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ABSTRAK
Maluku merupakan empat besar dalam mengoleksi kasus malaria yaitu dengan angka API 5,81 (High
Cummulatif Insident) sedangkan kota Ambon merupakan daerah endemis sedang dengan Angka API tahun 2014
sebesar 3,98 dan tahun 2015 sebesar 3,19, serta anak-anak di kota Ambon masih memiliki masalah status gizi
sangat kurus sebesar 7,7% dan kurus sebesar 10,4%.
Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak yang memiliki riwayat
perawatan malaria di RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2014-2015.
Penelitian ini dilakukan di Wilayah Administratif Kota Ambon Provinsi Maluku. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seccional. Sampel sebanyak 100 anak, umur 2-9 tahun dengan
status rawat inap 58 anak dan status rawat jalan 42 anak. Analisis data menggunakan uji chi-square untuk data
skala nominal dan uji Pearson Corelation untuk data skala interval-ratio.
Hasil penelitian menunjukan Ada hubungan antara status rawat dengan status gizi berdasarkan indeks IMT/U
(p=0,022), pendapatan keluarga dengan status gizi anak (z-score) berdasarkan IMT/U (p=0,049), pendapatan
keluarga dengan tingkat konsumsi energi (p=0,002), tingkat konsumsi energi dengan status gizi anak (z-score)
berdasarkan indeks IMT/U (p=0,000), tingkat konsumsi protein dengan status gizi anak (z-score) berdasarkan
indeks IMT/U (p=0,002), dan tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan tingkat konsumsi protein
(p=0,119), status imunisasi dengan status gizi anak berdasarkan indeks IMT/U (p=0,977), pada anak dengan
riwayat perawatan malaria di RSUD Dr. M Haulussy Ambon tahun 2014-2015.
Kesimpulan penelitian ini bahwa riwayat status perawatan, pendapatan keluarga, tingkat konsumsi energy
protein, memiliki hubungan dengan indeks massa tubuh anak dan pendapatan keluarga juga secara signifikan
berhubungan dengan tingkat konsumsi energi pada anak, sebaliknya riwayat imunisasi ditemukan tidak memiliki
hubungan yang signifikan dengan indeks massa tubuh anak dan pendapatan keluarga tidak mempengaruhi
tingkat konsumsi protein pada anak.
Kata Kunci : IMT, Pendapatan Keluarga, Energi, Protein, Imunisasi

ABSTRACT
Maluku is the top four in collecting malaria case with API number 5,81 (High Cummulative Insident) while
Ambon city is medium endemic area with API number 2014 year 3,98 and year 2015 3,19 and children in town
Ambon still has very severe nutritional status problems of 7.7% and lean of 10.4%.
This study aims to look at faktors related to the nutritional status of children who have a history of malaria
treatment in hospitals. M. Haulussy Year 2014-2015.
This research was conducted in Ambon City Administrative Region of Maluku Province. The type of this
research is quantitative research with cross-seccional approach. Sample of 100 children, age 2-9 years with
inpatient status 58 children and outpatient status 42 children. Data analysis used chi-square test for nominal
scale data and Pearson Corelation test for interval-ratio scale data.
The results showed that there was a correlation between status of care with nutritional status based on IMT/U
index (p = 0,022), family income with z-score based on IMT / U (p = 0,049), family income with level of energy
consumption p = 0,002), energy consumption level with z-score index based on IMT/U index (p = 0,000), protein
consumption level with z-score based on IMT/U index (p = 0,002), and no relation between family income and
protein consumption level (p = 0,119), immunization status with child nutritional status based on index IMT/U
(p = 0,977), in children with history of malaria treatment in RSUD Dr. M Haulussy Ambon from 2014-2015.
The conclusion of this study is that the history of treatment status, family income, protein energy consumption
level, have correlation with body mass index and family income are also significantly related to the level of
energy consumption in children, on the contrary the immunization history found no significant relationship with
body mass index children and family income do not affect the level of protein consumption in children.
Keywords: BMI, Family Income, Energy, Protein, Immunization

