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PEMANFAATAN APLIKASI ”GOOGLE EARTH” UNTUK MENGGAMBARKAN 

POLA PENYEBARAN BALITA DENGAN BERAT BADAN SANGAT KURANG 

DI  WILAYAH KOTA MATARAM 

Susilo Wirawan, Lalu Khairul Abdi, Ni Ketut Sri Sulendri  

Abstract: In Indonesia, cases of protein energy malnutrition (PEM) is one of the major nutritional problems that 

are still often found in childhoods. Malnutrition in infants and children under five, can lead to disruption of 

growth and physical development, mental and spiritual, where the disorder may be permanent and very difficult 

to repair. This has resulted in low quality of human resources. The study was conducted to describe the location 

of children under five with very poor Body Weight (BW). This study aims to describe in detail about the 

coordinates of cases and patterns of spread of the case and present it by using the application program of Google 

Earth (GE) in Mataram. This was an observational descriptive study i.e. to see and determine the location of 

residence of cases of children under five with a very poor  BW and then present it using the GE application 

program and also tables and graphs. From  the total cases of children under five with very poor BW taken,  most 

of them suffer the other illnesses that is about  9 (69%) infants. There are cases fairly evenly spread in almost all 

existing health centers. Locations that spreads shows that the pattern of geographic spread of cases have no 

specific pattern. But from the results of data collection indicates that there is a tendency of cases with very poor 

BW are encountered in families with low socioeconomic level. Some ways that can be recommended for cases 

of children under five with very poor bodyweight, among others are that relief can be better targeted if in the 

form of fund for investment capital because the food aid provided through the health centers are only 

momentary and does not address the root of problems itself. In a wider scale the application of GE can be used 

for advocacy purposes to other parties concerned (stakeholders) such as legislative, executive and private 

parties.  

Kata kunci: Balita dengan BB Sangat Kurang, Aplikasi Google Earth 

LATAR BELAKANG 

Balita dengan BB sangat kurang adalah 

suatu istilah teknis yang umumnya dipakai oleh 

kalangan ahli gizi, kesehatan, dan kedokteran. Balita 

dengan BB sangat kurang juga berarti suatu kondisi 

dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi atau 

dengan ungkapan lain, status nutrisinya berada di 

bawah rata-rata baku. Nutrisi yang dimaksud bisa 

berupa protein atau energi. Di Indonesia, kasus 

Kurang Energi Protein (KEP) adalah salah satu 

masalah gizi utama yang masih banyak dijumpai 

pada anak balita. Kekurangan gizi pada bayi dan 

anak balita,  dapat mengakibatkan terganggunya  

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan 

spiritual. Gangguan tersebut dapat bersifat permanen 

dan sangat sulit untuk diperbaiki. Hal ini berdampak 

pada  rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Pada fase lanjut,  balita dengan BB sangat 

kurang akan rentan terhadap infeksi, terjadi 

pengurusan otot, pembengkakan hati, dan berbagai 

gangguan yang lain, misalnya: peradangan kulit, 

infeksi, kelainan organ, dan fungsinya (akibat 

athrophy/pengecilan organ tersebut). Kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa anak balita dengan 

BB sangat kurang dengan gejala klinis (marasmus, 

kwashiorkor, dan marasmik kwashiorkor) umumnya 
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disertai dengan penyakit infeksi seperti diare, Infeksi 

Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Tuberculosis, serta 

penyakit infeksi lainnya. Data dari WHO 

menunjukkan bahwa 54%  angka kesakitan pada 

balita disebabkan adanya anak balita dengan BB 

sangat kurang, 19% diare, 19% Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut, 18% perinatal, 7% campak, 5% 

malaria, dan 32% penyebab lain. 

Secara garis besar, dalam kondisi akut, anak 

balita dengan BB sangat kurang bisa mengancam 

jiwa karena berbagai disfungsi yang dialami, 

ancaman yang timbul antara lain hipotermia (mudah 

kedinginan) karena jaringan lemaknya tipis, 

hypoglikemia (kadar gula dalam darah yang di bawah 

kadar normal) dan kekurangan elektrolit penting 

dalam cairan tubuh.  

Jika fase akut tertangani namun tidak di-

follow up dengan baik akibatnya anak tidak dapat 

'catch up' dan mengejar ketertinggalannya dan dalam 

jangka panjang kondisi ini berdampak buruk 

terhadap pertumbuhan maupun perkembangannya. 

