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RINGKASAN 
HASIL PEMANTAUAN STATUS GIZI DAN PEMANTAUAN KONSUMSI 

GIZI (PSG – PKG) PROVINSI BALI 2017 

 

Riskesdas yang hasilnya menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan   

berbasis bukti hanya dilakukan 3-5 tahun sekali. Sehingga untuk memperoleh informasi   

tentang situasi gizi dan capaian  indikator  kegiatan  pembinaan gizi di suatu wilayah 

secara  cepat, tepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan  pemantauan 

status  gizi (PSG)  secara  periodik  dan berkesinambungan setiap tahun.  Disamping 

bertujuan untuk memperoleh informasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat 

agar indikasi perubahan pencapaian indikator kegiatan pembinaan gizi dapat dipantau 

dan dievaluasi secara terus menerus, pelaksanaan PSG diperlukan untuk memperoleh 

tambahan informasi lain yang belum tersedia dari laporan rutin, seperti konsumsi garam 

beriodium, pemantauan status gizi anak dan ibu hamil risiko Kurang Energi Kronis 

(KEK) dan lain-lain.  

Pada 2014 telah dilaksanakan PSG di tiga kabupaten di Bali, pada 2015 

kegiatan ini telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, dan kemudian pada 2017  

selain juga dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota, kegiatan PSG diperluas dengan 

menambahkan kegiatan pemantauan konsumsi gizi (PKG) bagi ibu hamil. Tujuan 

pelaksanaan kegiatan  PSG – PKG  adalah menyediakan informasi tentang status gizi, 

konsumsi, dan faktor determinannya bagi para perumus kebijakan, pengambil 

keputusan untuk perencanaan dan penentuan kebijakan penanggulangan masalah gizi 

secara teratur. Adapun secara khusus, kegiatan PSG – PKG ini bertujuan untuk : 

memperoleh informasi status gizi khususnya pada balita; memperoleh informasi 

konsumsi gizi ibu hamil; memperoleh informasi capaian kinerja upaya perbaikan gizi 

terutama yang termasuk sebagai indikator pencapaian pembangunan bidang gizi dan 

kesehatan antara lain : persentase remaja puteri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD); 

persentase ibu hamil yang mendapat TTD 90 tablet selama masa kehamilan;  persentase 

ibu hamil KEK yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT);persentase bayi 

yang diberi kesempatan untuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD); persentase bayi kurang 

dari 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif; persentase Balita yang 

ditimbang di Posyandu; persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan; persentase 
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Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; persentase Balita kurus memperoleh 

makanan tambahan; serta persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium. 

Pelaksanaan PSG–PKG secara  nasional bermanfaat  untuk  tersedianya   data 

dan informasi status gizi dan capaian sasaran dan target kegiatan  perbaikan gizi  agar 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengambilan keputusan  dan penentuan   tindakan 

intervensi, serta perencanaan penganggaran kegiatan gizi. Kegiatan ini juga bermanfaat 

untuk memberikan informasi pencapaian kinerja dalam rangka pengambilan tindakan 

segera, perencanaan jangka pendek dan menengah serta perumusan kebijakan, baik di 

kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Selain itu kegiatan PSG–PKG juga bermanfaat 

untuk mengevaluasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat. 

Kegiatan PSG–PKG dirancang sebagai suatu bentuk penelitian cross sectional 

yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Lokasi pengamatan ditentukan 

secara klaster dimana pada setiap kabupaten/kota akan dipilih 30 klaster dengan metoda 

Probability Proportional to Size (PPS), dan pada masing – masing klaster yang telah 

ditentukan akan dipilih secara sequential (model lingkaran anti nyamuk) sebanyak 

10 sampel keluarga yang memiliki anak balita untuk pemantauan status gizi dan 

10 keluarga yang ibunya sedang hamil pada saat pengamatan berlangsung. 

Dengan demikian taksiran sampel pengamatan pada masing-masing klaster 

minimal adalah 10 rumah tangga (apabila seluruh keluarga yang memiliki balita 

ibunya juga sedang hamil) dan maksimal adalah 20 rumah tangga (apabila tidak 

ada satupun keluarga yang memiliki balita ibunya juga sedang hamil). 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di 9 kabupaten/kota di Bali, dari 

target sebanyak 2700 balita dapat diamati sebanyak 3181 balita namun 

pengamatan yang valid untuk dianalisis hanya sejumlah 3181 balita. Setelah 

dilakukan pembobotan Prosentase balita gizi kurang dan buruk (underweight) di Bali 

adalah 8.6%. Bila dibandingkan dengan hasil yang sama di 2016 yaitu sebesar 9,1%, 

menurun sekitar 0,5% dibanding tahun lalu, bila dilihat sebarannya per kabupaten/kota, 

diketahui prosentase di Buleleng (14,4%) dan prosentase terendah di Denpasar (3,5%). 

Prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di Bali adalah 19,0% turun 

sekitar 0,7% dari hasil yang sama tahun lalu, bila dilihat dari sebarannya per 

kabupaten/kota di Bali, diketahui prosentase tertinggi terdapat di Buleleng (29%) 
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sedangkan terendah dijumpai di Denpasar  (9,5%). Prosentase balita kurus dan sangat 

kurus (wasting) di Bali adalah 6,3%. justru mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan hasil tahun lalu yaitu sebesar 5,5%. Prosentase tertinggi terdapat di Jembrana 

(12,9%), dan terendah dijumpai di Denpasar  (3,8%). Meski terdapat peningkatan 

khususnya pada balita wasting, namun Balita tetap tercatat sebagai provinsi dengan 

prevalensi masalah gizi balita paling rendah di Indonesia dan berlaku untuk semua 

indikator (underweight, stunting, dan wasting). 

Bila dirujuk berdasarkan kriteria WHO (prevalensi stunting ≤20% dan wasting 

≤5%) maka Bali masih termasuk sebagai wilayah dengan kategori masalah gizi akut. 

Namun bila dilihat sebaran masalah gizi pada masing -  masing kabupaten/kota, masih 

terdapat variasi yang cukup tajam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dari 

hasil pengamatan 2017 hanya terdapat dua wilayah yang masuk dalam kategori tidak 

memiliki masalah gizi yaitu Denpasar (stunting=9,6%; wasting=3,8%) dan Klungkung 

(stunting=16,3%; wasting=3,8%); terdapat dua wilayah yang termasuk dalam kategori 

masalah gizi akut yaitu Tabanan (stunting=16,2%; wasting=5,8%) dan Badung 

(stunting=14,8%; wasting=7,7%); hanya ada satu wilayah yang termasuk dalam 

kategori masalah gizi kronis yaitu Bangli (stunting=28,4%; wasting=4,3), dan sisanya 

sebanyak empat wilayah masih termasuk dalam kategori masalah gizi akut kronis yaitu 

Jembrana (stunting=25,1%; wasting=12,8%); Gianyar (stunting=22,2%; 

wasting=5,3%); Karangasem (stunting=23,6%; wasting=5,2%); dan Buleleng 

(stunting=28,9%; wasting=8,9%). 

Berbeda dengan kelompok balita yang lebih banyak mengalami kekurangan 

gizi, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja justru terjadi hal yang sebaliknya. 

Prevalensi gemuk pada anak usia sekolah dan remaja di Bali cenderung lebih besar 

dibanding prevalensi kurus pada kelompok yang sama, secara keseluruhan prevalensi 

gemuk pada anak usia sekolah dan remaja di Bali bahkan meningkat seiring dengan 

bertambahnya usia. pada kelompok umur 05 – 12 tahun prosentase gemuk mencapai 

23,5%; pada kelompok umur 13 – 15 tahun juga mencapai angka yang sama 23,5%; 

sedangkan pada kelompok umur 16 – 18 tahun prosentase gemuk meningkat menjadi 

26,3%. Masalah kegemukan di Bali ternyata semakin meningkat prevalensinya pada 

kelompok usia dewasa. Prevalensi gemuk pada orang dewasa di Bali mencapai 44,2% 
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dan angka ini hampir terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota dengan angka 

tertinggi dijumpai di Denpasar (49,0%) dan terendah dijumpai di Bangli (37,9%). 