PENDAHULUAN
Menurut laporan WHO Sekitar 3,2 miliar orang tetap beresiko malaria. Tahun 2015,
diperkirakan 214 juta kasus baru malaria dan 438 000 kematian. Sekitar 80% dari kematian
akibat malaria terkonsentrasi hanya dalam 15 negara, terutama di Afrika. Untuk mengatasi ini
dan tantangan lainnya, WHO secara teknis telah mengembangkan Strategi Global untuk
Malaria 2016-2030. Strategi ini menetapkan target dicapai tahun 2030, termasuk pengurangan
kejadian malaria global dan mortalitas minimal sebesar 90% (WHO, 2015).
Berdasarkan data WHO kasus pada regional Asia Tenggara 1,4 miliar orang yang
berisiko malaria pada tahun 2015, diantaranya 237 juta orang berisiko tinggi. Walaupun
estimasi antara tahun 2010 – 2015 menurut WHO terjadi penurunan sebesar 54% Kasus
malaria dan penurunan angka kejadian kematian akibat malaria sebesar diperkirakan 46% dan
dari 2010-2015 tercatat hanya 1 negara yang berhasil mengelimiasi malaria yaitu Srilanka.
Menurut data WHO, Indonesia tahun 2016 baru menurunkan angka insiden malaria ±60%
serta penurunan kematian akibat malaria mengalami penurunan ±30% dan menyumbang
sekitar 9% kasus malaria pada regional ini. Indonesia 30.000.000 (12%) penduduk tinggal di
daerah transmisi tinggi malaria, 36.500.000 (14%) penduduk tinggal di daerah transmisi
rendah malaria dan 188.000.000 (74%) penduduk berada pada daerah bebas malaria. Kasus
malaria yang terbanyak di Indonesia adalah malaria falciparum (57%) dan malaria vivax
(43%) (WHO, 2016).
Prevalensi malaria di Indonesia pada tahun 2013 adalah 6,0%. Lima provinsi dengan
kejadian dan prevalensi tertinggi adalah Papua (9,8 dan 28,6%), Nusa Tenggara Timur (6,8
dan 23,3%), Papua Barat (6,7 dan 19,4%), Sulawesi Tengah (5,1 dan 12,5%) dan Maluku (3,8
dan 10,7%). Dari 33 provinsi di Indonesia, 15 provinsi memiliki tingkat prevalensi malaria di
atas rata-rata nasional (1,9%), sebagian besar berada di bagian timur dari Indonesia (Noor
dkk., 2017)
Morbiditas malaria suatu wilayah ditentukan dengan Annual Parasite Incident
(API/jumlah kasus malaria positif per 1000 penduduk) pertahun. Trend API secara nasional
pada tahun 2011 hingga 2015 terus mengalami penurunan, dari 1,75 di tahun 2011 menjadi
0,85 di tahun 2015 (Pusat Data dan Informasi Kesehatan, 2016). Namun kebehasilan ini tidak
merata di semua kabupaten/kota serta provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pusat Data
dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maluku merupakan nomor 4
terbesar dalam mengoleksi kasus malaria yaitu dengan angka API 5,81 (High Cummulatif
Insident) di bawah Papua, Papua Barat dan NTT (Pusat Data dan Informasi Kesehatan,
2016).

Data sekunder pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yaitu tahun 2015 terlihat
bahwa angka kejadian malaria di Maluku sebesar 8.876 kasus diantaranya 4.919 kasus dengan
malaria vivax (55,4%). Sedangkan di kota Ambon dari 1.277 kasus terdapat 1.249 kasus
malaria vivax (97,8%). Berdasarkan riskesdas tahun 2013, prevalensi sangat kurus 5,3%,
kurus 6,8%, dan gemuk 11,9%. Secara umum masalah gizi Indonesia terutama KEP, masih
lebih besar daripada negara ASEAN lainnya (Supariasa dkk., 2016).
Respon imun selama Infeksi membutuhkan peningkatan konsumsi energi. Energi
protein malnutrisi (PEM) dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi maupun sebaliknya
infeksi dapat menyebabkan kekurangan energi protein (Schaible dkk., 2007).
Masalah malaria dan gizi merupakan hal yang kontroversial, beberapa penelitian
terdahulu telah menunjukan hubungan antara kejadian malaria dengan status gizi pada anak.
Seperti penelitian yang dilakukan di Kamerun mengenai hubungan malaria dengan status gizi
didapatkan hasil kurus pada anak 1,8% (Sumbele dkk., 2015).
Penelitian lain juga dilakukan untuk menganalisis hubungan antara malaria dan gizi
pada anak-anak yang tinggal di sebuah komunitas pedesaan Amazon, anak-anak 1 bulan
sampai 14 tahun ditindaklanjuti selama 12 bulan melalui kasus pasif (yaitu, kehadiran parasit
malaria dalam darah perifer dalam kasus demam). Anthropometric dan hemoglobin
pengukuran dan tes deteksi kasus malaria aktif (untuk mendeteksi parasitemia tanpa gejala)
dilakukan pada awal dan akhir period tindak lanjut selama 12 bulan. Anak-anak yang
memiliki setidaknya satu episode malaria selama periode ini memperlihatkan rata skor indeks
antropometri lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak malaria. Penelitian ini
menemukan bahwa malaria berhubungan dengan penurunan status gizi di anak-anak, yang
menunjukan efek khusus untuk kelompok usia yang berbeda. seperti yang ditunjukkan oleh
indeks anthropometric terkait dengan kekurangan gizi akut (Alexandre dkk., 2015)
Status Gizi sangat ditentukan oleh tingkat pemenuhan gizi, baik gizi mikro maupun
makro. Energi protein merupakan zat gizi makro yang harus dipenuhi dalam menjaga status
gizi anak. Kekurangan energi protein akan membawa dampak yang buruk terhadap status gizi
anak. Tingkat pemenuhan energi protein pada anak berbeda-beda berdasarkan klasifikasi
umur dan jenis kelamin. Tingkat pemenuhan ini juga tergantung dari tingkat pendapatan
keluarga yang akan berimbas kepada daya beli (ketahanan pangan keluarga). Penelitian yang
dilakukan oleh Persulessy dkk., (2013) mendapatkan hasil tingkat pendapatan orang tua
dengan status gizi balita, memiliki hubungan yang bermakna terlihat dari nilai p=0,000.
Penyakit infeksi memberikan dampak yang negatif terhadap status gizi anak,
sedangkan penyakit infeksi pada anak, sebagian dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga

