
PENGARUH PEMBERIAN TABURIA TERHADAP  KONSUMSI   DAN  

BERAT BADAN  ANAK BALITA GIZI KURANG  USIA 6-24 BULAN  

DI DESA KEMBANG KERANG DAYA  KECAMATAN AIKMEL                

KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

(Effect of  

 

Cok Iwan Jaya Mardiawan
2)

, AASP. Chandradewi
1)

 dan I Gde Narda Widiada
1)

 

1) Dosen pada Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram, 

2) Alumni Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram 

 

 

 

ABSTRAKS 

 

Defisiensi zat gizi mikro memberi kontribusi yang serius pada morbiditas dan mortalitas 

anak. Pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro dapat diperoleh dari makanan, makanan yang 

difortifikasi atau suplementasi langsung. Taburia  merupakan multivitamin multimineral yang 

diberikan kepada balita gizi kurang umur 6-24 bulan yang bertujuan untuk membantu balita 

tumbuh kembang secara optimal, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu 

makan, mencegah anemia dan mencegah kekurangan zat gizi. Penelitian ini bertujuan  

mengetahui pengaruh pemberian taburia terhadap  konsumsi  dan berat badan anak balita gizi 

kurang usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten                

Lombok Timur. Metode penelitian berupa Studi Quasi-eksperiment  dengan rancangan  pre 

and post-test with control  group design. Pengamatan dilakukan selama 2 bulan. Subjek pada 

penelitian ini adalah anak balita gizi kurang  usia 6-24 bulan di desa Kembang Kerang Daya 

di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Variabel bebas pada penelitian ini  adalah 

Taburia, variabel terikat adalah konsumsi dan berat badan. Analisis statistik dilakukan 

dengan uji Paired T-test dan Independent T-tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian taburia pada anak balita gizi kurang  usia 6-24 bulan  dapat meningkatkan rata-rata 

konsumsi energi dan protein serta berat badan secara signifikan (p<0,05). Peningkatan rata-

rata konsumsi energi  pada kelompok yang diberi taburia sebesar 695,5,9±74,9 kkalori dan 

protein sebesar 19,9±3,09 g sedangkan rata-rata peningkatan berat-badan sebesar    

0,659±0,17 kg.  
 

Micronutrient deficiencies contribute to serious morbidity and mortality in children. Meeting the needs of 
micro-nutrients can be obtained from foods, fortified foods or supplementation directly. Taburia a 
multivitamin multimineral given to infants aged 6-24 months malnutrition which aims to help toddlers grow 
and develop optimally, increase endurance, increase appetite, prevent anemia and prevent nutrient 
deficiencies. This study aims to determine the effect of taburia on consumption and weight underweight 
children under five years of age 6-24 months in the village of Shellfish Flower Power Aikmel East Lombok 
District. Research methods such as Quasi-experimental study with pre and post design-test with control 
group design. Observations were carried out for 2 months. Subjects in this study were undernourished 
infants 6-24 months of age in the village of Shellfish Flower Power in Sub Aikmel, East Lombok. The 
independent variable in this study is Taburia, the dependent variable is consumption and body weight. 
Statistical analysis was performed by Paired T-test and Independent t-tests. The results showed that 
administration taburia malnutrition among children 6-24 months of age can increase the average energy 
and protein consumption and body weight were significantly (p <0,05). Increase in the average energy 
consumption in the group given taburia of 695,5,9 ± 74.9 kkalori and protein of 19.9 ± 3.09 g, while the 
average increase in weight-weight 0.659 ± 0.17 kg 

 

Kata Kunci: Taburia, konsumsi, berat badan. 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Kurang gizi secara langsung disebabkan oleh kurangya konsumsi makanan dan 

adanya penyakit infeksi. Makin bertambah usia anak maka makin bertambah pula 

kebutuhannya. Konsumsi makanan dalam keluarga dipengaruhi jumlah dan jenis pangan 

yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga  dan kebiasaan makan secara perorangan. 