Masalah kelebihan gizi yang terjadi pada kelompok anak usia sekolah hingga dewasa 

ini juga dibuktikan dengan rendahnya masalah KEK (kekurangan energi kronis) pada 

ibu hamil. Prevalensi KEK pada ibu hamil di Bali hanya mencapai 7,9%. Risiko KEK 

ibu hamil tertinggi dijumpai di Buleleng (10,2%) risiko KEK terrendah dijumpai di 

Klungkung (5,2%). 

Meski termasuk sebagai wilayah yang memiliki peringkat tiga besar sebagai 

wilayah dengan masalah gizi terkecil di Indonesia, namun bila dilihat berdasarkan 

cakupan program gizi khususnya yang dijadikan sebagai indikator capaian pembinaan 

gizi masyarakat, kinerja pembinaan gizi masyarakat di Bali sebenarnya belum terlalu 

memuaskan. Dari 9 indikator yang ada hanya terdapat tiga indikator yang cakupannya 

melebihi cakupan nasional yaitu cakupan PMT pada balita kurus (peringkat ke-7); 

cakupan PMT pada Ibu Hamil (peringkat ke-14); cakupan program distribusi tablet 

tambah darah pada remaja putri (peringkat ke-2). Sementara program lainnya masih 

berada berada di bawah cakupan nasional dan bahkan khusus untuk indikator 

ketersediaan garam beriodium di tingkat rumah tangga, Bali masih menduduki 

peringkat ke-33 atau berada urutan kedua paling bawah diantara 34 provinsi yang ada 

di Indonesia. 

Meski belum termasuk dalam wilayah dengan kategori kinerja program gizi 

yang memuaskan (bila dibuat skoring capaian kinerja Bali hanya memperoleh skor 55 

dan hanya menduduki urutan ke-14 capaian kinerja upaya perbaikan gizi di Indonesia, 

akan tetapi Bali tidaklah termasuk sebagai wilayah yang rawan gizi. Dari hasil hasil 

pemantauan konsumsi gizi balita diketahui bahwa Bali dengan konsumsi zat gizi balita 

baik makro (energi, Karbohidrat, Protein, dan lemak) maupun mikro (natrium) yang 

termasuk sebagai wilayah dengan kategori konsumsi cukup. 

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada kegiatan PSG – PKG tahun 2017 ini antara lain adalah: (1) Untuk kabupaten/kota 

yang termasuk dalam kategori wilayah yang tidak memiliki masalah gizi yaitu 

Denpasar dan Klungkung diharapkan untuk terus meningkat kinerjanya  sebab kinerja 

yang rendah seolah – olah seperti kita menyimpan bom waktu yang sewaktu – waktu 
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dapat meledak bila tidak diantisipasi dari awal; (2) Untuk kabupaten/kota yang 

termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki masalah gizi akut yaitu Tabanan dan 

Badung diharapkan untuk lebih menggencarkan program intervensi gizi spesifik. 

Sebagai contoh karena cakupan IMD dan ASI Eksklusif di Bali masih rendah, maka 

perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan kompetensi petugas/penyuluh terkait 

masalah IMD dan ASI Eksklusif serta meningkatkan frekuensi konseling/edukasi bagi 

remaja, calon pengantin, dan ibu hamil mengenai penting IMD dan ASI Eksklusif bagi 

tumbuh kembang bayi; (3) Untuk kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori 

wilayah yang memiliki masalah gizi kronis yaitu Bangli diharapkan untuk lebih 

menggencarkan program intervensi gizi sensitif. Sebagai contoh : karena ketersediaan 

garam beriodium tingkat rumah tangga di Bali masih sangat rendah maka perlu 

digencarkan advokasi pembuatan regulasi (perbup/perwali) yang mengatur agar garam 

yang diizinkan beredar di wilayah kerjanya hanya garam beriodium; dan (4) Untuk 

kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori wilayah yang memiliki masalah gizi akut 

kronis yaitu Jembrana, Gianyar, Buleleng, dan Karangasem sudah tentu wajib 

menggencarkan program intervensi gizi keduanya baik yang bersifat sensitif maupun 

spesifik. Pada dasarnya keberhasilan penanggulangan masalah gizi bukan hanya 

merupakan tanggung jawab tenaga gizi saja melainkan harus melibatkan semua pihak 

baik secara lintas program maupun lintas sektor. 
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‘BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang   

Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam 

Undang – Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan, bertujuan untuk 

meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui 

perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan 

akses dan mutu layanan gizi serta kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang   

Menengah   Nasional   ( RPJMN)  bidang kesehatan  2015- 2019 telah ditetapkan 

bahwa sasaran pokok upaya peningkatan  status gizi  adalah menurunkan  

prevalensi   balita  gizi  kurang (underweight)  pada anak  balita  dari  19.6% 

menjadi 17.0% , prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)  baduta  menurun 

dari  32.9% menjadi 28.0%, prevalensi  kurus  (wasting) pada anak  balita   

menurun dari  12 % menjadi  9,5% dan prevalensi  bayi dengan   berat  badan 

lahir  rendah  (BBLR) menurun  dari 10.2% menjadi 8,0%.  

Berdasarkan  Hasil Riset  kesehatan  dasar (Riskesdas)  menunjukkan  

tidak  banyak  perubahan  pada  prevalensi  balita gizi  kurang  maupun pendek   

dari 2007, 2010 dan 2013. Prevalensi  gizi  kurang berhasil diturunkan  dari 

18,4% pada 2007  menjadi  17,9%  di 2010, namun  demikian  di  2013  terjadi 

sedikit peningkatan    menjadi  19,6% . Sedangkan  prevalensi  balita   pendek    

turun dari   36,8% pada  2007  menjadi  35,6%  di  2010,  namun  demikian  

sedikit   meningkat  menjadi    37,2% pada  2013. 

Untuk  mendukung pencapaian  RPJMN  tersebut maka dalam renstra  

Kementerian kesehatan  2015-2019  kegiatan perbaikan Gizi Masyarakat  

diarahkan pada peningkatan pelayanan gizi  masyarakat dengan sasaran program   

2015 - 2019.  Yaitu  : 1) Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT 95.0%;  

2) Persentase bayi usia sampai dengan 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif  

50.5%; 3) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah 98,5%;  4) 

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 90,5% ; 5) Persentase 

bayi yang mendapat IMD 50%;   6) Persentase remaja putri yang mendapat TTD 

30.0%. Dalam   mendukung tercapainya 6 sasaran  tersebut terdapat  beberapa 
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indikator  gizi yang dapat  digunakan   sebagai informasi  untuk   meningkatkan  

sistem  kewaspadaan gizi.  

Riskesdas yang hasilnya   menjadi salah satu dasar menetapkan kebijakan   

berbasis  bukti  hanya dilakukan   antara   3-5 tahun sekali. Sehingga  untuk  

memperoleh informasi   situasi gizi   dan capaian  indikator  kegiatan  pembinaan 

gizi   di suatu wilayah  khususnya di kabupaten/kota  secara  cepat, tepat , akurat 

teratur  dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan  pemantauan status  gizi (PSG)  

secara  periodik  dan berkesinambungan setiap tahun.  Kegiatan PSG yang 

dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan juga bertujuan untuk 

memperoleh informasi pencapaian kinerja perbaikan gizi masyarakat agar indikasi 

perubahan pencapaian indikator kegiatan pembinaan gizi masyarakat dapat 

dipantau dan dievaluasi secara terus menerus. Selain itu, pelaksanaan PSG 

diperlukan untuk memperoleh tambahan informasi lain yang belum tersedia dari 

laporan rutin, seperti konsumsi garam beriodium, pemantauan status gizi anak dan 

ibu hamil risiko Kurang Energi Kronis (KEK) atau studi yang berkaitan dengan 

masalah gizi mikro, dan lain-lain.  