dapat dikatakan bahwa imunisasi pada anak dapat meningkatkan status gizi anak dengan jalan
mencegah terjadinya penyakit infeksi. Penelitian yang dlakukan oleh Bhavsar dkk., (2012)
yang menemukan hasil signifikan antara satus imunisasi pada anak dengan status gizi
malnutrisi (p=0,006).
Salah satu penyakit infeksi yang banyak diteliti kaitannya dengan status gizi adalah
malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dari genus
Plasmodium yang dapat dengan mudah dikenali dari gejala meriang (panas, dingin dan
menggigil) serta demam berkepanjangan. Penyakit infeksi ini banyak dijumpai di daerah
tropis, disertai gejala-gejala seperti demam dengan fluktuasi suhu secara teratur, kurang
darah, pembesaran limpa dan adanya pigmen dalam jaringan. Malaria diinfeksikan oleh
parasit bersel satu dari kelas Sporozoa, suku Haemosporida, keluarga Plasmodium (Arsunan,
2012., Harijanto N.P., 2000). Deteksi dini terhadap gejala malaria didaerah endemis dapat
dilakukan dengan melihat gejala yaitu demam, mengigil, diare dan nyeri sendi (Noor dkk.,
2017). Lingkungan sosial budaya termasuk lingkungan rumah merupakan faktor yang sangat
mempengaruhi dalam transmisi penyakit malaria (Arsunan dkk., 2015).
Malaria merupakan penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi anak.
Penggunaan energi dan protein tubuh saat kejadian malaria ini jika tidak disertai konsumsi
pangan dengan kualitas energi protein yang tidak baik dapat menyebabkan masalah gizi pada
anak. Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat beberapa
faktor yang berhubungan dengan status gizi anak yang memiliki riwayat perawatan malaria di
RSUD Dr. M. Haulussy, Ambon.
BAHAN DAN METODE
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dengan populasi sampel adalah anak berumur 2-9
tahun yang mendapatkan perawatan (rawat inap dan rawat jalan) pada tahun 2014-2015
dengan diagnose malaria di Rumah Sakit Dr. M. Haulussy Ambon. Secara geografisnya, letak
dan batas Kota Ambon berada antara 30 – 40 LS dan 1280- 1290 BT,dengan luas wilayah 377
km2,dan sesuai hasil survey tata Guna Tanah tahun 1980, Luas Daratan 359,45 km2Batas
Utara : Kabupaten Maluku Tengah (Kec, Leihitu: Desa Hitu dan Kaitetu) Batas Selatan :
Kabupaten Maluku Tengah (Kec,Salahutu, Desa Suli) Batas Barat : Kabupaten Maluku
Tengah (Kec, Leihitu Desa Hattu) (Dinkes, 2015).