Hal tersebut akan berakibat sangat merugikan 

performance anak, akibat kondisi 'stunting' (postur 

tubuh kecil pendek) yang diakibatkannya. Yang lebih 

memprihatinkan lagi, perkembangan anak pun 

terganggu. Efek malnutrisi terhadap perkembangan 

mental dan otak tergantung dangan derajat beratnya, 

lamanya, dan waktu pertumbuhan otak itu sendiri. 

Jika kondisi ini terjadi pada masa golden period atau 

perkembangan otak (0-3 tahun), dapat dibayangkan 

bagaimana jika otak tidak dapat berkembang 

sebagaimana anak yang sehat, dan kondisi ini akan 

irreversible (sulit untuk dapat pulih kembali).  

Masalah anak balita dengan BB sangat 

kurang merupakan dampak dari problem multi sektor 

yang terjadi di Indonesia. Menurut United Nations 

Children Fund’s (UNICEF) terdapat dua penyebab 

langsung anak balita dengan BB sangat kurang, yaitu 

intake zat gizi (dari makanan) yang kurang dan 

adanya penyakit infeksi. Kedua penyebab langsung 

tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yang merupakan 

penyebab tidak langsung, yaitu ketersediaan pangan 

keluarga yang rendah akibat dari rendahnya 

pendapatan keluarga, perilaku kesehatan (termasuk 

pola asuh atau perawatan ibu dan anak) yang tidak 

benar, serta pelayanan kesehatan dan lingkungan 

yang buruk. 

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan 

kabupaten/kota di wilayah NTB, selama Januari 

hingga Oktober 2009, tercatat lebih dari 600 kasus 

balita dengan BB sangat kurang yang pada umumnya 

menimpa balita dan 31 kasus di antaranya berujung 

kematian. Berdasarkan data PSG Kota Mataram 2009 

masih terdapat 48 orang yang dilaporkan menderita 

balita dengan BB sangat kurang dengan jumlah kasus 

terbanyak di Puskesmas Pagesangan (10 orang) serta 

Puskesmas Cakranegara menempati urutan ke 2 

terbanyak yaitu 8 orang.   

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam 

melakukan skrining/deteksi dini dan pelayanan 

pertama menjadi vital dalam pencegahan kasus anak 

balita dengan BB sangat kurang saat ini.  Jarak 

pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang 

menghambat program penanggulangan, apalagi 

fasilitas transportasi yang memadai tidak dimiliki 

oleh keluarga penderita. Hal inilah yang 

menyebabkan akses bagi penderita dan keluarganya 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

sebagaimana yang telah diprogramkan menjadi 

makin sulit. Berdasarkan fenomena inilah perlu 
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langkah-langkah antisipasi untuk menangani masalah 

keterbatasan akses (acessibility) tersebut oleh pihak-

pihak yang terkait agar kasus-kasus serupa dapat 

diketahui lebih dini. 

 Salah satu perangkat komputer (software 

aplikasi) yang dapat menggambarkan secara detail 

lokasi penderita atau fasilitas pelayanan kesehatan 

adalah “Google Earth”. Google Earth (GE) 

merupakan aplikasi pemetaan interaktif yang 

dikeluarkan oleh perusahaan Google. GE yang dapat 

menampilkan peta bola dunia, keadaan topografi, 

foto satelit, terrain yang dapat di-overlay dengan 

jalan, bangunan lokasi, maupun informasi geografis 

lainnya. Di samping itu, kita dapat dengan mudah 

memasukkan lokasi tertentu, membuat rute, peta, 

area, menghitung jarak, dan meng-overlay-kan foto 

satelit.  

Software aplikasi GE untuk bekerja 

membutuhkan koneksi ke internet dan dapat diunduh 

(download) secara gratis (non komersial) maupun 

yang berlisensi (komersial). Berbagai fitur telah 

dilengkapi pada versi non komersial antara lain: 

menjelajah dunia secara virtual, informasi posisi 

pada titik (koordinat) tertentu, menjelajah informasi 

multimedia, dan  infomasi perjalanan yang 

dibutuhkan seseorang. 

Berdasarkan masalah tersebut di atas maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menggambarkan 

pola penyebaran kasus anak balita dengan BB sangat 

kurang, selanjutnya menggambarkan secara detail 

koordinat kasus dan menyajikannya menggunakan 

program aplikasi Google Earth.  

 

 

 

METODE 

Tujuan penelitian adalah mengetahui 

kemampuan software aplikasi GE dalam 

menggambakan pola penyebaran kasus anak balita 

dengan BB sangat kurang  di  wilayah Kota 

Mataram. 