Pelaksanaan  pemantauan status   gizi  (PSG)  merupakan  bagian dari 

kegiatan   monitoring   dan  evaluasi  program gizi. Data  dan  informasi yang 

dihasilkan   dari  kegiatan  PSG  dapat  dijadikan bahan pengambilan   keputusan  

dan penyusunan  rencana  pembinaan   gizi   di suatu  wilayah, khususnya  

kabupaten/kota. Pada   2014  telah dilaksanakan  pemantauan  status   gizi di tiga 

kabupaten  di provinsi bali, pada 2015 telah dilaksanakan   di seluruh 

kabupaten/kota, dan kemudian pada 2016  selain juga dilaksanakan di seluruh 

kabupaten/kota, kegiatan PSG diperluas dengan menambahkan kegiatan 

pemantauan konsumsi gizi (PKG) bagi ibu hamil, dan pada 2017 seluruh kegiatan 

ini masih dilakukan, hanya terjadi perubahan sasaran pemantauan konsumsi gizi 

(PKG). Bila pada 2016 yang menjadi sasaran PKG adalah ibu hamil, maka pada 

2017 sasarannya dialihkan menjadi anak balita. 

B.  Pengertian 

Pemantauan Status Gizi (PSG) adalah kegiatan penilaian status gizi untuk 

memperoleh informasi besar dan luasnya masalah gizi, baik akut maupun kronis, 
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khususnya pada anak Balita dan faktor-faktor terkait. Sedangkan, Pemantauan 

Konsumsi Gizi (PKG) adalah kegiatan penilaian konsumsi gizi masyarakat 

khususnya kelompok yang rawan gizi (pada kegiatan tahun 2017 diasar kelompok 

balita) untuk memperoleh informasi besar dan luasnya masalah konsumsi zat gizi 

makro yang meliputi konsumsi energi, karbohidrat, protein dan lemak. Kegiatan 

PSG – PKG pada dasarnya merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan 

diseminasi informasi hasil pengolahan data secara terus menerus dan teratur 

tentang indikator yang terkait dengan kinerja perbaikan gizi masyarakat. 

C.  Tujuan   

Tujuan umum  Pelaksanaan kegiatan  PSG – PKG  adalah Menyediakan 

informasi tentang status gizi, konsumsi, dan faktor determinannya bagi para 

perumus kebijakan, pengambil keputusan untuk perencanaan dan penentuan 

kebijakan penanggulangan masalah gizi secara teratur. Adapun secara khusus, 

kegiatan PSG – PKG ini bertujuan untuk : 

a. Memperoleh informasi status gizi: 

1) Prevalensi Balita gizi kurang (underweight) berdasarkan indeks BB/U; 

2) Prevalensi Balita pendek (stunting) berdasarkan indeks PB/U atau TB/U; 

3) Prevalensi Balita kurus (wasting) berdasarkan indeks BB/PB atau BB/TB; 

4) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). 

b. Memperoleh informasi konsumsi gizi balita: 

1) Memperoleh gambaran tingkat (rata-rata) konsumsi energi, karbohidrat, 

protein dan lemak balita. 

2) Memperoleh gambaran besaran defisit energi, karbohidrat, protein dan 

lemak balita. 

3) Memperoleh gambaran pola konsumsi makanan balita. 

4) Menilai gambaran keanekaragaman konsumsi pangan balita 

c. Memperoleh informasi capaian kinerja upaya perbaikan gizi: 

1) Persentase Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS), 

ibu hamil dan ibu menyusui dengan indeks Lingkar Lengan Atas (LiLA); 

2) Persentase pendek pada anak usia sekolah dan remaja dengan TB/U; 
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3) Persentase kurus dan gemuk pada dewasa dengan IMT;  

4) Persentase remaja puteri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 

5) Persentase ibu hamil KEK yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT); 

6) Persentase ibu hamil yang mendapat TTD 90 tablet selama masa 

kehamilan;  

7) Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin A; 

8) Persentase bayi yang diberi kesempatan untuk Inisiasi Menyusu Dini 

(IMD); 

9) Persentase bayi lahir dengan berat badan rendah (berat badan < 2500 

gram); 

10) Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) 

Eksklusif 

11) Persentase Balita mempunyai KMS; 

12) Persentase Balita yang ditimbang di Posyandu 

13) Persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan; 

14) Persentase Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; 

15) Persentase Balita kurus memperoleh makanan tambahan; 

16) Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium. 

D.  Manfaat   

Pelaksanaan  PSG – PKG   secara  nasional bermanfaat  untuk  tersedianya   

data dan informasi status  gizi  dan capaian  sasaran dan target  kegiatan  

perbaikan gizi  secara  cepat, akurat, teratur  dan berkelanjutan dan dapat 

dimanfaatkan  untuk  keperluan pengambilan keputusan  dan penentuan   tindakan 

intervensi, serta  perencananan penganggaran  kegiatan  gizi. Kegiatan ini juga 

bermanfaat untuk memberikan informasi pencapaian kinerja dalam rangka 

pengambilan tindakan segera, perencanaan jangka pendek dan menengah serta 

perumusan kebijakan, baik di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Selain itu 

kegiatan PSG – PKG   juga bermanfaat untuk mengevaluasi pencapaian kinerja 

perbaikan gizi masyarakat. 
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BAB II 

METODE PELAKSANAAN 

 

A.  Rancangan, Lokasi dan Waktu 

Rancangan pengamatan yang diterapkan pada kegiatan PSG – PKG tahun 

2017 termasuk pengamatan potong lintang (cross sectional) karena baik masalah 

yang terjadi maupun faktor – faktor yang diduga menjadi pemicu timbulnya 

masalah diamati sekaligus pada waktu yang bersamaan. Pengamatan dilaksanakan 

di seluruh kabupaten/kota di Bali dengan sampel  dipilih secara klaster. Waktu 

pelaksanaan kegiatan PSG – PKG secara serempak di seluruh wilayah Indonesia 

dilakukan pada bulan Juni hingga Desember 2017. Khusus untuk wilayah Bali, 

pelatihan enumerator untuk teknis pelaksanaan PSG – PKG dilaksanakan selama 

4 hari dari tanggal 16 – 19 Juli 2017; pengambilan data dilaksanakan pada awal 

Oktober selama 10 hari dari tanggal 07 – 16 Agustus 2017; dan entry data 

dilakukan selama 1,5 bulan dari 18 Agustus 2017 hingga 30 September 2017. 

Hasil entry data kemudian dikirim ke Direktorat Gizi untuk dilakukan sinkronisasi 

dan analisis data di tingkat pusat. 

B.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam kegiatan PSG – PKG 2017 adalah Semua rumah tangga 

yang mempunyai Balita usia 0-59 bulan. Sedangkan sampelnya terdiri atas 

1.  Sampel balita 

a) Di setiap kabupaten/kota akan dipilih 300 rumah tangga yang memiliki Balita 

b) Sampel Balita adalah seluruh Balita yang ada di rumah tangga terpilih dalam 

setiap klaster 

c) Responden adalah ibu Balita atau seseorang anggota rumah tangga lainnya 

yang bisa mewakili rumah tangga sampel 

2. Sampel ibu hamil 

Ibu hamil yang berada dalam wilayah kluster sampel Balita 
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C.  Penentuan  Sampel  

Penentuan sampel (sampling) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu: 

(1) tahap pertama memilih klaster untuk setiap kabupaten dan kota; dan (2) 

tahap kedua memilih sampel Rumah Tangga (RT) di setiap klaster. 

1. Tahap I: Pemilihan Sampel Klaster di Kabupaten dan Kota.  

  Pada setiap kabupaten dan kota dipilih 30 klaster. Klaster di kabupaten 

adalah desa/kelurahan, sedangkan klaster di kota adalah Rukun Warga (RW). 

Pemilihan klaster di kabupaten/kota dilakukan dengan acak sistematik 

berdasarkan Probability Proportional to Size (PPS), sebagai berikut: 

1) Buat daftar desa/kelurahan termasuk jumlah penduduk. 

2) Tentukan interval dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah 

klaster. 

3) Tentukan klaster pertama dengan menggunakan Tabel Acak kemudian diikuti  

secara sistematis sampai diperoleh jumlah klaster yang diperlukan. 

4) Desa/kelurahan yang terpilih pada kegiatan PSG – PKG provinsi Bali tahun 

2017 secara rinci disajikan pada tabel 2.1 sampai dengan 2.9 
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2. Pemilihan Sampel Rumah Tangga Pada kluster terpilih .  

Setelah 30 (tiga puluh) klaster dipilih, selanjutnya adalah memilih sampel  

rumah tangga sebagai responden sebanyak 10 (sepuluh) rumah tangga   untuk 

setiap klaster, dengan cara purposive dengan model lingkaran anti nyamuk, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Di klaster terpilih, buat daftar pusat klaster atau titik klaster 4 yang  biasanya 

merupakan sarana umum, seperti: kantor kelurahan/dusun/RW, pasar, 

sekolah/madrasah, tempat peribadatan   (mesjid, gereja, pura), posyandu, balai 

pengobatan, puskesmas. 