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak yang memiliki riwayat perawatan malaria di
RSUD Dr. M. Haulussy Ambon Pada Tahun 2014-2015 yang berumur 2 – 9 tahun pada
waktu data diambil sebanyak 152 anak. Sampel ditarik sebanyak 100 anak dengan
menggunakan pehitungan berdasarkan rumus Lemesshow.
Desain Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan crosssecsional dimana paparan dan akibat diukur secara bersamaan pada beberapa variabel dengan
pengecualian pada variabel malaria (status perawatan) dilihat secara retrospektif pengaruhnya
terhadap status gizi anak (IMT/U) yang diukur saat penelitian.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dlakukan dengan dua cara yaitu sekunder dan primer. Data sekunder
didapatkan dengan melihat laporan catatan rekam medis, bangsal perawatan anak, poliklinik
anak dan laporan hasil laboratorium di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Data Primer
didapatkan dengan melakukan wawancara dan pengukuran langsung terhadap responden/anak
dengan menggunakan lembar pertanyaan variabel dan lembar recall 2x24 jam serta
pengukuran antropometri anak.
Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi who-anthro untuk anak 2459 bulan dan WHO-Anthroplus untuk anak 5 – 9 tahun untuk melihat status gizi berdasarkan
indeks IMT/U. Aplikasi nutrisurvey dengan dkbm indonesia, aplikasi online nutrigizi dan
aplikasi mobile fatsecret berbasis android digunakan untuk menghitung total energi protein
yang dikomsumsi berdasarkan hasil recall 2 x 24 jam. Aplikasi SPSS 21 IBM untuk analisis
data secara keseluruhan melalui tahap editing, coding, entri, clening serta analisis akhir data
dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.
HASIL PENELITIAN
1. Univariat
a. Karakteristik Responden
Karakteristik responden/anak seperti terlihat pada lampiran table 1 menunjukan bahwa
proporsi jenis kelamin laki-laki dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan
jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 58 (58%) anak. Anak berumur >5 tahun dalam
penelitian ini lebih tinggi di bandingkan yaitu 59 (59%) anak, dibandingkan dengan

anak berumur ≤ 5 tahun. Proporsi jenis malaria tertinggi dalam penelitian ini adalah
anak dengan malaria vivax yaitu sebesar (99) 99% anak.
b. Karakterisik Variabel Penelitian
Berdasarkan lampiran tabel 2 terlihat bahwa proporsi kategori imunisasi pada anak
tertinggi pada anak dengan imunisasi lengkap yaitu sebesar 78%. Proporsi tertinggi
status perawatan anak yaitu pada anak dengan status rawat inap sebesar 58%. Proporsi
status gizi anak berdasarkan indeks IMT/U, tertinggi pada anak dengan status gizi
normal dan kurus yaitu 48% dan 4% berstatus gizi gemuk. Proporsi tingkat konsumsi
energi anak tertinggi pada tingkat konsumsi energi kategori kurang sebesar 48%.
Proporsi tingkat konsumsi protein anak tertinggi pada kategori tingkat konsumsi
protein baik sebesar 66%. Proporsi kategori tingkat pendapatan keluarga tertinggi
pada tingkat pendapatan keluarga kategori cukup yaitu sebesar 87%.
2. Bivariat
a. Hubungan Variabel Status Perawatan dan Status Gizi Berdasarkan Indeks IMT/U
Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa dari 58 anak dengan status rawat inap,
tertinggi adalah anak dengan status gizi kurus yaitu sebanyak 34 anak (58,6%)
sedangkan dari 42 anak yang di rawat jalan tertinggi adalah anak dengan status gizi
normal yaitu sebanyak 28 anak (66,7%).
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square continuity
correction didapatkan nilai p value sebesar 0,022 < 0.05 maka disimpulkan bahwa h0
ditolak, artinya ada hubungan yang bermakna antara status perawatan dengan status
gizi anak berdasarkan indeks IMT/U.
Berdasarkan nilai contingency coefficient untuk menilai kekuatan hubungan
didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas adalah 0.012 < 0.05 maka dapat dipertegas
bahwa ada hubungan antara status rawat anak dengan status gizi anak berdasarkan
indkes IMT/U dan dengan melihat nilai p value dimana didapatkan nilai p value pada
uji contingency coefficient sebesar 0.242 (0,20 -0,40) maka dapat dikatakan bahwa
terhadap hubungan yang lemah antara status rawat anak dengan status gizi
berdasarkan IMT/U.
b. Hubungan Variabel Status Imunisasi dengan Status Gizi berdasarkan indeks
IMT/U
Tabel 4 memperlihatkan bahwa dari 22 anak yang memiliki status imunisasi
tidak lengkap tertinggi adalah anak dengan status gizi normal yaitu 12 anak (54,5%)