Penelitian ini  dilakukan di  wilayah Kota 

Mataram dengan pertimbangan bahwa belum pernah 

dilakukan penelitian serupa sebelumnya. Selain itu, 

area untuk wilayah Kota Mataram memiliki tampilan 

dengan resolusi yang tinggi pada software aplikasi 

GE dan di Mataram juga masih terdapat cukup 

banyak kasus anak balita dengan BB sangat kurang 

yaitu sebanyak 48 anak  selama tahun 2009 (Data 

PSG Kota Mataram, 2010). 

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 

6 bulan yaitu pada Bulan April-September 2010. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional 

deskriptif. Hal ini dilakukan dengan mengambil 

seluruh anak balita dengan BB sangat kurang, 

selanjutnya disajikan dengan menggunakan aplikasi 

GE berdasarkan lokasi atau koordinatnya, kemudian 

mempelajari pola distribusi atau penyebaran kasus. 

Populasi dan sampel pada penelitian ini 

adalah seluruh anak balita (usia 12-59 bulan) yang 

berada di wilayah  Kota Mataram  yang berstatus gizi 

sangat kurang (Berdasarkan indikator BB/U standar 

WHO 2005) yaitu sebanyak 13 anak. 

Data primer, meliputi data identitas dan 

karakteristik sampel (nama, umur, alamat, jenis 

kelamin, pengukuran antropometri BB dan TB), serta 

lokasi (koordinat) dan anak balita dengan BB sangat 

kurang. Sedangkan data sekunder, meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian. 
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 Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

peneliti datang ke puskesmas yang ada di Kota 

Mataram untuk  meminta  daftar nama balita  usia 

12-59 bulan yang ada di wilayah puskesmas 

Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti 

mendatangi rumah sampel, mengisi daftar 

pertanyaan, dan menentukan lokasi titik koordinat 

rumahnya, menyajikan lokasi kasus dengan 

menggunakan aplikasi GE dan selanjutnya 

mempelajari pola-pola penyebaran kasus anak balita 

dengan BB sangat kurang 

Analisis data dilakukan secara deskriptif 

yaitu dengan cara mentabulasikan ke dalam bentuk 

tabel dan grafik (data karakteristik sampel dan lokasi 

rumah kasus). Selanjutnya titik koordinat kasus 

ditentukan untuk mengetahui pola-pola penyebaran 

kasus. Sedangkan analisis data kualitatif berupa hasil 

wawancara mendalam, ditranskrip dan disajikan 

sebagai narasi verbatim (penuturan langsung 

reponden). 

HASIL 

Berdasarkan hasil pengambilan data selama 

periode penelitian di seluruh wilayah Kota Mataram 

terdapat 13 orang yang berstatus gizi sangat kurang. 

Kasus tersebar di hampir semua puskesmas yang ada 

di wilayah Kota Mataram. 

Dapat dilihat pula bahwa sebagian besar 

kasus menderita kelainan berupa penyakit penyerta. 

Jumlah kasus yang memiliki penyakit penyerta 

adalah sebagai berikut:  

 

 

Gambar 1: Diagram Jumlah Kasus dengan  

Penyakit Penyerta 

Selanjutnya jenis penyakit penyerta yang 

diderita kasus selengkapnya dapat dilihat pula pada 

diagram berikut: 

 

Gambar 2: Diagram Jenis Penyakit Penyerta  yang  

Diderita Kasus 

Selanjutnya sebagian besar jenis pekerjaan 

kasus adalah buruh dan wiraswasta.   Data 

selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 3: Jenis Pekerjaan Ayah Kasus 
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Berdasarkan hasil pemetaan dengan 

mempergunakan aplikasi GE ditentukan letak 

koordinat/lokasi bagi ke 13 kasus. Salah satu contoh 

dapat disajikan sebagaima tampak pada gambar  

berikut:  

 

Gambar 4.   Letak Rumah Kasus Dilihat Dengan 

Software Aplikasi GE 

PEMBAHASAN 

Dari seluruh kasus (13 balita) yang berada 

di wilayah Kota Mataram tampak bahwa terdapat 

penyebaran kasus yang cukup merata di hampir 

semua puskesmas yang ada. Walaupun dalam ukuran 

jumlah, status gizi sangat kurang di Mataram hanya 

sedikit (prosentase rendah)  namun dampak yang 

ditimbulkannya sangat besar, termasuk beban sosial 

yang harus ditanggung orang tua dan masyarakatnya. 

  Dari keseluruhan kasus yang menderita 

status gizi sangat kurang yang diambil sebagian besar 

juga menderita penyakit lain (penyerta) yaitu 

sebanyak 9 balita. Berbagai penyakit penyerta yang 

diderita antara lain kelainan jantung, TB paru, Down 

Syndrome, Pneumonia, Oedema perut, 

Hydrocephallus, dan hernia. 