2) Di setiap klaster dipilih secara acak/melotre satu pusat klaster. 

3) Di pusat klaster terpilih tersebut, pengumpul data berjalan dengan  memilih 

arah yang dapat dipilih secara acak, bisa dipilih salah satu ke  kiri, kanan, 

depan atau belakang. Cara yang paling mudah adalah   dengan melempar koin 

untuk memilih arah jalan secara acak.  Kemudian pengumpul data   berjalan 

sesuai arah pola anti nyamuk dengan pusat klaster sebagai titik tengah 

lingkaran. Pola obat anti   nyamuk memiliki lingkaran dalam (terdekat dengan 

pusat klaster), lingkaran kedua, ketiga dan seterusnya. Mulailah bergerak 

mengikuti lingkaran dalam, kemudian ke lingkaran berikutnya. Hal ini penting   

agar rumah tangga sampel menyebar di sekitar pusat klaster. 

4) Sambil berjalan, pengumpul data dapat membuat peta rumah-rumah yang 

dilalui dan mengunjungi rumah pertama untuk memeriksa apakah rumah 

tangga tersebut memiliki balita. Bila rumah tangga   tersebut memiliki balita 

maka dipilih sebagai sampel dan diberi nomor 1. Selanjutnya periksa rumah 

tangga berikutnya dan seterusnya sampai diperoleh 10 rumah tangga yang 

memiliki balita, dan beri  nomor urut 2, 3, 4, ......, 10. 

5) Setelah selesai melakukan pemetaan, rumah-rumah yang telah diberi  nomor 1 

sampai 10  didatangi untuk dilakukan wawancara, serta pengukuran/ 

penimbangan  terhadap seluruh anggota rumah tangga. 

6) Secara lebih rinci tata cara pemilihan sampel dalam satu klaster disajikan pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Tata Cara Pemilihan Sampel dalam Satu Klaster 

D.  Instrumen dan Peralatan 

Instrumen Pemantauan Status Gizi (PSG) terdiri dari kuesioner yang akan 

diisi oleh petugas pengumpul data di lapangan (enumerator). Variabel yang 

dikumpulkan adalah: 

1) Tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin responden  

2) Variabel antropometri; BB, TB, PB, LILA. 

3) Konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri 

4) PMT anak usia 6-59 bulan 

5) PMT ibu hamil KEK dan Balita kurus 

6) Frekuensi penimbangan Balita  

7) Riwayat balita dirawat 

8) Konsumsi kapsul vitamin A bagi bayi, anak Balita, dan ibu nifas 

9) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

10) Pemberian ASI eksklusif 

11) Konsumsi garam beriodium di rumah tangga 

12) Konsumsi gizi ibu hamil; 

Instrumen Pemantauan Konsumsi Gizi 

1) Kuesioner rumah tangga, individu dan konsumsi gizi ibu hamil 

2) Timbangan bahan makanan 

3) Buku foto makanan 
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Peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk PSG antara lain: 

1) Timbangan berat badan digital dengan ketelitian 0,1 kg  

2) Alat ukur panjang badan dengan ketelitian 0,1 cm 

3) Alat ukur tinggi badan dengan ketelitian 0,1 cm 

4) Pita LiLA 

5) Software data entry dan analisis 

6) Daftar jumlah penduduk menurut desa/ kelurahan 

7) Kuesioner  

8) Alat Tes Cepat Garam Beriodium (larutan uji garam beriodium) 

9) Komputer (tidak disediakan) 

E. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Merekrut petugas  dan pelatih  

Perekrutan  petugas pengumpul data oleh tim  PSG provinsi   yang terdiri 

dari tenaga pelaksana gizi Dinkes provinsi Bali dan Dosen Jurusan Gizi Poltekkes 

Denpasar. Banyaknya  tim yang direkrut  sesuai  dengan kebutuhan  dan 

mempertimbangkan berbagai  faktor antara lain georafis, luas wilayah dan faktor 

lainnya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pada masing – masing 

kabupaten/kota dibentuk tim dengan anggota tiga orang yang terdiri atas dua 

dosen Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar dan satu orang tenaga pelaksana gizi dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali dimana masing-masing anggota tim bertanggung 

jawab untuk  mengumpulkan data  pada 10 klaster.  

Pengumpulan data juga dibantu oleh tim pengumpul data  yaitu mahasiswa 

Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar yang telah menempuh mata kuliah Penilaian 

Status  Gizi dan Survei Konsumsi Pangan. Sebelum diterjunkan ke lapangan tim 

pengumpul data  direkrut  dan dilatih   untuk meningkatkan  pengetahuan   dan 

ketrampilan   dalam pengumpulan data.  Materi pelatihan difokuskan pada  teknik 

sampling, pengukuran antropometri, teknik wawancara dan penggunaan aplikasi 

pengolahan data  PSG – PKG.  
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2. Pengumpulan data   

Kegiatan pengumpulan data terdiri dari pengukuran antropometri dan 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan meliputi 

data antropometri dan informasi terkait indikator kegiatan pembinaan gizi sebagai 

berikut: 

a. Status Gizi (Data Antropometri) 

1) Anak Balita 

Dilakukan dengan mengukur seluruh anak Balita di rumah tangga, 

meliputi: 

a) Mencatat tanggal lahir atau umur (bulan) 

b) Mencatat panjang dan berat badan waktu lahir 

c) Mengukur Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB) atau Panjang Badan (PB) 

 Berat badan ditimbang dengan timbangan berat badan digital 

 Tinggi badan diukur dengan microtoise untuk anak yang sudah bisa berdiri 

(umur ≥ 24 bulan) 

 Panjang badan diukur dengan alat ukur panjang badan untuk anak yang 

belum bisa berdiri (umur ≤ 23 bulan), yaitu dengan posisi terlentang.  

 Catat cara pengukuran Balita dengan memberi kode tertentu bila diukur 

telentang atau diukur berdiri.  

2)  Anak Sekolah, Remaja, Dewasa  

Dilakukan dengan pengukuran berikut: 

a) Mencatat tanggal lahir atau umur 

b) Mengukur Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB) 

 Berat Badan ditimbang dengan timbangan berat badan digital 

 Tinggi Badan diukur dengan microtoise 

 Khusus untuk Wanita Usia Subur (WUS) umur 15-49 tahun dan ibu hamil 

serta ibu menyusui selain BB dan TB, dan Lingkar Lengan Atas (LiLA) 

dengan menggunakan pita LiLA.  
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3)  Ibu hamil : 

a) Mencatat tanggal lahir 

b) Mencatat umur kehamilan 

c) Pengukuran LiLA,  

d) Pengukuran TB dan BB 

b.  Konsumsi Gizi 

Data konsumsi gizi dikumpulkan dari anak balita yang ditemukan dalam 

kluster baik dia merupakan anak balita tunggal (hanya ada satu balita dalam satu 

keluarga) atau anak balita jamak (dijumpai lebih dari satu anak balita dalam satu 

keluarga) kedua-duanya dipantau konsumsi gizinya. Pengumpulan data konsumsi 

dilakukan dengan menggunakan metode food recall 1x24 jam. Data yang 

dikumpulkan meliputi: 

a) Waktu makan 

b) Urutan waktu (jam) 

c) Nama hidangan/ makanan/ minuman 

d) Kode hidangan 

e) URT/ Porsi Hidangan/ Makanan/ Minuman yang dikonsumsi (jumlah dan 

URT) 

f) Rincian bahan makanan/ minuman 

g) Kode bahan makanan 

h) URT dan berat rincian bahan makanan/ minuman yang dikunsumsi (jumlah, 

URT, matang (gram), mentah (gram)) 

c.  Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

Dilakukan dengan menanyakan dan mencatat IMD dari buku KIA. Jika 

IMD tidak dicatat dalam buku KIA, tanyakan kepada responden apakah bayi lahir 

diletakkan di dada ibu selama minimal 1 jam segera setelah melahirkan.  