sedangkan dari 78 anak yang memiliki status imunisasi lengkap tertinggi sebanyak 40
anak (51,3 %) dengan status gizi normal.
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square continuity
correction didapatkan nilai p value sebesar 0,977 > 0.05 maka disimpulkan bahwa h0
diterima, artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara status imunisasi dengan
status gizi anak berdasarkan indeks IMT/U.
c. Hubungan Variabel Pendapatan Dengan Status Gizi, Tingkat Konsumsi Energi dan
Tingkat Konsumsi Protein.
Berdasarkan tabel 5 nilai Sig. (2-tailed) hubungan pendapatan keluarga
dengan z-score IMT/U = 0,046 < 0,05 sehingga di simpulkan bahwa terdapat
korelasi yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan status gizi (z-score)
anak berdasarkan indeks IMT/U dengan nilai koefisien korelasi = 0,200
(significant at the 0.05 level).
Nilai Sig. (2-tailed) hubungan pendapatan keluarga dan tingkat konsumsi
energi = 0,002 < 0,05 sehingga di simpulkan bahwa terdapat korelasi yang
signifikan antara pendapatan keluarga dengan tingkat konsumsi gizi energi,
dengan nilai koefisien korelasi = 0,307 (significant at the 0.01 level).
Nilai Sig. (2-tailed) hubungan pendapatan keluarga dan tingkat konsumsi
protein = 0,119 > 0,05 sehingga di simpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara
pendapatan keluarga dengan tingkat konsumsi protein.
Nilai Sig. (2-tailed) hubungan tingkat konsumsi energi dengan z-score
IMT/U = 0,000 < 0,05 sehingga di simpulkan bahwa terdapat korelasi yang
signifikan antara variabel tingkat konsumsi gizi energi dengan status gizi (z-score)
anak berdasarkan indeks IMT/U dengan nilai koefisien korelasi = 0,577
(significant at the 0.01 level).
Nilai Sig. (2-tailed) hubungan tingkat konsumsi protein dengan z-score
IMT/U = 0,002 < 0,05 sehingga di simpulkan bahwa terdapat korelasi yang
signifikan antara variabel tingkat konsumsi protein dengan status gizi (z-score)
anak berdasarkan indeks IMT/U dengan nilai koefisien korelasi = 0,303
(significant at the 0.01 level).

PEMBAHASAN
Penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
riwayat status perawatan anak terdiagnosa malaria di RSUD dr. M. Haulussy Ambon dengan
Status Gizi anak berdasarkan Indeks IMT/U (p=<0,05), namun tidak memiliki pengaruh yang
kuat terhadap penurunan/perubahan status gizi anak indeks IMT/U (p=0,242). Kekuatan
hubungan yang lemah dikarenakan selang waktu pengukuran status gizi yang dlakukan
setelah sampel telah mendapatkan pengobatan anti malaria namun melihat sebagian besar
sampel memiliki riwayat infeksi malaria vivax (99%) dimana episode kambuh atau relaps
malaria vivax maupun malaria asimtomatik dapat menyebabkan terjadinya penurunan status
gizi anak. Malaria asimtomatik dapat diamati di daerah endemik yang stabil dan daerah
transmisi yang tidak stabil, walaupun banyak perhatian telah diberikan pada infeksi malaria
akut, sedikit perhatian diberikan pada malaria tanpa gejala. Meskipun demikian, karena host
asimtomatik berfungsi sebagai waduk parasit malaria, malaria tanpa gejala sekarang diakui
sebagai penghalang penting untuk eliminasi malaria. Malaria asimtomatik juga terkait dengan
anemia, masalah kesehatan masyarakat global yang memiliki konsekuensi serius pada
kesehatan manusia serta perkembangan sosial dan ekonomi (Akiyama dkk., 2016). Hal ini
disebabkan karena malaria dapat menyebabkan anemia pada anak yang disebabkan karena
infeksi berulang pada anak yang mengalami malaria tanpa gejala yang serius (asimtomatik)
(Maketa dkk., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan di Chennai Bagian Selatan terhadap
status indeks massa tubuh anak-anak dengan anemia, ditemukan hasil yang signifikan dimana
anemia pada anak berkorelasi positif (p=0,001) terhadap indeks massa tubuh (Aishwarya
dkk., 2017). Beberapa studi di berbagai belahan dunia telah menganalisis hubungan status gizi
pada malaria menggunakan ukuran antropometri, namun hasilnya berbeda karena
heterogenitas populasi penelitian, spesies dari parasit, dan faktor lain yang terlibat dalam
hubungan inang dan parasit. Review sistematis yang dilakukan terhadap 1.688 penelitian.
Sebagian besar studi menunjukkan tidak ada hubungan antara kejadian malaria dan
malnutrisi. Di daerah di mana malaria vivax adalah hiper-endemik, infeksi berulang sepanjang
hidup mungkin berkontribusi terhadap status gizi, khususnya anak-anak. Penelitian yang
dianalisis menunjukan ada hubungan yang signifikan antara malaria dengan status gizi IMT/U
(Ferreira dkk., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Godana (2012) ditemukan hasil yang
signifikan (p=0,021) antara penurunan indeks massa tubuh (kurus) dengan kejadian malaria.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alexandre dkk., (2015) di Amazon Brasil dimana
malaria vivax mendominasi, mendapatkan hasil bahwa Anak-anak yang menderita episode
malaria selama masa tindak lanjut menunjukkan nilai indeks status gizi yang lebih buruk,