Konsumsi juga tergantung pada pendapatan, agama, adat istiadat, dan pendidikan keluarga 

yang bersangkutan (Almatsier, 2009). 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 dan 2010 terjadi peningkatan  prevalensi gizi 

kurang (BB/U) di provinsi NTB sebesar  16,7% pada tahun 2007, meningkat menjadi 19,9% 

pada tahun 2010, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional 

sebesar 13%. Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi NTB 

dengan prevalensi gizi kurang   sebesar  18,2% pada tahun 2007, angka ini  masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan angka NTB (Depkes, 2010). 

Masih tingginya prevalensi gizi kurang,  tentunya akan berdampak serius pada balita, 

terlebih pada dua tahun pertama kehidupan merupakan masa emas pertumbuhan, pada masa 

ini sel otak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Apabila terjadi 

kekurangan asupan zat gizi pada masa ini akan menyebabkan gangguan pertumbuhan yang 

sulit untuk diperbaiki masa selanjutnya, rentan menderita penyakit infeksi dan rendahnya 

tingkat kecerdasan (Almatsier, 2009).  

Gizi kurang pada anak balita akan mengakibatkan hambatan pertumbuhan pada 

panjang badan maupun berat badan dan hambatan mental berpotensi turun sampai 10 poin 

serta meningkatkan anemia dan kematian anak. Defisiensi zat gizi mikro memberi kontribusi 

yang serius pada morbiditas dan mortalitas anak. Pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro dapat 

diperoleh dari makanan, makanan yang difortifikasi dan suplementasi langsung (Kartika dkk, 

2000). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2008) menunjukkan 

bahwa dengan pemberian mikronutrien  terjadi peningkatan berat badan dan panjang badan 

yang lebih tinggi pada kelompok yang diberi perlakukan mikronutrien dibandingkan dengan 

kelompok kontrol yang diberi MP-ASI. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mursalim                

(2009), dengan pemberian multi-mikronutrien terjadi peningkatan status gizi yang bermakna 

pada balita gizi kurang dengan parameter berat badan menurut tinggi badan pada usia 6-59 

bulan dengan asupan zat gizi makro yang cukup. 

Hasil PSG  tahun 2010, memperlihatkan  bahwa  persentase gizi kurang di Kabupaten 

Lombok Timur sebesar 20,16%, Aikmel yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Lombok Timur dengan prevalensi gizi kurang lebih tinggi yaitu sebesar 23,9%                                      

(Dikes Kab Lotim, 2011). 

Untuk mengatasi kekurangan mikronutrien mulai tahun 2010 proyek  Nutrition 

Improvement throught Community Empowerment (NICE) memberikan multimikronutrien  

yang disebut Taburia. Taburia  merupakan multivitamin multimineral yang diberikan kepada 

balita gizi kurang umur 6-24 bulan yang pemberiannya dengan cara ditaburkan pada makanan 

balita. Tujuan pemberian Taburia untuk membantu balita tumbuh kembang secara optimal, 

meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, mencegah anemia dan 

mencegah kekurangan zat gizi  (Depkes, 2010). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian taburia terhadap  konsumsi dan berat 

badan anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan  di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan 

Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 

 

 

 



METODA PENELITIAN 

 

Jenis dan Desain Penelitian. Jenis penelitian ini adalah quasi-eksperiment  dengan   pre and 

post-test with control  group design (Notoatmojo, 2005). Pengamatan dilakukan selama          

2 (dua) bulan. Subjek pada penelitian ini adalah anak balita gizi kurang  usia 6-24 bulan di 

desa Kembang Kerang Daya di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan 

rancangan seperti pada Gambar 1. 

 

 

 Gambar 1. Rancangan penelitian 

 

 

 
Keterangan :  Kelompok I  : Kelompok yang mendapat taburia 

                      Kelompok II (kontrol) : Kelompok yang tidak mendapat taburia 

                      X (Intervensi)  : Pembarian taburia 

                      O1 : Pengukuran berat badan dan konsumsi (recall) awal 

                      O2 : Pengukuran berat badan dan konsumsi (recall) akhir 

 Gambar 1. Desain penelitian pre and post-test with control  group. 

 

Tempat  dan Waktu Penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada buan Juni s.d. Agustus 

2012 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan 

pertimbangan  persentase gizi kurang (23,9%)  lebih tinggi dari angka kabupaten yaitu 19,6% 

(Dikes Kab. Lotim, 2011). Desa Kembang Kerang Daya merupakan salah satu desa yang ada 

di wilayah Puskesmas Aikmel dengan persentase gizi kurang tertinggi yaitu 23,9 % jika 

dibandingkan dengan desa lain yang ada di puskesmas Aikmel, dengan  rata-rata puskesmas 

sebesar  20,8 %. 