d.  ASI Eksklusif pada Bayi 0-5 Bulan  

Dilakukan dengan menanyakan responden tentang pemberian ASI pada 

bayi usia 0-5 bulan 29 hari. 
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e.  Pengenalan makanan dan minuman lain selain ASI 

Dilakukan dengan menanyakan pada usia berapa bulan bayi pertama kali 

diberi makanan atau minuman lain selain ASI kepada ibu/ responden (sampel bayi 

usia 0-5 bulan 29 hari). 

f.  Balita berhenti diberi ASI (disapih) 

Dilakukan dengan menanyakan kepada ibu sampel Balita sampai usia 

berapa bulan bayi diberi ASI. 

g.  Frekuensi Penimbangan Balita 

Dilakukan dengan mencatat frekuensi penimbangan Balita dari Kartu 

Menuju Sehat (KMS), buku KIA atau formulir lain catatan penimbangan Balita 

yang ada di Posyandu dalam 6 bulan terakhir. 

h.  Jenis makanan lain yang diberikan selain ASI 

Dilakukan dengan menanyakan jenis makanan atau minuman lain selain 

ASI kepada sampel Balita usia 0-5 bulan 29 hari. 

i.  Pemberian dan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 

a) Pada remaja puteri dengan menanyakan apakah sedang haid dan menerima, 

membeli dan mengonsumsi TTD serta alasan jika tidak minum TTD.  

b) Pada ibu hamil dilakukan dengan menanyakan dan mencatat umur kehamilan 

saat ini dan umur kehamilan saat pertama menerima TTD, jumlah yang 

diterima, dibeli dan dikonsumsi ibu hamil serta alasan jika tidak minum TTD.  

c) Pada ibu nifas dilakukan dengan menanyakan dan mencatat jumlah TTD yang 

diterima, dibeli dan diminum serta alasan jika tidak minum TTD.  

j.  Tatalaksana Gizi Buruk 

Dilakukan dengan menanyakan dan mencatat tatalaksana penanganan 

kasus Balita gizi buruk dari rumah tangga dalam setahun ini. Hal-hal yang 

ditanyakan meliputi: 
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a) Keadaan kesehatan Balita gizi buruk (penyakit yang diderita). 

b) Perawatan dan penanganan yang diberikan (rujukan, tatalaksana gizi buruk, 

PMT). 

k.  Pemberian Kapsul Vitamin A 

a) Balita 6-11 bulan: mencatat dari Kartu Menuju Sehat (KMS), buku KIA atau 

formulir lain catatan pemberian vitamin A pada bulan Februari atau Agustus. 

b) Balita 12-59 bulan: mencatat dari Kartu Menuju Sehat (KMS), buku KIA atau 

formulir lain catatan pemberian vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. 

c) Ibu Nifas: mencatat dari buku KIA atau formulir lain catatan pemberian 

vitamin A pada ibu melahirkan dalam waktu 42 hari masa nifas. 

l.  Pemberian Makanan Tambahan  

a) Pada Balita kurus ditanyakan dan dicatat jenis makanan tambahan dan berapa 

lama mendapat makanan tambahan. 

b) Pada ibu hamil ditanyakan dan dicatat jenis makanan tambahan dan berapa 

lama mendapat makanan tambahan. 

m.  Konsumsi Garam Beriodium di Rumah Tangga 

Dilakukan dengan menguji kandungan iodium dalam garam yang 

digunakan keluarga atau rumah tangga dengan menggunakan alat test cepat garam 

beriodium. Hasil uji memberikan perubahan warna (ungu pekat atau ungu pucat) 

yang mengindikasikan garam mengandung iodium atau jika tidak terjadi 

perubahan warna mengindikasikan garam tidak mengandung iodium. 

3. Monitoring Pelaksanaan Pengumpulan data  

Pada  waktu  pelaksanaan pengumpulan data dilakukan monitoring  

meliputi:  

1) Pengecekan sampel klaster, titik pusat  klaster dan   pemilihsan sampel rumah 

tangga  
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2) Kelengkapan pengisian Kuisioner  

3) Mengamati dan mengarahkan   cara melakukan wawancara , pengukuran berat 

badan, tinggi badan, panjang    badan  dan  pengujian   garam   yang 

dikonsumsi dengan iodein  test.  

4) Melakukan   reabilitas   hasil pengukuran ,pelaksananan dengan mengukur 

ulang   secara acak   balita sampel   di berbagai klaster yang berbeda.  

Pelaksana monitoring adalah tim Pusat  (Direktorat Bina Gizi, badan 

Litbangkes),   tim Propinsi   (Dinkes  dan   Poltekkes)  serta tim kabupaten   /Kota  

(Dinkes   Kabupaten/Kota, puskesmas)  

F.  Manajemen Data 

Manajemen data dan informasi meliputi data entry, data cleaning, pengolahan dan 

analisis data serta penyusunan laporan diharapkan dapat dilakukan oleh Perguruan 

Tinggi dan Poltekkes Jurusan Gizi. Perguruan Tinggi dan atau Poltekkes Jurusan 

Gizi merupakan pangkalan data, sementara diseminasi hasil dilakukan bersama 

Dinas Kesehatan. 

a.  Data Entry 

Kuesioner atau formulir pengumpulan data yang telah dicek dan divalidasi 

pengisian dan kelengkapan data yang diperlukan, selanjutnya entry data dilakukan 

oleh Tim Provinsi dan wajib menggunakan aplikasi (software) khusus yang 

dipersiapkan untuk pelaksanaan PSG. Data yang di-entry adalah data dari 

kuesioner yang telah diedit dan ditandatangani oleh Supervisor. Setelah di-entry, 

formulir harus ditandatangani oleh petugas entry pada bagian belakang kuesioner. 

File database yang telah divalidasi oleh Supervisor segera dikirim melalui email: 

subditbkg@yahoo.com. Formulir data yang telah dientry disimpan di Dinas 

Kesehatan Provinsi untuk dapat di cross check jika diperlukan. 

b.  Data Cleaning  

Sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data lebih lanjut, dilakukan 

pengecekan hasil data entry. Pada proses ini, kembali dilakukan pengecekan ulang 

apabila ditemukan adanya data ekstrim. Data ekstrim divalidasi ulang dengan 

mailto:subditbkg@yahoo.com
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melihat kembali kuesioner atau formulir pengumpulan data yang telah dicek dan 

divalidasi.  

c.  Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi (software) PSG 

yang telah disiapkan. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi atau software lainnya, misalnya SPSS dan MS Excel. Hasil pengolahan 

dan analisis data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel silang, 

grafik, gambar dan narasi.  

d.  Penyusunan Laporan 

Laporan hasil pelaksanaan PSG disusun Tim Provinsi berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data. 

e.  Diseminasi Hasil 

Hasil PSG perlu di-diseminasikan kepada kepala wilayah (Gubernur, 

Bupati/ Walikota) dan kepada pemangku kepentingan terkait baik di kabupaten/ 

kota, provinsi dan pusat. Diharapkan hasil PSG dapat dimanfaatkan untuk 

penentuan tindakan cepat (quick response), pengambilan keputusan, penentuan 

kebijakan dan perencanaan. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN 

 

A. Hasil Pemantauan Status Gizi 

1. Balita Gizi Kurang/Buruk (Underweight) 

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Provinsi Bali 2017, diketahui 

prosentase balita gizi kurang dan buruk (underweight) di Bali adalah 8.6%. Angka 

ini sudah jauh lebih kecil dari prosentase nasional yang mencapai 17,8%. Bila 

dibandingkan dengan hasil yang sama di 2016 yaitu sebesar 9,1%, maka dapat 

dijumpai fakta terjadinya penurunan prosentase balita underweight di Bali, meski 

penurunan yang terjadi hanya sekitar 0,5%. Bila dibandingkan dengan provinsi 

lainnya, tercatat Bali sebagai provinsi dengan prosentase underweight paling 

rendah di Indonesia. Sebaran prosentase balita underweight di Indonesia 

selengkapnya disajikan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 

Sebaran Balita Underweight (gizi kurang/buruk) di Indonesia 2017 

Bila dilihat dari sebarannya per kabupaten/kota, diketahui prosentase 

Balita Underweight tertinggi di Buleleng (Gizi Buruk 4,1%; Gizi Kurang 10,3%) 

sedangkan prosentase terendah dijumpai di Denpasar (Gizi Buruk 0,3%; Gizi 

Kurang 3,2%). Seperti tersaji pada gambar 3.2, prosentase balita underweight di 

seluruh kabupaten/kota di Bali sudah berada di bawah angka nasional dan bila 

prosentase balita underweight secara keseluruhan di Bali sebesar 8,6% dijadikan 

sebagai acuan, maka masih terdapat empat kabupaten yang memiliki masalah 

balita underweight lebih besar dibanding masalah yang sama secara keseluruhan 

di Bali  yaitu Buleleng (Gizi Buruk 4,1%; Gizi Kurang 10,3%), Karangasem (Gizi 
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Buruk 3,0%; Gizi Kurang 10,5%), Jembrana (Gizi Buruk 4,5%; Gizi Kurang 

8,3%), dan Bangli (Gizi Buruk 2,6%; Gizi Kurang 7,6%).  