terlihat ada kecenderungan penurunan status gizi anak IMT/U (OR = 6,9) walaupun hasil uji
statistic memperlihatkan tidak ada hubungan (p = 0,093).
Berdasarkan hasil uji yang dilakukan didapatkan hasil bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara status imunisasi anak dengan status gizi anak IMT/U. Hal ini menunjukan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan anak kurus, normal berdasarkan status imunisasi
lengkap atau tidak lengkap pada anak. Tidak ada penjelasan teoritis yang ditunjang oleh
penelitian-penelitian yang ada, mengenai hubungan langsung imunisasi dasar pada anak
dengan kejadian malaria. Namun dapat dijelaskan bahwa imunisasi dasar dapat mencegah
beberapa penyakit infeksi yang menjadi masalah dalam peningkatan kesehatan anak dan dapat
mempertahankan status gizi anak kearah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dlakukan oleh Chakraborty (2014) di India ditemukan hasil yang signifikan
antara imunisasi dan status gizi pada balita (p=0,000) dan penelitian yang dlakukan oleh
Bhavsar dkk., (2012) yang menemukan hasil signifikan antara satus imunisasi pada anak
dengan status gizi malnutrisi (p=0,006). Dengan imunisasi, akan terjadi peningkatan daya
tahan tubuh anak terhadap penyakit yang menjadi sasaran imunisasi dan secara langsung
dapat menjauhkan anak dari penyakit infeksi tersebut yang dapat menurunkan status gizi
anak. Namun secara khusus belum ada atau diterapkannya vaksin yang dapat mencegah
terjadinya malaria pada fase pertama atau berulangnya malaria. Hasil yang berbeda dari
menganalisis hubungan malaria, imunisasi dengan status gizi anak disini selain disebabkan
karena sampel penelitian yang berbeda juga ditentukan oleh faktor-faktor lain diantaranya
satus ekonomi, genetik, status gizi sebelum terpapar malaria seperti BBLR, dan lain
sebagainya.
Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan antara pendapatan dan tingkat
konsumsi energi protein dengan menggunakan uji korelasi pearson, dimana mendapatkan
hasil yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan tingkat konsumsi energi (p = 0,002)
dengan koefisien korelasi sebesar 0,303 dimana pendapatan keluarga memberikan kontribusi
sebesar 30,3% terhadap tingkat konsumsi energi anak. Sedangkan 69,7% konsumsi energi
anak dipengaruhi oleh faktor di luar pendapatan. Melihat besarnya nilai koefisien korelasi (r 2)
ini maka dapat dikatakan bahwa antara pendapatan dan tingkat konsumsi energi pada anak
memiliki hubungan yang lemah (0,2 - < 0,4). Berbeda dengan hasil uji pendapatan dengan
tingkat konsumsi energi, hasil uji statistik memperlihatkan bahwa tidak ada korelasi antara
pendapatan keluarga dengan tingkat konsumsi protein (sig.= 0,119). Penelitian Shariff dkk.,
(2015) menemukan bahwa anak-anak pada keluarga berpenghasilan rendah memiliki
konsumsi energi protein terendah P < 0,05. Status sosio ekonomi rendah, seperti yang

