi 

bayi meningkat dan tidak dapat seluruhnya dipenuhi dengan ASI. Untuk itu, 

setelah banyi berumur empat bulan secara berangsur-angsur diberikan makanan 

perlengkap. 

g. Anak Tidak Mau Makan 

Anak tidak mau makan banyak disebabkan antara lain: adanya penyakit 

infeksi yang diderita anak tersebut sepeti tuberculosis paru yang membuat 

menurunkan nafsu makan kepada anak.  

Biasanya penyakit infeksi yang bisa terkena pada anak yaitu influenza, 

bronchitis, campak, virus dan penyakit leokimia. Dan anak yang telalu aktif juga 

akan mengakibatkan timbulnya rasa capek sehingga berpengaruh terhadap 

makanan. 

2.6 Penanganan Gizi Buruk 

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah sosial yang berkaitan dengan 

status gizi buruk maka tidak lepas dari kebijakan dan strategi dari pihak yang 

terkait terutama pemerintah yang menjadi pemegang wewenang untuk 

meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.  

Sebagimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1457/MenKes/SK/2003 dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 yang mengenai 

Penanggulangan gizi buruk sebagai berikut:64 

                                                           
64 Karyadi,Darwin dan Muhilal.1985. Kecukupan Gizi yang Dianjurkan. Jsksrts: PT Gramedia 
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a. Memperbaiki Gangguan Keseimbangan elektrolit 

Semua anak dengan gizi buruk mengalami defisiensi kalium dan 

magnesium yang mungkin membutuhkan waktu dua minggu atau lebih 

untuk memperbaiknya. Terdapat kelebihan natrium total dalam tubuh, 

walaupun kadar natrium serum makin rendah. 

b. Mengobati Penyakit Infeksi 

Pada gizi buruk, gejalan infeksi yang biasa ditemukan seperti 

demam seringkali tidak ada, padahal infeksi ganda merupakan hal 

yang sering terjadi. Oleh karena itu, anggaplah semua anak dengan 

gizi buruk mengalami infeksi saat mereka datang ke rumah sakit 

dan segera ditangani dengan antibiotik. Penanganan penyakit 

infeksi diberikan antibiotik spektrum luas dan berikan vaksin 

campak jika anak berusia enam bulan dan belum pernah 

mendapatkanya, atau jika anak berumur >9 bulan dan sudah pernah 

diberi vaksin sebelum berusia 9 bulan dan tanda imunisasi jika 

anak syok. 

c. Memperbaiki Kekurangan Zat Gizi Mikro 

Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. 

Hal yang perlu diperhatikan yaitu walaupun anemia sering 

dijumpai, setidaknya di dalam penanganan jangan telalu untuk 

terburu-buru memberikan zat besi, tetapi tunggu sampai anak 

mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat 

badannya. 

 

2.7 Pencegahan Gizi Buruk 

Di dalam penanganan gizi buruk yang telah dilakukan, terdapat pula 

pencegahan, yang bertujuan agar anak yang terkena gizi buruk dapat dengan cepat 

untuk sembuh. 

"Untuk itu langkah-langkah agar dapat mencegah terjadinya 

gizi buruk pada anak dan balita ialah":65 

 

a. Melakukan pemberikan ASI secara baik dan teratur, serta 

pengawasan Berat Badan pada anak dan balita secara teratur dan 

terus-menerus. 

b. Menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk 

mengganti ASI sepanjang ibu masih mampu menghasilkan dan 

memberikan ASI, terutama pada usia anak dibawah empat bulan. 

c. Melakukan pemberian makanan tambahan yang mangandung 

berbagai zat gizi secara lengkap sesuai kebutuhan, yang bertujuan 

untuk menambah ASI mulai bayi usia mencapai lima bulan. 

                                                           
65 Karyadi,Darwin dan Muhilal.1985. Kecukupan Gizi yang Dianjurkan. Jsksrts: PT Gramedia 
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d. Memberian kekebalan tubuh kepada anak melalui imuniasi secara 

teratur, guna agar anak terlindung dari kemungkinan menderita 

penyakit infeksi seperti campak dan sebagainya. 

e. Melindungi anak yang terkena penyakit yang kemungkinan 

menderita diare dan kekurangan cairan dengan cara memelihara 

kebersihan, menggunakan air masak untuk minum dan memcuci 

alat pemberian susu atau alat makan sebelum digunakan. 

f. Mengatur jarak kehamilan ibu agar ibu cukup waktu untuk 

merawat dan mengatur pemberian makanan untuk bayinya 

terutama pemberian ASI yang apabila ibu mulai hamil produksi 

ASI akan berhenti. 

g. Meningkatkan pendapatan keluarga yang dapat dilakukan dengan 

upaya mengikutsertakan para anggpota keluarga yang sudah cukup 

umur untuk bekerja diimbangi dengan penggunaan keuangan yang 

terarah dan efisien. 

h. Meningkatkan sosialisasi dengan melakukan intensitas komunikasi 

dan informasi edukasi kepada masyarakat, terutama para ibu 

mengenai pentingnya konsumsi zat gizi yang diatur sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

2.8 Indikator Keberhasilan Penanganan Gizi Buruk 

Menurut Kemenkes 2013 indikator adalah suatu yang dapat memberikan 

petunjuk tentang suatu keadaan, baik pada individu ataupun masyarakat, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah gizi. Untuk mengetahui keberhasilan 

kegiatan sebagai indikator untuk menilai kegiatan adalah:66 

a. Tersedianya pelayanan tenaga sesuai kriteria. 

b. Tersedianya sarana sesuai kriteria. 

c. Tersedianya dana sesuai kriteria. 

d. Tersedianya standar pelaksanaan balita gizi buruk. 

e. Tersedianya pelayanan gizi sesuai prosedur tetap. 

f. Terselenggaranya penyuluhan dan konseling gizi sesuai kondisi 

pasien. 