 

Gambar 3.2 

Sebaran Balita Underweight (gizi kurang/buruk) di Bali 2017 

2. Balita Pendek/Sangat Pendek (Stunting) 

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Provinsi Bali 2017, diketahui 

prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di Bali adalah 19,0% atau 

turun sekitar 0,7% dari hasil yang sama tahun lalu. Angka ini juga sudah berada di 

bawah prosentase stunting nasional yang mencapai 29,6%. bila dibandingkan 

dengan provinsi lain, diketahui Bali merupakan provinsi dengan prevalensi 

stunting terrendah di Indonesia. Sebaran stunting di Indonesia selengkapnya 

disajikan pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 

Sebaran Balita stunting di Indonesia 2017 
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Bila dilihat dari sebarannya per kabupaten/kota di Bali, diketahui 

prosentase Balita stunting tertinggi terdapat di Buleleng (Sangat pendek 8,9%; 

Pendek 20,1%) sedangkan terendah dijumpai di Denpasar  (Sangat pendek 2,0%; 

pendek 7,5%). Selengkapnya disajikan pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 

Sebaran Balita stunting di Bali 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.4 prosentase stunting di kabupaten/kota di 

Bali seluruhnya sudah berada di bawah angka nasional, dan apabila prosentase 

stunting di Bali secara keseluruhan yaitu 19,0% dijadikan sebagai acuan, maka 

masih terdapat 5 kabupaten yang memiliki prosentase stunting  di atas acuan yaitu 

Buleleng (Sangat pendek 8,9%; Pendek 20,1%); Bangli (Sangat pendek 8,2%; 

Pendek 20,2%); Jembrana (Sangat pendek 8,6%; Pendek 16,6%); Karangasem 

(Sangat pendek 6,6%; Pendek 17%); serta Gianyar (Sangat pendek 3,9%; Pendek 

18,6%). Berdasarkan kriteria masalah balita pendek yang ditetapkan oleh standar 

WHO yaitu prevalensi <20%, sebenarnya secara keseluruhan Bali sudah termasuk 

dalam kategori tidak mengalami masalah balita stunting, namun bila dilihat 

berdasarkan sebarannya pada masing – masing kabupaten/kota masih terdapat 

lima kabupaten yang prosentase balita stuntingnya di atas standar WHO yaitu 

Buleleng (28,9%), Bangli (28,4%), Jembrana (25,2%), Karangasem (23,6%), dan 

Gianyar (22,5%). 

3. Balita Gizi kurus/Sangat Kurus (Wasting) 

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Provinsi Bali 2017, diketahui 

prosentase balita kurus dan sangat kurus (wasting) di Bali adalah 6,3%. Bila 
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dibandingkan dengan hasil yang sama tahun lalu yaitu sebesar 5,5%, maka 

prosentase balita wasting justru mengalami peningkatan. Meski demikian, tercatat 

bahwa prosentase balita wasting di Bali masih lebih rendah dibanding wilayah 

lain di Indonesia. Sebaran balita di Indonesia wasting selengkapnya disajikan pada 

gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 

Sebaran Balita wasting di Indonesia 2017 

Bila dilihat dari sebarannya per kabupaten/kota, diketahui prosentase 

Balita wasting tertinggi terdapat di Jembrana (sangat kurus 5,7%; kurus 7,2%), 

dan terendah dijumpai di Denpasar  (sangat kurus 0,6%; kurus 3,2%),  

 

Gambar 3.6 

Sebaran Balita wasting di Bali 2017 

Berdasarkan kriteria masalah balita kurus yang ditetapkan oleh standar 

WHO yaitu prevalensi <5%, secara keseluruhan Bali (dengan prevalensi 6,3%) 

masih termasuk wilayah dengan kategori mengalami masalah balita wasting, dan 

memang pada kenyataannya diketahui hanya terdapat tiga kabupaten yang masuk 
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dalam kategori tidak mengalami permasalahan balita wasting yaitu Denpasar 

(3,8%), Klungkung (3,9%), dan Bangli (4,3%). 

4. Kecenderungan Masalah Gizi Balita di Bali 

Bila dibandingkan dengan hasil pemantauan status gizi tahun sebelumnya, 

secara garis besar sebenarnya sudah terjadi kecenderungan penurunan masalah 

gizi balita di Bali, namun hal ini bukan berarti bahwa Bali sudah terbebas dari 

masalah gizi. Trend yang bakal terjadi di masa yang akan datang justru akan 

terjadi masalah gizi ganda, manakala masalah gizi kurang belum sepenuhnya 

dapat diatasi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat akan 

muncul masalah gizi lebih pada saat yang berbarengan. Kecenderungan yang 

demikian bahkan sudah terjadi di Bali pada saat ini. Dari hasil pemantauan status 

gizi yang dilaksanakan ini, risiko terjadinya gizi kurang pada balita relatif sama 

besarnya dengan risiko terjadinya gizi lebih (gambar 3.7)  

 

Gambar 3.7 

Perbandingan Risiko Gizi Kurang dan Lebih pada Balita di Bali 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.7, risiko terjadinya gizi kurang pada balita di 

Bali (11,7%) relatif hampir sama dengan risiko terjadinya gizi lebih (12,8%). Bila 

dilihat sebaran risiko pada masing – masing kabupaten/kota, Karangasem 

merupakan wilayah dengan risiko gizi kurang tertinggi yaitu 17,1%, sedangkan 

risiko gizi kurang terrendah terjadi di Bangli (9,1%). Untuk risiko gizi lebih, 

tertinggi terjadi di Tabanan (15,6%) dan terrendah di Karangasem (10,1%). 
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Masalah gizi ganda juga nampak jelas terjadi bila ditinjau dari indeks 

komposit (gambaran wasting, stunting, dan underweight disajikan secara 

bersamaan). Meski belum menampakkan angka yang bermakna, namun sudah 

dijumpai anak yang bertubuh gemuk padahal dia pendek (gambar 3.8) 

 

Gambar 3.8 

Gambaran Anak yang bertubuh Pendek di Bali 2017 

Pada gambar 3.8, dijumpai balita yang bertubuh gemuk meski dia pendek 

di hampir semua wilayah. Dilihat proporsinya secara keseluruhan di Bali terdapat 

1% anak pendek yang bertubuh gemuk dengan proporsi tertinggi di Kabupaten 

Jembrana (3,9%) dan terrendah di Kota Denpasar (0,3%). Sebaliknya pada 

kelompok anak yang memiliki tinggi badan normal, ternyata masih  banyak 

dijumpai yang bertubuh kurus (gambar 3.9) 

 

Gambar 3.9 

Gambaran Anak yang bertubuh Normal di Bali 2017 
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Seperti tersaji pada gambar 3.9, pada kelompok anak yang memiliki tinggi 

badan normal, secara keseluruhan di Bali terdapat sebanyak 5,5% yang bertubuh 

kurus. Proporsi anak dengan karakteristik demikian paling banyak dijumpai di 

Kabupaten Jembrana (11,1%) dan terrendah di Kota Denpasar (3,5%). Dari hasil 

yang tersaji pada gambar 3.8 dan 3.9 inilah dapat disimpulkan bahwa masalah gizi 

ganda sudah terjadi saat ini di Bali. 