ditunjukkan oleh pendapatan rumah tangga yang rendah, dapat membatasi akses terhadap
makanan yang memadai, terutama untuk anak yang lebih tua. Penelitian yang dilakukan oleh
Iyangbe dkk., (2009) di daerah berpendapatan rendah di Nigeria menemukan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga per bulan dengan tingkat konsumsi
protein pada keluarga baik di perkotaan maupun di pedesaan (p=0,0003; 0,0001).
Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk
kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan
merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk
mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi
(termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai
kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada
tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan
perbedaan taraf konsumsi. Hal ini menjadi landasan bahwa tingkat pendapatan yang cukup
pada responden (keluarga) tidak selamanya menjamin tercukupinya konsumsi rumah tangga
yang adekuat seperti terlihat pada penelitian ini dimana sebagian besar responden memiliki
tingkat pendapatan rumah tangga yang cukup namun anak dengan tingkat konsumsi energi
defisit dengan status gizi kurus sebesar 84%. Orangtua dan pengasuh mungkin memerlukan
panduan diet untuk memastikan jumlah dan kualitas pasokan makanan rumah tangga yang
memadai dan mendorong kebiasaan makan yang sehat pada anak-anak. Selain pendapatan
faktor yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi energy protein anak adalah pengetahuan
orang tua terhadap sumber makanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan energi protein
pada anak maupun penyakit yang diderita anak yang menyebakan penurunan nafsu makan
pada anak. Hasil uji antara variabel pendapatan keluarga dan status Gizi berdasarkan indeks
IMT/U, mendapatkan hasil yang signifikan (P = 0,046) namun memiliki kekuatan hubungan
yang lemah (r2 = 0,200). Rendahnya korelasi antara pendapatan dan status gizi anak
diprediksi dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variabel di luar pendapatan keluarga seperti
varibel usia, dan tingkat konsumsi (ketahanan dan keamanan pangan rumah tangga) maupun
jumlah anggota keluarga. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shoeps dkk.,
(2011) dengan sampel anak umur 2-6 memperlihatkan bahwa peningkatan status gizi anak
IMT/U seiring dengan bertambahnya usia, dimana didapatkan koefisien korelasi pearson 0,95
atau umur memberikan kontribusi sebesar 95% terhadap peningkatan status gizi anak
berdasarkan IMT. Penghasilan rumah tangga yang rendah menyebakan meningkatnya
intensitas kerawanan pangan tingkat rumah tangga selain itu meningkatnya ukuran rumah
tangga juga menambah keparahan kerawanan pangan rumah tangga. Namun dalam penelitian

ini didapatkan bahwa tingkat pendapatan keluarga dalam sampel ini sebagian besar
berkategori cukup (87%) sehingga terlihat ada beberapa faktor yang secara langsung
memberikan dampak pada status gizi anak (IMT/U). Faktor yang paling erat kaitannya yaitu
faktor pemenuhan pangan/konsumsi anak dan kejadian penyakit pada anak. Hasil penelitian
yang dilakukan di China didapatkan hasil bahwa jika terjadi peningkatan pendapatan keluarga
1000 Yuan akan memberikan dampak kenaikan IMT pada orang dewasa sebesar 0,836 unit
(Asiseh dkk., 2016). Sebuah penelitian cross-sectional di India, didapatkan hasil bahwa
pendapatan keluarga bulanan secara signifikan berkorelasi positif dengan IMT. Penelitian lain
menunjukan hubungan pendapatan keluarga dan IMT, diamati antara dua kelompok tipe
rumah. Semua nilai ditemukan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok rumah yang
memperoleh pendapatan yang relatif lebih tinggi (Chakraborty dkk., 2009).
Melihat hasil penelitian yang didapatkan dimana secara signifikan konsumsi energy
pada anak mempengaruhi indeks massa tubuh anak sebesar 57,7% dan konsumsi protein anak
mempengaruhi indeks massa tubuh anak sebesar 30,3%. Hasil penelitian ini memberikan
masukan bahwa indeks massa tubuh anak berkorelasi positif terhadap tingkat konsumsi energi
dan protein anak. Sehingga diharapkan bahwa anak dengan riwayat malaria memerlukan
tingkat konsumsi energy protein yang lebih daripada anak anak sehat lainnya. Namun
berdasarkan penelitian Bonotto dkk., (2012) mendapatkan hasil bahwa kebanyakan anak di
bawah 6 tahun memiliki asupan energi yang tidak memadai. Sejak terbentuknya kebiasaan
makan terjadi pada masa kanak-kanak, perlu untuk mendorong praktik makan sehat yang
menyeimbangkan konsumsi energi dan mendistribusikan konsumsi macronutrients pada
kelompok usia ini, dengan menghindari kebiasaan salah makan. Konsumsi energy protein
terhadap peningkatan status gizi anak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan anak tersebut
(penyakit infeksi) seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh

Domguia dkk., (2016)

menemukan hasil dimana konsumsi energi protein lebih tinggi pada anak laki-laki dari pada
perempuan namun terjadi masalah status gizi lebih besar pada anak remaja laki-laki dimana
hasil pengukuran menunjukan masalah status gizi secara signifikan lebih besar pada anak
laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanussen (2008) menemukan interaksi yang
signifikan antara indeks massa tubuh anak dengan rata-rata asupan harian absolut dari semua
protein (r = 0,143, p <0,0001). Penelitian yang dilakukan oleh Pimpin dkk., (2016) ditemukan
bahwa Asupan protein dikaitkan dengan kecenderungan peningkatan odds overweight atau
obesitas pada anak 3 tahun (OR = 1,10; 95% CI 0,99, 1,22, P = 0,075), namun pengaruhnya
tidak signifikan secara statistik. Selain faktor konsumsi dan penyakit yang terkait langsung