Pola makan yang tidak seimbang 

merupakan faktor penyebab terjadi gizi kurang 

maupun gizi buruk pada bayi/balita. Di samping 

faktor lainnya seperti adanya penyakit penyerta 

sehingga mengganggu proses penyerapan zat gizi 

oleh tubuh. Rendahnya pengetahuan masyakat 

tentang gizi dan perilaku makan yang baik, pola asuh 

yang tidak sehat, serta kemampuan keluarga dalam 

penyediaan makanan di tingkat rumah tangga yang 

masih rendah juga mendorong terjadinya masalah 

gizi kurang atau buruk pada balita (Budhipramono, 

2010). 

Selain disebabkan adanya malnutrisi energi 

protein dan penyakit penyerta, ada juga gangguan 

pertumbuhan yang diistilahkan dengan gagal 

tumbuh. Gagal tumbuh adalah bayi/anak dengan 

pertumbuhan fisik kurang secara bermakna 

dibanding anak sebayanya.  

Ada hubungan yang erat antara infeksi 

(bakteri, virus, parasit) dengan malnutrisi. 

Ditekankan interaksi yang sinergis antara malnutrisi 

dan penyakit infeksi, dan juga infeksi akan 

mempengaruhi status gizi dan mempercepat 

malnutrisi. Mekanismenya bermacam-macam baik 

sendiri-sendiri maupun bersamaan. 

Dari beberapa kasus yang ada juga terdapat 

gangguan pertumbuhan yang disertai dengan 

penyakit infeksi yang tidak sembuh-sembuh. 

Penyakit penyerta yang mengikutinya rata-rata 

termasuk penyakit yang perlu penanganan khusus 

dan serius seperti hydrocephallus, kelainan jantung, 

dan hernia. Salah satu bentuk penanganannya adalah 

dengan melakukan operasi bagi kasus. Hal ini tentu 

saja dirasakan cukup berat bagi keluarga, karena 

akan membutuhkan biaya yang besar. 
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Dari keseluruhan kasus, sebagian besar 

orang tua balita mempunyai pekerjaan sebagai buruh 

maupun wiraswasta dengan pendapatan yang rendah. 

Di antaranya tukang batu, ojek, buruh pembuat roti, 

dan lainnya. Sedangkan ibu dari kasus sebagian besar 

yaitu sebanyak 12 orang tidak bekerja dan hanya satu 

orang yang bekerja sebagai buruh. 

Salah satu sebab penanganan kasus gizi 

sangat kurang, terkendala antara lain akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang rendah. Misalnya untuk 

menuju ke Puskesmas tentu akan memakan waktu 

dan biaya serta mengorbankan sebagian waktu orang 

tua dalam  usaha mencari nafkah keluarga. Apalagi 

keadaan keuangan yang terbatas akan semakin 

menghambat dan menyulitkan upaya penanganan 

kasus.  

Menurut Adi S. Budhipramono, secara 

umum masalah Malnutrisi Energi-Protein (MEP) 

disebabkan beberapa faktor. Yang paling dominan 

adalah adanya kesejahteraan keluarga yang mesti 

terpenuhi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain 

faktor sosial. Yang dimaksud di sini adalah 

rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

makanan bergizi bagi pertumbuhan anak. Sehingga 

banyak balita yang diberi makan "sekadarnya" atau 

asal kenyang padahal miskin gizi. 

Faktor yang kedua adalah kemiskinan yang 

sering dituding sebagai biang keladi munculnya 

penyakit ini di negara-negara berkembang. 

Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan 

kebutuhan paling mendasar, yaitu pangan pun 

seringkali tak bisa terpenuhi. 

Ketiga laju pertambahan penduduk yang 

tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan 

bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Ini 

pun menjadi penyebab munculnya penyakit MEP. 

Keempat adalah penyakit infeksi. Tak dapat 

dipungkiri memang ada hubungan erat antara infeksi 

dengan malnutrisi. Infeksi sekecil apa pun 

berpengaruh pada tubuh. Sedangkan kondisi 

malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan 

tubuh yang pada giliran berikutnya akan 

mempermudah masuknya beragam penyakit. 

Masalah gizi buruk pada umumnya terjadi 

pada penduduk yang memiliki kehidupan sosial 

ekonomi miskin. Akar permasalahan dari timbulnya 

kasus gizi buruk adalah krisis ekonomi yang 

meningkatkan kemiskinan penduduk. Krisis ekonomi 

membuat daya jangkau penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan semakin buruk. Kurangnya pendidikan 

dan ketrampilan juga memperparah kemiskinan. 