Sesuai dengan standar WHO. Suatu daerah dikatakan tidak mengalami 

masalah gizi pada balita bila prevalensi balita pendek <20% dan prevalensi balita 

kurus <5%; dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita pendek 

<20% dan prevalensi balita kurus >5%; mengalami masalah gizi kronis bila 

prevalensi balita pendek >20% dan prevalensi balita kurus <5%; dan mengalami 

kedua masalah (gizi akut dan kronis) bila prevalensi balita pendek >20% dan 

prevalensi balita kurus >5%. 

Tabel 3.1 

Kecenderungan Masalah Gizi Balita di Bali tahun 2015 – 2017  

 

Kabupaten/ Kota 

2015 2016 2017 

Prevalensi 
Kategori 

Masalah 

Prevalensi 
Kategori 

Masalah 

Prevalensi 
Kategori 

Masalah 
Balita 

Pendek 

Balita 

Kurus 

Balita 

Pendek 

Balita 

Kurus 

Balita 

Pendek 

Balita 

Kurus 

Jembrana 25,3 5,5 Akut kronis 23,1 6,8 Akut kronis 25,1 12,8 Akut kronis 
Tabanan 18,8 2,8 Tidak ada  15,8 5,0 Akut 16,2 5,8 akut 

Badung 13,6 5,6 Tidak ada  11,5 4,3 Tidak ada  14,8 7,7 akut 

Gianyar 16,0 7,4 Akut 13,6 4,7 Tidak ada  22,2 5,3 Akut kronis 

Klungkung 13,2 5,6 Akut 20,3 8,9 Akut kronis 16,3 3,8 Tidak ada 
Bangli 28,4 6,2 Akut kronis 25,7 6,0 Akut kronis 28,4 4,3 kronis 

Karangasem 27,2 7,0 Akut kronis 26,1 5,7 Akut kronis 23,6 5,2 Akut kronis 

Buleleng 25,0 7,0 Akut kronis 24,2 3,8 Kronis 28,9 8,9 Akut kronis 

Denpasar 18,5 6,2 Akut 16,1 5,5 Akut 9,6 3,8 Tidak Ada 

 Bali 20,6 5,9 Akut kronis 19,7 5,5 Akut 19,0 6,3 Akut 

 

Berdasarkan tabel 3.1 diketahui bahwa pada 2015 Bali masih termasuk 

sebagai wilayah dengan  kategori masalah gizi akut kronis dan semenjak 2016 

masalahnya telah bergeser menjadi gizi akut. Bila dilihat pada masing-masing 

kabupaten/kota, pada 2015 terdapat empat wilayah yang masalah gizinya 

tergolong akut kronis yaitu Jembrana, Bangli, Karangasem, dan Buleleng, pada 

2017 juga terdapat empat wilayah yaitu Jembrana, Klungkung, Bangli, dan 

Karangasem. Perubahan kompisisi empat wilayah yang masih tergolong 

mengalami masalah akut kronis ini terjadi karena, Buleleng yang tadinya 

termasuk sebagai wilayah dengan masalah gizi akut kronis berubah menjadi 
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kronis, sedangkan Klungkung yang tadinya mengalami masalah gizi akut berubah 

menjadi akut kronis. Perubahan komposisi juga terjadi pada wilayah yang tidak 

mengalami masalah gizi meski jumlahnya tetap dua wilayah. Pada 2015 wilayah 

tidak mengalami masalah gizi adalah Badung dan Tabanan, sedangkan pada 2017 

yang termasuk kategori ini adalah Badung dan Gianyar. 

4.  Status Gizi Anak Usia Sekolah dan Remaja 

Anak usia sekolah dan remaja dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu 

umur 05 – 12 tahun; 13 – 15 tahun dan 16 – 18 tahun. Permasalahan gizi pada 

anak usia sekolah dan remaja ternyata berbeda bila dibandingkan dengan 

permasalahan gizi pada balita. 

a. Umur 05 – 12 tahun 

Berbeda dengan kelompok balita, prosentase wasting pada anak usia 

sekolah dan remaja di Bali relatif kecil. Bahkan bila dilihat sebaran masalahnya, 

Bali tercatat sebagai provinsi dengan prosentase wasting pada anak usia 5 -12 

tahun paling rendah di Indonesia (gambar 3.10). 

 
Gambar 3.10 

Sebaran Wasting pada Anak 5 – 12 tahun di Indonesia 2017 

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi Bali tahun 2017 diketahui 

prosentase wasting  pada anak usia sekolah (5 – 12 tahun) hanya 4,9%. Sudah 

jauh berada di bawah angka nasional yang mencapai 10,9%. Bila angka 4,9% ini 

dijadikan acuan maka seperti tersaji pada gambar 3.11 masih terdapat empat 

wilayah yang prosentase wasting  pada anak usia sekolah (5 – 12 tahun) berada di 
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atas acuan yaitu Denpasar (8,1%); Jembrana (7,7%); Tabanan (6,1%) dan Badung 

(5,5%). 

 
Gambar 3.11 

Sebaran Wasting pada Anak 5 – 12 tahun di Bali 2017 

Gambaran yang hampir sama juga bisa dilihat gambaran stuntingnya. 

Prosentase anak usia 5 – 12 tahun yang mengalami stunting di Bali hanya 

mencapai 13,9% dan angka ini tercatat sebagai prosentase stunting pada anak usia 

5 – 12 tahun paling rendah di Indonesia (gambar 3.12) 

 
Gambar 3.12 

Sebaran Stunting pada Anak 5 – 12 tahun di Indonesia 2017 

Bila dilihat sebarannya pada masing – masing kabupaten/kota, prosentase 

stunting pada anak usia 5 – 12 tahun di seluruh kabupaten/kota di Bali sudah 

berada di bawah angka nasional. Bila angka stunting secara keseluruhan sebesar 

13,9% dijadikan sebagai acuan, maka seperti tersaji pada gambar 3.13 masih 

terdapat empat kabupaten yang prosentasenya masih di atas acuan yaitu Gianyar 

(14,5%); Buleleng (15,9%); Karangasem (21,6%); dan Jembrana (21,7%).  
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Gambar 3.13 

Sebaran Stunting pada Anak 5 – 12 tahun di Bali 2017 

Namun bila mengacu pada kriteria masalah yang ditetapkan WHO sebesar 

20%, sebenarnya hanya terdapat dua kabupaten yang memiliki prosentase stunting 

di atas batasan WHO yaitu Jembrana (Sangat pendek 8,9%; pendek 12,7%; dan 

total stunting 21,7%) dan Karangasem (Sangat pendek 4,8%; pendek 16,8%; dan 

total stunting 21,6%).  

b. Umur 13 – 15 tahun 

Gambaran yang hampir serupa juga terjadi pada kelompok usia 13 – 15 

tahun. Prosentase wasting pada kelompok usia ini di Bali hanya mencapai 4,8% 

dan angka ini merupakan angka prosentase wasting terrendah dibanding wilayah 

lain di seluruh Indonesia (Gambar 3.14) 

 
Gambar 3.14 

Sebaran Wasting pada Anak 13 – 15 tahun di Indonesia 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.15, nampak bahwa prosentase wasting pada 

anak usia 13 – 15 tahun di seluruh wilayah  sudah berada di bawah angka 
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nasional. Namun bila mengacu pada kriteria batasan masalah wasting WHO 

sebesar 5%, terdapat empat wilayah yang masih memiliki masalah wasting yaitu 

Denpasar (8,1%); Jembrana (7,7%), Tabanan (6,1%) dan Badung (5,5%) 

 
Gambar 3.15 

Sebaran Wasting pada Anak 13 – 15 tahun di Bali 2017 

Sedangkan untuk masalah stunting untuk kelompok usia 13 – 15 tahun 

diketahui prosentase seluruh Bali mencapai hanya 16,2%  dan sudah jauh lebih 

kecil dibanding angka nasional yang mencapai 36,8%. Sebaran selengkapnya 

disajikan pada gambar 3.16. 