 

Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak balita gizi kurang 

(BB/U) usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kerang Daya, sesuai dengan hasil Penimbangan 

Balita bulan Juni  2012. Dari hasil laporan  penimbangan balita bulan Juni 2012 diperoleh 

balita gizi kurang usia 6-24 bulan sebanyak 72 orang.  Sampel  pada  penelitian ini adalah 

semua populasi dengan kriteria sebagai berikut: 1). Balita memiliki buku kesehatan ibu dan 

anak (KIA) atau Kartu Menuju Sehat (KMS), 2). Ibu balita  bersedia menjadi responden, dan 

3). Sampel tidak sedang menderita penyakit infeksi kronis. Berdasarkan kriteria tersebut  

diperoleh sampel sebesar 64 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagi 2 

(dua) jumlah sampel yang ada sama besar, sehingga diperoleh jumlah sampel untuk 

kelompok I dan II adalah masing-masing sebesar 32 orang, dengan mempertimbangkan 

distribusi umur dan jenis kelamin di masing-masing kelompok. 

 

Data Yang Dikumpulkan. Data Primer meliputi: 1). Identitas Reponden (nama, umur, 

pendidikan dan pekerjaan), 2). Identitas sampel (nama, umur dan jenis kelamin), 3). Berat 

badan sampel sebelum dan sesudah diberikan taburia, dan 4). Konsumsi (energi dan protein). 

Dan data Sekunder meliputi: data tentang gambaran umum wilayah penelitian. Data 

dikumpulkan dengan cara wawancara, penimbangan berat badan sebelum dan sesudah 

pemberian taburia, recall selama dua hari untuk data konsumsi zat gizi (energi dan protein). 

 

Pengolahan Data. Data tentang identitas responden (ibu balita) dan identitas sampel diolah 

secara deskriptif, data berat badan balita  dengan melihat perkembangan berat badan sebelum 

perlakuan dan sesudah perlakuan, data konsumsi zat gizi (energi dan protein) dengan 

program Nutri Survey, kemudian dihitung nilai rata-rata konsumsi sehingga diperoleh 

   Pre-test   Intervensi  Post-test 
Kelompok I  :       O1           X        O2 
Kelompok II :       O1                 O2 
(kontrol) 
 



persentase (%) terhadap Angka Kecukupan Gizi yang di Anjurkan (AKG). Untuk analisa  

secara deskriptif, diklasifikasikan menurut kriteria Depkes, 1990  yaitu : 1) Baik  : ≥ 100 % 

dari AKG, 2) Sedang : 80-99 % dari AKG, 3) Kurang : 70-79 dari AKG, dan                         

4) Defisit : < 70 % dari AKG. Data tentang gambaran umum wilayah penelitian meliputi luas 

wilayah, letak wilayah, dan jumlah penduduk diolah secara deskriptif.  

 

Analisis Data. Analisis  perbedaan dilakukan dengan menggunakan Uji Paired T-Test yaitu 

untuk mengetahui : 1) Perbedaan rata-rata antara konsumsi zat gizi (energi dan protein) 

sebelum dan sesudah pemberian taburia, 2) Perbedaan rata-rata berat badan antara sebelum 

dan sesudah pemberian taburia.  Untuk mengetahui apakah pengaruh yang terjadi disebabkan 

oleh pemberian taburia,  maka dilakukan uji perbedaan antara kelompok yang diberi taburia 

dengan kelompok yang tidak diberi taburia (kontrol) dilakukan Uji Independent T-Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

 

Desa Kembang Kerang Daya adalah salah satu dari  24 desa yang berada di 

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan luas wilayah 4.97 km
2 

dan berada 

pada ketinggian 102-899 m diatas permukaan air laut. Desa Kembang Kerang Daya  

merupakan salah satu desa yang menjadi wilayah kerja  Puskesmas Aikmel,  terdiri dari 10 

dusun yaitu dusun Karang Dalem, Pungkasan, Karang Kedatuk, Cempaka Putih, Treng 

Gading, Karang Gelumpang, Bagik Manis, Azziadah, Kedatuk dan Waldan. Jumlah 

penduduk di Desa Kembang Kerang  Daya sebanyak 7.176 jiwa dengan jumlah laki-laki 

sebanyak 3.442 orang (47.9%) dan perempuan 3.734 orang (52.1%). 