Pokok permasalahan tersebut akan menyebabkan 

penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan 

terutama penyediaan makanan dalam keluarga 

sehingga mengakibatkan asupan makanan yang tidak 

mencukupi kebutuhan tubuh baik jenis maupun 

jumlahnya.  

Kurangnya pengetahuan (pendidikan) dan 

keterampilan ibu berpengaruh pada pola perawatan 

asuhan gizi dan kesehatan sangat menentukan 

keadaan gizi anak dan juga sikap terhadap kondisi 

kehamilan. Permasalahan lain, yang berkaitan 

dengan gizi buruk harus terus ditelusuri sampai ke 

akarnya, hingga ditemukan penyebab pokoknya. 

Misalnya, kesalahan pola asuh orang tua dalam hal 

nutrisi (Riyadi, 2010). 

Sebagian dari kasus sebenarnya dilahirkan 

dalam keadaan normal. Akan tetapi selang beberapa 

hari kemudian mulai mengalami gejala sakit-sakitan 
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seperti panas, muntah-muntah, rewel, dan tidak mau 

makan. Selanjutnya diikuti dengan BB yang terus 

turun atau tidak mengalami kenaikan seiring dengan 

bertambah umurnya. 

Pada salah satu kasus (GE 06) bahkan 

mengalami ketakutan apabila datang ke posyandu 

karena menurut anggapan ibu balita bahwa setiap 

pulang dari posyandu, kasus selalu sakit panas, 

pusing, dan pucat. Oleh karena hal tersebut maka ibu 

membawa kasus ke dukun yang diyakini bisa 

membantu menangani pengobatan kasus, bahkan 

sejak usia 9 bulan hingga saat ini dan bahkan merasa 

cocok si anak tidak kambuh-kambuh lagi 

sebagaimana pernyataan berikut: 

“Baru dia 6 bulan dia sudah sakit–sakitan, pas 

lahir dia gak nangis setelah 2 jam baru dia 

nangis, dia bengkak dan sempet ada yang bilang 

dia meninggal. Pokoknya lahirnya itu gak 

normal dia, soalnya badannya gak bisa 

bergerak. Selesai dimandiin sekitar 2 jam baru 

bisa dia nangis…… Setiap pulang dari posyandu 

langsung dia sakit panas, pusing, pucat. 

Makanya dia gak berani keluar di rumah aja 

kerjaannya. Jarang ke Posyandu soalnya takut 

dia. Kadang ada yang dateng ke rumah meriksa 

panas dia langsung… makanya pusing saya 

jadinya. Terus saya bawa aja ke dukun buat 

ngobatin anak saya ini. Saya sudah ke dukun 

sejak anak saya umur 9 bulan dan sampai 

sekarang sudah setahun ke dukun terus dan 

sekarang baru nyocok… “(GE 06) 

 

Pernyataan ini sungguh sangat ironis di saat 

kemajuan dalam pelayanan di bidang kesehatan 

namun masih mempercayai dukun dan hal-hal 

tahayul lainnya. 

Selanjutnya ada kasus yang merupakan 2 

bersaudara kandung/kembar (GE 10 dan 12). Status 

sosial ekonomi yang rendah dengan pekerjaan ayah 

hanya seorang buruh dan ibu yang sudah tidak 

bekerja lagi. Kedua saudara kembar ini sejak 

dilahirkan selalu sakit-sakitan. Sudah seringkali 

diperiksakan ke puskesmas dan rumah sakit namun 

keadaanya tak kunjung membaik. Akhirnya orang tua 

memutuskan mengasuh kedua kasus dan merawatnya 

di rumah walaupun dalam keadaan yang serba 

terbatas. 

Untuk kasus GE 13, status gizi sangat 

kurang diderita karena kasus sulit makan dan minum 

yang disebabkan kesulitan dalam menelan. Hal 

tersebut mungkin terjadi akibat kesalahan dalam 

memberikan contoh pola asuh yang benar kepada ibu 

balita karena pada saat kelahirannya ditolong oleh 

dukun dan bukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana 

penuturannya berikut: 

“ ..Umur 6 bulan, ndak mau makan. Dikasi air 

ndak mau, susu ndak mau karena ndak bisa 

nelen gitu. Dibawa ke Puskesmas katanya 

lambungnya masih kecil karena tidak dioven, 

sekarang udah besar ya tidak bisa dioven. 

Kenapa tidak dioven dulu, karena ibu Peti 

(Bidan Fety Fathiyah) nggak ada di rumahnya 

jadi melahirkan dibantu pembantu dan dukun.” 