dengan status gizi (IMT) anak, beberapa faktor yang terkait dengan status gizi anak (IMT)
adalah umur, tinggi badan, pengetahuan gizi dan pemahaman diet.
Keterbatasan, penelitian ini tidak dilakukan eksplorasi gizi anak sebelum kejadian
malaria pada anak sehingga tidak diketahui status gizi anak sebelum terpapar malaria.
Rentang jarak yang jauh antara pengukuran status gizi dengan kejadian keterpaparan malaria
pada anak dan tidak dilakukan pengambilan informasi mengenai kejadian malaria berulang
pada sampel. Data yang digunakan pada pengukuran status malaria menggunakan data
nominal karena tidak tersedianya data pada laboratorium rumah sakit mengenai kepadatan
parasit malaria dalam darah dan juga tingkat hemoglobin darah yang dapat diambil sebagai
indikator pengukuran keparahan malaria pada anak. Untuk pengukuran tingkat konsumsi
energi protein anak peneliti kurang mendapatkan informasi yang akurat dan tempat mengenai
porsi atau ukuran makanan yang tepat karena dilakukan dengan mengandalkan daya ingat
responden (bapak/Ibu/anak).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan bermakna antara riwayat perawatan anak
malaria, pendapatan keluarga, tingkat konsumsi energi protein dan tidak terdapat hubungan
yang bermakna antara status imunisasi anak terhadap status gizi anak berdasarkan indeks
massa tubuh sehingga perlu untuk memperhatikan tingkat pemenuhan gizi anak dengan
riwayat malaria terutama dalam hal pemenuhan gizi energi dan protein pada anak dengan
riwayat malaria.
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LAMPIRAN
Tabel 1
Distribusi Sampel berdasarkan Karakteristik
di RSUD Dr. M. Haulussy Ambon
Tahun 2014-2015
Karakteristik
Jenis kelamin
a. Laki-laki
b. Perempuan

n

%

58
42

58,0
42,0

Kategori Umur Anak
a. ≤ 5 tahun
b. > 5 tahun

41
59

41,0
59,0

1
99

1,0
99,0

Jenis malaria
a. Malaria Falcifarum
b. Malaria Vivax
Sumber : Data Primer, 2017

Tabel 2
Distribusi Sampel berdasarkan Variabel Status Rawat Malaria
Di RSUD Dr. M. Haulussy
Tahun 2014-2015
Karakteristik
Status Perawatan
a. Rawat Inap
b. Rawat Jalan
Imunisasi
a. Lengkap
b. Tidak lengkap
Status Gizi Berdasarkan IMT/U
a. Normal
b. Kurus
c. Gemuk
Tingkat Konsumsi Energi
a. Sedang
b. Kurang
c. Defisit
Tingkat Konsumsi Protein
a. Baik
b. Sedang
c. Kurang
Tingkat Pendapatan Keluarga
a. Cukup
b. Kurang
Sumber : Data Primer, 2017

n

%

58
42

58,0
42,0

78
22

78,0
22,0

48
48
4

48,0
48,0
4,0

27
48
25

27,0
48,0
25,0

66
29
5

66,0
29,0
5,0

87
13

87,0
13,0

Tabel 3
Hubungan Status Perawatan dan Status Gizi Indeks IMT/U
Status Gizi IMT/U
Kurus
Normal
n
%
n
%
Rawat Inap
34
58,6
24
41,4
Rawat Jalan
14
33,3
28
66,7
Sumber : Data Primer, 2017

Total

Status Perawatan

N
58
42

%
100,0
100,0

P value
0,012

Tabel 4
Hubungan Status Imunisasi dan Status Gizi Indeks IMT/U
Status Gizi IMT/U
Kurus
Normal
n
%
n
%
Tidak Lengkap
10
45,5
12
54,5
Lengkap
38
48,7
40
51,3
Sumber : Data Primer, 2017

Total

Status Imunisasi

N
22
78

%
100,0
100,0

P value
0,977

Tabel 5
Korelasi Pendapatan Keluarga dengan Tingkat Konsumsi Energi
Protein, dengan Status Gizi Anak berdasarkan IMT/U
Variabel
Independen
Pendapatan Keluarga
Pendapatan Keluarga
Pendapatan Keluarga
TKE
TKP
Sumber : Data Primer, 2017

Dependen
Z-Score IMT/U
TKE
TKP
Z-Score IMT/U
Z-Score IMT/U

p value
0,046
0,002
0,119
0,000
0,002

r2
0,200
0,307
0,157
0,577
0,303