 

Gambaran Umum Subjek dan Responden Penelitian  

 

Identifikasi Karakteristik Sampel 

Sampel anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan yang tercatat pada penimbangan bulan 

Juni 2012  di Desa Kembang Kerang Daya yaitu sebanyak 64 orang. Sampel dikelompokkan 

berdasarkan umur menjadi 2 kelompok  yaitu kelompok yang diberi taburia dan kelompok 

yang tidak diberi taburia (kontrol )seperti terlihat pada  Tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi sampel berdasarkan umur 

 

No. Kategori Umur 

Kelompok 

Perlakuan 
Kelompok Kontrol Total 

n % n % n % 

1 7-12 bulan 7 10.9 8 12.5 15 23.4 

2 13-18 bulan 9 14.1 8 12.5 17 26.6 

3 19-24 bulan 16 25 16 25 32 50 

  Total 32 50 32 50 64 100 

 

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa jumlah anak yang menderita gizi kurang  pada 

penelitian ini lebih tinggi pada  kelompok umur 19-24 bulan yaitu masing-masing 16 orang 

(25%) pada kedua kelompok dan terendah pada kelompok umur     7-12 bulan masing-masing  

sebesar 7 orang (10,9%) pada kelompok yang diberi taburia dan 8 orang (12,5%) pada 



kelompok kontrol. Hal ini disebabkan karena anak  dibawah umur satu tahun kebutuhan zat 

gizi sehari-hari masih dapat terpenuhi sekitar 40-60 % melalui ASI, sehingga kasus gizi 

kurang jarang terjadi pada usia dibawah satu tahun. 

Pada ibu yang sehat dimana produksi ASI cukup, ASI  merupakan makanan satu-

satunya yang paling baik dan cukup untuk bayi sampai umur 6 bulan. Selama 6 bulan 

pertama, volume ASI pada ibu sekurang-kurangnya sekitar 500 – 700 ml/hari, bulan kedua 

sekitar 400 – 600 ml/hari dan 300 – 500 ml/hari setelah bayi berusia satu tahun 

(Soetjiningsih, 1997). 

 

Identifikasi Karakteristik Responden 

a. Tingkat Pendidikan Responden  

Gambaran tingkat pendidikan responden dengan anak menderita gizi kurang di Desa 

Kembang Kerang Daya menunjukkan bahwa sebanyak  58 orang (90,6%) mempunyai tingkat 

pendidikan dasar dan 6 orang (9,4 %) dengan tingkat pendidikan menengah. Hal ini 

disebabkan karena pendidikan orang tua merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

tumbuh kembang anak, karena dengan pendidikan yang baik maka orang tua lebih mudah 

menerima informasi dari luar terutama tentang cara pengasuhan anak yang baik, bagaimana 

menjaga kesehatan anak, pendidikannya dan sebagainya (Soetjiningsih, 1995). Pendidikan 

memegang peranan penting pada setiap perubahan perilaku untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Dengan tingginya pendidikan yang ditempuh diharapkan tingkat pengetahuan 

seseorang  bertambah sehingga memudahkan dalam menerima atau mengadopsi perilaku 

yang positif. (Notoatmodjo, 2000). 

 

b. Pekerjaan Responden 

Gambaran status pekerjaan responden dengan anak menderita gizi kurang di Desa 

Kembang Kerang Daya menunjukkan bahwa sebanyak  38 orang (59,4%) tidak bekerja dan 

26 orang (40,6 %) bekerja.  