(GE 13) 

Persalinan oleh dukun  ini merupakan salah 

satu penyebab rendahnya angka persalinan oleh 

tenaga kesehatan (linakes). Menurut Data Riskesdas 

2010 pertolongan yang dilakukan di rumah oleh 

dukun masih cukup tinggi yaitu 40,2%. Sedangkan 

pertolongan persalinan oleh bidan adalah sebesar 

51,9%. 

Berbagai usaha yang telah dilakukan ibu 

balita hampir sama antara satu dengan yang lain 

dalam upaya penanganan gizi antara lain dengan 

membawa kasus ke puskesmas atau rumah sakit, 

diberikan makanan, susu, dan obat-obatan. Ada salah 

satu kasus (GE 08) yang sebenarnya memiliki 

keinginan membawa kasus ke puskesmas atau rumah 
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sakit, namun terkendala biaya sehingga hanya bisa 

pasrah saja sambil menunggu uluran bantuan dari 

orang lain. Hal ini sungguh memprihatinkan karena 

sesungguhnya pemerintah telah memberi berbagai 

kemudahan dalam mendapatkan akses yankes seperti 

pemberian Program Jamkesmas, Askeskin, dan 

sebagainya. 

  Menurut Riyadi (2010) kondisi miskin 

juga berdampak pada akses terhadap pelayanan 

kesehatan yang tidak terjangkau. Pelayanan 

kesehatan yang tidak terjangkau dan asupan gizi 

yang kurang akan mendorong munculnya penyakit 

infeksi. Asupan makanan yang kurang dan penyakit 

infeksi yang berlangsung terus menerus akan 

berakibat pada timbulnya masalah gizi kurang 

(buruk). 

Faktor yang mendorong terjadinya gizi 

buruk merupakan faktor yang saling berkaitan 

dengan semua aspek. Tidak hanya karena tidak 

tercukupinya asupan makanan tetapi juga keadaan 

ekonomi sosial, kemiskinan, dan sebagainya. 

Hambatan atau kendala yang dihadapi ibu 

balita hampir sama antara satu dengan yang lain 

dalam upaya penanganan kasus balita dengan status 

gizi sangat kurang. Hambatan tersebut terutama 

dalam hal ketiadaan biaya untuk pengobatan kasus 

(GE 03). Untuk ke puskesmas saja perlu transport, 

sehingga apabila tidak tersedia biaya terpaksa harus 

hutang kepada keluarga/kerabat yang lain 

sebagaimana penuturan berikut: 

“.. Ya ada. Soalnya saya bawa ke rumah sakit 

uang sudah gak ada, pekerjaan bapaknya gak 

ada,  nganggur kadang – kadang ada orang 

nawarin pekerjaan, kadang – kadang gak ada. 

Masalah biaya yang menghambat saya, coba 

saya punya biaya kayak orang – orang lain pasti 

saya bawa dia ke rumah sakit...” (GE 03) 

 Bahkan salah satu orang tua kasus (GE 11) 

kedua orang tuanya tidak bekerja lagi sehingga 

masalah biaya dirasakan sangat membebani.  

Hambatan lain yang dirasakan adalah kasus memiliki 

keinginan untuk mengkonsumsi aneka ragam 

makanan (GE 12), namun seringkali muntah 

sehingga hanya diberikan susu atau makanan yang 

dikemas pabrik dengan merk tertentu. Akibatnya 

kasus sangat tergantung pada makanan tersebut yang 

muaranya adalah pada meningkatnya biaya 

pengeluaran guna pembelian produk kemasan pabrik 

yang cukup mahal tersebut. 

Timbulnya masalah gizi kurang (buruk) 

banyak faktor yang berpengaruh. Masalah gizi buruk 

pada umumnya terjadi pada penduduk yang memiliki 

kehidupan sosial ekonomi miskin. Akar 

permasalahan dari timbulnya kasus gizi buruk adalah 

krisis ekonomi yang meningkatkan kemiskinan 

penduduk. Dilaporkan Institut of Medicine (1988) 

yang terdapat dalam “The Future of Public’s Health 

in the 21st Century” yang menyatakan bahwa 

kesehatan dalam masyakat berkaitan erat dengan 

identitas sosial dan perilaku seseorang yang akhirnya 

akan mempengaruhi pula angka kesakitan maupun 

kematian. Dalam krisis ekonomi membuat daya 

jangkau penduduk untuk memenuhi kebutuhan 

semakin buruk. Kurangnya pendidikan dan 

ketrampilan juga memperparah kemiskinan. 