 

Adapun Penerapan Penanganan Anak Gizi Buruk menurut Kemenkes 2014:67 

a. Pelayanan medis, keperawatan dan konseling gizi sesuai dengan 

penyakit, 

b. Pemberian formula dan makanan formula dengan fase sebagai 

berikut: 

                                                           
66http://bppsdmk.kemekes.go.id/pusduksdmk/wp-content/uploud/2017/11/SURBAILANS-GIZI-

FINAL-SC.pdf 
67 Karyadi,Darwin dan Muhilal.1985. Kecukupan Gizi yang Dianjurkan. Jsksrts: PT Gramedia 
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1) Fase Stabilisasi, diberikan makanan formula 75 (F-75) dengan 

asupan gizi 80-100 Kkal/kgBB/hati dan protein 1-1,5 g/KgBB/hari. 

ASI tetap diberikan pada anak yang masih mendapatkan ASI. 

2) Fase Transisi, pada fase ini ada perubahan pemberian makanan dari 

F-75 menjadi F-100. Diberikannya makanan formula 100 (F-100) 

dengan asupan gizi 100-150 Kkal/kgBB/hari dan protein 2-3 

g/kgBB/hari. 

3) Fase Rehabilitasi, diberikan makanan seperti biasa pada fase 

transisi yaitu F-100, dengan penambahan makanan untuk anak 

dengan BB<7kg diberikan makanan bayi dan untuk anak BB>7kg 

diberikan makanan anak. Asupan gizi 150-220 Kkal/KgBB dan 

protein 4-6 g/kgBB/hari. 

4) Fase Tindak Lanjut (dilakukan dirumah), setelah anak pulang dari 

PPG, anak akan tetap dikontrol oleh puskesmas dengan cara 

pengiriman secara berkala melalui kegiatan posyandu atau 

kunjungan puskesmas. 

c. Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan 

Selama dilakukan perawatan anak diberikan stimulasi tumbuh 

kembang dengan APE sesuai dengan umur dan kondisi anak mulai 

dari fase stabilisasi, transisi maupun rehabilitasi. Karena anak gizi 

buruk sering terjadi keterlambatan tumbuh kembang seperti 

gangguan motorik dan sensorik, kegiatan ini mengacu pada Buku 

Pedoman Pelaksanaan Stumulasi dan Buku Survelasi Gizi. 

d. Rujukan Kasus 

1) Rujukan ke Rumah Sakit dilakukan bila terdapatnya tanda 

kegawatan/kesakitan yang tidak dapat diatasi dan memerlukan 

penanganan lebih lanjut oleh dokter spesialis anak. 

2) Anak gizi buruk pasca perawatan, dikirim ke puskesmas/puskesmas 

pembantu yang terdekat dengan rumah pasien untuk dilakukannya 

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan serta penyakit secara 

rutin. 

e. Pencatanan dan Pelayanan 

Selama anak di rawat dilakukan pencatatan dan pelaporan kondisi 

anak gizi buruk dengan mengunakan formulir sebagai berikut: 

1) Buru Registrasi Pasien. 

2) Form Status Pasien. 

3) Buku Catatan Penerima dan Pemakai Bahan Makanan. 

4) Buku Intentarisasi Peralatan. 

5) Form Rujukan. 

6) Form Pencatatan dan Pemantauan Perkembangan Pasien. 

7) Dokumentasi pertumbuhan serta perkembangan anak sebelum dan 

sesudah dilaukukannya perawatan. 

f. Pendidikan Kesehatan dan Gizi bagi keluarga anak gizi buruk 

Selama anak gizi buruk dirawat, keluarga anak yang dirawat 

diberikan pendidikan kesehatan gizi, stimulasi perkembangan dan 

sanitasi lingkungan. Diharapkan dengan pendidikan kesehatan gizi 

serta konseling, dapat memberikan hal positif yang diperoleh 
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dirumah sehingga anak tidak mengalami gizi buruk lagi serta 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 

g. Pembiayaan  

Biaya penyelenggaraan menjadi bagian dari Biaya Oprasional 

Kesehatan yang diajukan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan 

Kota/Kabupaten. Biaya tersebut bersumber dari APBD, 

JAMKESMAS, JAMKESDA, dan sumber lainnya yang tidak 

mengikat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

Komponen pembiayaan meliputi biaya perawatan, penyelenggaraan 

makanan dan insentif/gaji petugas pelaksana yang diberikan sesuai 

dengan kebijakan Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