 

Identifikasi Konsumsi Zat Gizi (Energi dan Protein) Anak  Gizi Kurang Usia 6-24 bulan 

Gambaran rata-rata konsumsi energi dan protein untuk anak gizi kurang usia 6-24 

bulan di Desa Kembang Kerang Daya seperti terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2. 

terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata konsumsi energi dan protein pada kelompok 

perlakuan (diberi taburia) yaitu untuk rata-rata konsumsi energi dari 76,1% meningkat 

menjadi 79,3% dan untuk rata-rata konsumsi protein dari 83,3% meningkat menjadi 89,8% 

pada akhir intervensi. Namun pada kelompok kontrol  reatif tidak terjadi perubahan konsumsi 

energi dan protein artinya rata-rata konsumsi energi dan protein pada awal dan akhir 

intervensi nilainya hampir sama/tetap. Peningkatan rata-rata konsumsi energi dan protein  

tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 bulan yaitu pada konsumsi energi dari 85,4% 

meningkat menjadi 92,0%, sedangkan untuk konsumsi protein dari 86,3% meningkat menjadi 

99,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Gambaran rata-rata konsumsi energi dan protein (% AKG) pada dua 

                           kelompok sampel berdasarkan umur 

 

No. Umur Sampel 

Rata-rata Konsumsi (% AKG) 

Energi Protein 

Awal Akhir Awal Akhir 

A Kelompok Perlakuan   

  7-12 bulan 85.4 92.0 86.3 99.4 

  13-18 bulan 65.9 68.0 72.8 78.4 

  19-24 bulan 74.1 74.7 84.8 87.2 

   Rata-rata 76.1   79.3 83.3   89.8 

B Kelompok Kontrol   

  7-12 bulan 81.3 82.0 83.8 90.0 

  13-18 bulan 69.5 69.5 72.4 72.8 

  19-24 bulan 73.0 72.6 78.0 74.8 

 

Rata-rata 74,2 74,1 74,2 74,8 

 

 

Pengaruh Pemberian Taburia terhadap  Konsumsi (Energi dan Protein) Anak Gizi 

Kurang 6-24 bulan 

Konsumsi pangan pada tingkat individu atau rumah tangga dapat diterjemahkan ke 

dalam bentuk energi, protein, lemak, vitamin dan mineral per orang perhari. Rasio energi dan 

zat gizi tersebut terhadap kecukupan yang dianjurkan, menggambarkan tingkat konsumsi 

individu atau rumah tangga (Hardinsyah, 1990). Untuk melihat  gambaran rata-rata jumlah 

konsumsi energi dan protein  masing-masing kelompok sampel dapat dilihat Tabel 3. 

 Hasil uji paired sampel t test menunjukkan ada perbedaan yang signifikan 

untuk konsumsi energi dan protein anak gizi kurang usia 6-24 bulan di Desa Kembang 

Kerang Daya sebelum dan sesudah pemberian taburia (p<0,05). Peningkatan rata-rata 

konsumsi energi dan protein  pada kelompok yang diberi taburia masing-masing sebesar           

695,9±74,9 kkal dan 19,9±3,09 g, sedangkan untuk kelompok kontrol sebesar  669,8±87,4 

kkal dan 17,5±2,3 g. 

Peningkatan konsumsi terjadi salah satunya disebabkan karena beberapa kandungan 

zat gizi yang terdapat dalam taburia mempunyai efek  yang dapat meningkatkan nafsu makan 

pada anak seperti vitamin B1 (thiamin), B3 (niacin), B12 (sianocobalamin) dan Fe dan 

berperan dalam peningkatan sistem imun seperti vitamin A, E, C, B6, Fe dan Zink. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi (2008) yang 

mengemukakan kemungkinan mekanisme pada mikronutrien dalam memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan dalam hal ini perubahan skor-z yaitu melalui peningkatan imunitas 

sehingga menurunkan morbiditas, melalui peningkatan nafsu makan yang bedampak pada 

meningkatkan asupan zat gizi serta terjadinya efek sinergis baik pada tahap penyerapan 

maupun dalam proses metabolisme. 