Pokok permasalahan tersebut akan 

menyebabkan penduduk tidak mampu memenuhi 

kebutuhan terutama penyediaan makanan dalam 

keluarga sehingga mengakibatkan asupan makanan 

yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh baik jenis 

maupun jumlahnya. Kurangnya pengetahuan 

(pendidikan) dan keterampilan ibu berpengaruh pada 
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pola perawatan asuhan gizi dan kesehatan sangat 

menentukan keadaan gizi anak dan juga sikap 

pemberian makanan balita. Kelompok anak 

merupakan kelompok yang rentan dimana dalam 

masa pertumbuhan masih membutuhkan asupan zat-

zat gizi yang mencukupi (Riyadi, 2010). 

Sebagian besar  kasus sebenarnya telah 

menerima bantuan dari pihak puskesmas dimana 

kasus tersebut tinggal. Pemberian bantuan berupa 

program penanganan untuk kasus gizi sangat kurang 

yaitu paket lengkap susu, biskuit, telur, bubur (dalam 

kemasan), dan kadang-kadang minyak kelapa. 

Bantuan yang rutin diterima umumnya diberikan 

sebulan sekali sebagaimana penuturan ibu kasus 

berikut: 

“..Kalau masalah gitu, masalah – masalah jajan 

itu setiap bulan dikasih dari Puskesmas… 

(menyebutkan salah satu pusk) saja yang 

membantu  tapi kalau masalah uang gak ada 

yang ngasih. Hanya puskesmas saja yang 

memberi bantuan dan tidak ada dari pihak 

lain…” (GE 03) 

 

Untuk bantuan lain tidak pernah diterima 

ibu balita. Pada moment tertentu ada menerima 

bantuan tapi sangat jarang. Bantuan yang sangat 

diharapkan saat ini sesungguhnya berupa uang agar 

penggunaannya lebih fleksibel dalam upaya 

penanganan kasus misalnya membawa kasus ke 

puskesmas atau rumah sakit, karena selama ini akan 

menjadi suatu beban tersendiri apabila orang tua 

harus merawat kasus di rumah sakit. Kemiskinan 

masih menjadi faktor penghambat utama dalam 

penanganan kasus. 

 Faktor yang mendorong terjadinya gizi 

buruk merupakan faktor yang saling berkaitan 

dengan semua aspek. Tidak hanya karena tidak 

tercukupinya asupan makanan tetapi juga keadaan 

ekonomi sosial, kemiskinan, dan sebagainya. Kondisi 

miskin juga berdampak pada akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau. 

Pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau dan 

asupan gizi yang kurang akan mendorong munculnya 

penyakit infeksi. Asupan makanan yang kurang dan 

penyakit infeksi yang berlangsung terus menerus 

akan berakibat pada timbulnya masalah gizi kurang 

atau buruk (Riyadi, 2010). 

Harapan ibu balita terhadap keadaan kasus 

terutama ingin melihat anaknya sehat sebagaimana 

anak balita yang lain. Harapan ke depannya adalah 

agar kelak menjadi anak yang berguna dan berbakti 

pada orang tua dan dapat mencari nafkah sendiri. 

Salah satu kasus (GE 08) yang menderita 

Hydrocephallus sangat ingin membawa ankanya ke 

Denpasar agar bisa dioperasi kepalanya sebagaimana 

kutipan berikut:   

“…Harapan saya, kalau ada biaya saya pengen 

ke Bali biar anak saya bisa dioperasi 

kepalanya...” (GE 08). 

Akan tetapi lagi-lagi terkendala masalah 

biaya sehingga hanya bisa pasrah, berdoa dan 

berharap ada pihak-pihak lain yang bersedia 

membantu. Menurut Bengoa (dikutip oleh Jelliffe, 

1966) masalah gizi buruk (malnutrition) merupakan 

hasil ekologi sebagai hasil yang saling 

mempengaruhi (multiple overlapping) dan interaksi 

beberapa faktor fisik, biologi, dan lingkungan 

budaya. Penganan kasus harus secara terpadu dan 

tidak hanya dengan memberikan bantuan yang hanya 

bersifat sesaat, namun lebih ditekankan pada 

penanganan akar permasalahan. Bantuan yang 

demikian akan lebih mengena, efektif, dan 
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berkesinambungan dalam menangani kasus balita 

dengan status gizi sangat kurang ini 

Berdasarkan penentuan koordinat pada 

permukaan  bumi yang didasarkan longitude dan 

altitude tampak bahwa lokasi dari rumah kasus 

cukup merata di hampir seluruh wilayah puskesmas 

di Kota Mataram. Lokasi yang menyebar 

menggambarkan bahwa pola penyebaran kasus balita 

dengan status gizi sangat kurang secara geografis 

tidak memiliki pola tertentu. Namun dari hasil 

pengambilan data menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan kasus dengan BB sangat kurang 

ditemui pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi 

yang rendah. 

Ini dapat pula dilihat dari lokasi rumah 

kasus melalui aplikasi Google Earth bahwa rumah 

yang dimiliki kasus umumnya kecil yang sangat 

sederhana dan terletak pada pemukiman yang padat 

penduduknya sebagaimana gambar berikut: 

 

Gambar 5.    Contoh Letak Rumah Kasus Dilihat 

dengan Software Aplikasi GE 

(untuk kasus kode GE 01  Lat  : -8.574666  Lon : 

116.10739) 

Sementara tidak ditemukan kasus dengan 

status sosial ekonomi yang tinggi yang ditunjukkan 

dengan keadaan rumah yang besar atau berada di 

pemukiman yang baik misalnya lingkungan elit atau 

di pinggir jalan raya.  

Sebagaimana tampak pada Gambar 4 dan 5 

bahwa aplikasi Google Earth mampu memberikan 

petunjuk atau arah letak rumah kasus sekaligus 

gambar (foto) kasus secara interaktif. Kemampuan 

ini tidak dimiliki oleh software lain yang berbasis 

Geographic Information System (GIS) lain seperti 

halnya Epi Map pada Epi Info atau aplikasi Arc 

View. Aplikasi yang dapat diunduh secara bebas ini 

juga mampu menempatkan suatu titik lokasi baik 

secara online dan dapat dilihat semua orang yang 

mengakses internet maupun secara offline 

sebagaimana halnya localhost pada komputer stand 

alone. 

Tampilan yang interaktif dan dinamis ini 

sangat memudahkan di dalam memberikan 

penggambaran kasus beserta dengan lokasi atau 

tempat tinggal kasus. Tampilan yang menarik dan 

tampak lebih nyata dengan berbagai panel fasilitas 

kemudahan  yang dimiliki menjadikan softaware GE 

ini layak dan mudah untuk dimanfaatkan secara 

bebas tanpa perlu izin (license) dalam 

penggunaannya. Dalam skala yang lebih luas dapat 

dipergunakan untuk keperluan advokasi kepada 

pihak-pihak lain yang berkepentingan (stake holder) 

seperti legislatif, eksekutif, dan pihak swasta.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

Dari keseluruhan kasus anak balita dengan 

BB sangat kurang yang diambil sebagian besar 

menderita penyakit lain (penyerta) yaitu sebanyak 9 

balita. Berbagai penyakit penyerta yang diderita 
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antara lain kelainan jantung, TB paru, Down 

Syndrome, Pneumonia, Oedema perut, 

Hydrocephallus, dan hernia. Sebagian besar orang 

tua balita mempunyai pekerjaan sebagai buruh 

maupun wiraswasta dengan pendapatan yang rendah. 

Di antaranya tukang batu, ojek, buruh pembuat roti, 

dan lainnya. 

Terdapat penyebaran kasus yang cukup 

merata di hampir semua puskesmas yang ada. 

Namun dari hasil pengambilan data menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan kasus dengan BB 

sangat kurang ditemui pada keluarga dengan tingkat 

sosial ekonomi yang rendah. 

Lokasi yang menyebar menggambarkan 

bahwa pola penyebaran kasus secara geografis tidak 

memiliki pola tertentu. Ini dapat pula dilihat dari 

lokasi rumah kasus melalui aplikasi Google Earth 

bahwa rumah yang dimiliki kasus umumnya kecil 

dan sangat sederhana serta terletak pada pemukiman 

yang padat penduduknya. 

Saran 

 Beberapa hal yang dapat disarankan bagi 

kasus anak balita dengan BB sangat kurang antara 

lain supaya pemberian bantuan dapat lebih tepat 

sasaran apabila dalam bentuk dana agar dapat 

dijadikan modal usaha (investasi modal) karena 

bantuan makanan yang diberikan melalui puskesmas 

hanya bersifat sesaat dan tidak mengatasi akar 

permasalahan. 

 Tampilan yang interaktif dan dinamis dari 

aplikasi GE sangat memudahkan di dalam 

memberikan penggambaran kasus beserta dengan 

lokasi atau tempat tinggalnya. Dalam skala yang 

lebih luas agar dapat dipergunakan untuk keperluan 

advokasi kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (stake holder) seperti legislatif, 

eksekutif, dan pihak swasta. 
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