 

 

 



Tabel 3. Gambaran rata-rata konsumsi energi dan protein pada  masing-masing  

 kelompok berdasarkan umur sampel 

 

No. Umur Sampel 

Rata-rata konsumsi 

Energi (kkal) Protein (gram) 

Awal Akhir Awal Akhir 

A Kelompok Perlakuan   

  7-12 bulan 555.2 598.2 13.8 15.9 

  13-18 bulan 658.6 680.3 18.2 19.6 

  19-24 bulan 744.1 747.4 21.2 21.8 

   Rata-rata 678.5 695.9 18.75 19.9 

B Kelompok Kontrol 
 

  7-12 bulan 528.7 533.3 13.4 14.4 

  13-18 bulan 695.4 694.9 18.1 18.2 

  19-24 bulan 730.4 725.6 19.5 18.7 

 

Rata-rata 671.2 669.8 17.6 17.5 

 

Nilai  probabilitas 0,011 0,013 

 

 

Pengaruh Pemberian Taburia terhadap Berat Badan Anak Gizi Kurang 6-24 bulan 

Pemberian makanan kepada anak bertujuan untuk mendapatkan gizi yang cukup. Gizi 

sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani (Suhardjo, 

1996). Pemberian taburia merupakan salah satu kegiatan  yang dilaksanakan dan 

dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral 

dan mencegah terjadinya jumlah balita yang mengalami gizi kurang lebih banyak lagi. 

Kegiatan pemberian taburia bagi anak balita usia 6-24 bulan, dimaksudkan untuk 

mempercepat peningkatan berat badan balita yang mengalami kurang gizi dan juga  

merupakan multivitamin multimineral yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan 

tumbuh kembang anak balita (Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat, 2010). 

Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan berat badan anak balita gizi kurang 

usia 6-24 bulan di Desa Kembang Kerang Daya sebelum dan sesudah pemberian taburia 

(p<0,05). Peningkatan rata-rata berat badan  anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan pada 

kelompok yang diberi taburia sebesar 0,659±0,17 kg dan pada kelompok kontrol sebesar 

0,519±0,14 kg. Untuk melihat peningkatan rata-rata berat badan anak balita gizi kurang usia 

6-24 bulan sebelum dan sesudah intervensi untuk setiap kelompok umur dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. Rata-rata peningkatan berat badan anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan 

 

No. Umur Sampel 

Rata-rata peningkatan BB (kg) 
 

 

Nilai p 
Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

Kontrol 

 1. 7-12 bulan 0,786 0,638 
 

 

0,001  2. 13-18 bulan 0,644 0,450 

 3. 19-24 bulan 0,612 0,494 

  Rata-rata 0,659 0,519 

 

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa  rata-rata peningkatan berat badan anak balita 

gizi kurang usia 6-24 bulan pada kelompok yang diberi taburia lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kelompok yang tidak diberi taburia. Rata-rata peningkatan  tertinggi terjadi pada 

kelompok umur 7-12 bulan yang diberi taburia. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi,(2008) 

menunjukkan bahwa dengan pemberian mikronutrien  terjadi peningkatan berat badan dan 

panjang badan yang lebih tinggi pada kelompok yang diberi perlakukan mikronutrien 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang diberi MP-ASI. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Mursalim (2009), bahwa dengan pemberian multi-mikronutrien fortifikasi 

dapat meningkatkan berat badan, tinggi/panjang badan, dan status gizi (nilai z-skor) menurut 

indeks BB/TB(PB) dan BB/U serta menurunkan penyakit ISPA dan diare pada balita 

keluarga miskin usia 6-59 bulan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

1. Ada perbedaan yang signifikan untuk konsumsi energi dan protein anak gizi kurang usia 

6-24 bulan di Desa Kembang Kerang Daya sebelum dan sesudah pemberian taburia 

(p<0,05). Peningkatan rata-rata konsumsi energi dan protein  pada kelompok yang diberi 

taburia masing-masing sebesar 695,9±74,9 kkal dan 19,9±3,09 g. 

2. Ada perbedaan berat badan anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan di Desa Kembang 

Kerang Daya sebelum dan sesudah pemberian taburia (p<0,05). Peningkatan rata-rata 

berat badan  anak balita gizi kurang usia 6-24 bulan pada kelompok yang diberi taburia 

sebesar 0,659±0,17 kg. 

 

Saran 

1. Pemberian taburia cukup efektif untuk meningkatkan konsumsi  dan berat badan pada 

anak balita gizi kurang, sehingga perlu diupayakan pengadaannya oleh pemerintah untuk 

dapat didistribusikan kepada sasaran yang membutuhkan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh pemberian taburia 

terhadap perubahan status gizi. 
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