 
Gambar 3.16 

Sebaran Stunting pada Anak 13 – 15 tahun di Indonesia 2017 

Pada gambar 3.17, nampak bahwa meskipun sebaran stunting pada usia 13 

– 15 tahun di masing- masing kabupaten kota di Bali seluruhnya sudah berada di 

bawah angka nasional, namun sebenarnya masih terdapat dua kabupaten yang 

memiliki prosentase stunting di atas batasan WHO sebesar 20% yaitu Karangasem 

(Sangat pendek 5,3%; pendek 28,9%; dan total stunting 34,2%) dan Bangli 

(Sangat pendek 0%; pendek 20%; dan total stunting 20%).. 
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Gambar 3.17 

Sebaran Stunting pada Anak 13 – 15 tahun di Bali 2017 

c. Umur 16 – 18 tahun 

Prosentase wasting pada kelompok usia 16 – 18 tahun di Bali bahkan lebih 

rendah lagi dan hanya mencapai 3% namun karena di banyak wilayah di 

Indonesia dijumpai prosentase wasting pada usia 16 – 18 tahun yang rendah, 

maka Bali hanya berada di urutan ke 12 terendah. Sebaran wasting pada kelompok 

usia 16 – 18 tahun selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 
Gambar 3.18 

Sebaran wasting pada Anak 16 – 18 tahun di Indonesia 2017 

Rendahnya prosentase wasting pada anak usia 16 – 18 tahun di Bali juga 

dapat dilihat berdasarkan sebarannya pada masing – masing kabupaten/kota. Dari 

hasil pemantauan status gizi di Bali tahun 2017 diketahui terdapat empat wilayah 

yang sama sekali tidak dijumpai kasus wasting pada anak usia 16 – 18 tahun yaitu 

Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Badung. Namun bila dilihat sebarannya secara 

keseluruhan sebenarnya masih terdapat tiga kabupaten kota yang prosentase 

wasting pada anak usia 16 – 18 tahun yang masih berada di atas batas penetapan 
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masalah wasting sebesar 5% yaitu Buleleng (7,4%); Denpasar (6,7%); dan Bangli 

(5,3%) (gambar 3.19) 

 
Gambar 3.19 

Sebaran wasting pada Anak 16 – 18 tahun di Bali 2017 

Berbeda dengan wasting, prosentase stunting pada kelompok usia 16 – 18 

tahun di Bali ternyata masih tinggi hingga mencapai 20,7%. Namun bila 

dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia ternyata Bali memiliki 

prosentase stunting pada kelompok usia 16 – 18 tahun paling rendah. Hal ini 

secara tidak langsung menunjukkan bahwa belum ada satupun wilayah di 

Indonesia yang terbebas dari masalah stunting khususnya pada kelompok usia 16 

– 18 tahun apabila mengacu pada batasan masalah WHO sebesar 20% (gambar 

3.20). 

 
Gambar 3.20 

Sebaran stunting pada Anak 16 – 18 tahun di Indonesia 2017 

Sebagai mana tersaji pada gambar 3.21  Bali dengan total stunting 20,7% 

(Sangat pendek 1,5% dan pendek 19,2%) pada kelompok umur 16 – 18 tahun juga 

termasuk wilayah yang belum melewati batasan kritis penetapan masalah stunting 
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WHO sebesar 20%. Secara akumulatif hal ini terjadi karena seperti tersaji pada 

gambar 3.20 pada kelompok umur 16 – 18 tahun ini masih terdapat empat 

kabupaten yang masih memiliki prosentase stunting yang belum melampaui 

batasan kritis WHO yaitu Karangasem (Sangat pendek 6,9%; pendek 27,6%; dan 

total stunting 34,5%); Buleleng (Sangat pendek 3,7%; pendek 25,9%; dan total 

stunting 29,6%); Badung (Sangat pendek 0%; pendek 26,7%; dan total stunting 

26,7%); dan Klungkung (Sangat pendek 0%; pendek 21,1%; dan total stunting 

21,1%) 

 
Gambar 3.21 

Sebaran Stunting Pada Anak Usia 16 – 18 tahun di Bali 2017 

 

d. Masalah Kegemukan pada anak usia sekolah dan Remaja 

Seperti halnya situasi nasional,  Bali juga telah mengalami beban masalah 

gizi ganda. Hal ini dibuktikan dengan prosentase gemuk yang lebih besar 

dibanding prosentase kurus pada kelompok yang sama.  

 
Gambar 3.22 

Perbandingan Prosentase Kurus dan Gemuk  

Pada Anak Usia 05 – 12 tahun di Bali 2017 
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Seperti tersaji pada gambar 3.22 nampak bahwa pada kelompok usia 05 – 

12 tahun prosentase gemuk memang lebih besar dibandingkan dengan prosentase 

kurus dan terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan selisih terbesar terjadi di 

Denpasar (Gemuk  27,5%; Kurus 8,1%; dan selisih 27,5%) dan terkecil terjadi di 

Bangli (Gemuk  13,5%; Kurus 3,5%; selisih 10%). 

 
Gambar 3.23 

Perbandingan Prosentase Kurus dan Gemuk  

Pada Anak Usia 13 – 15 tahun di Bali 2017 

Untuk kelompok umur 13 – 15 tahun selisih antara prosentase gemuk dan 

kurus tertinggi meningkat menjadi 28,6% terjadi di Gianyar (Gemuk 32,1% dan 

Kurus 3,6%) dan selisih terkecil terjadi di Tabanan (Gemuk 15,2%; Kurus 9,1%; 

dan selisih 6,1%) (gambar 3.23). Terakhir pada usia 15 – 18 tahun selisihnya 

meningkat lagi menjadi 31,6% terjadi di Bangli dan selisih terkecil terjadi di 

Karangasem (Gemuk 10%; Kurus 3,3%; dan selisih 6,7%) (Gambar 3.24). 

 
Gambar 3.24 

Perbandingan Prosentase Kurus dan Gemuk  

Pada Anak Usia 16 – 18 tahun di Bali 2017 
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Seperti tersaji pada gambar 3.21; 3.22; dan 3.23 nampak bahwa remaja 

bertubuh gemuk dijumpai hampir secara merata di seluruh wilayah dan kelompok 

umur dengan jumlah mencapai 2 – 5 kali lipat dibanding remaja kurus. Yang 

menarik adalah disamping paling banyak dijumpai remaja yang bertubuh kurus, 

Denpasar dan Buleleng juga merupakan wilayah yang paling banyak dijumpai 

remaja yang bertubuh gemuk hampir pada semua kelompok umur. Hal ini 

mengandung arti bahwa beban masalah gizi ganda memang sudah terjadi di Bali. 

Sementara masalah gizi kurang belum sepenuhnya dapat diatasi, pada saat yang 

bersamaan juga telah muncul masalah gizi lebih yang juga perlu penanganan lebih 

lanjut. 

5. Status Gizi Remaja Putri 

Gambaran masalah gizi remaja putri di Bali sebagai salah satu kelompok 

yang tergolong rawan gizi hampir tidak jauh berbeda dengan remaja secara 

keseluruhan. Di satu sisi masih terdapat remaja putri yang masih mengalami 

masalah gizi kurang (kurus) tapi di sisi lain juga dijumpai remaja putri yang 

mengalami masalah gizi lebih. Jumlah remaja putri di Bali yang mengalami 

masalah gizi lebih ternyata lebih banyak dibanding yang mengalami masalah gizi 

kurang. Hal ini terjadi pada semua wilayah seperti tersaji pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 

Perbandingan Prosentase Kurus dan Gemuk  

Pada Remaja Putri di Bali 2017 

Dari gambar 3.25 nampak bahwa prosentase kurus pada remaja putri di 

Bali relatif sangat kecil hanya mencapai 2,2%. Hal ini sebenarnya terjadi karena 

berdasarkan hasil pemantauan di tiga wilayah yaitu Gianyar, Klungkung, dan 
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Badung diperoleh hasil tidak ada satupun remaja putri yang bertubuh kurus. 

Prosentase kurus pada remaja putri paling banyak dijumpai di Bangli (5,9%). 

Sebaliknya seperti tersaji pada gambar 3.24 prosentase gemuk pada remaja putri 

relatif jauh lebih tinggi bahkan hampir mencapai 2 – 3 kali lipat dibanding 

prosentase kurus. Secara keseluruhan prosentase gemuk pada remaja putri di Bali 

mencapai 26,4% dan bila dilihat pada masing – masing wilayah, prosentase 

tertinggi dijumpai di Buleleng (37,3%) dan terrendah di Bangli (15,5%). 

5. Risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

Meski prevalensi kurus pada remaja putri sangat rendah, hal ini bukan 

berarti remaja putri di Bali sudah terbebas dari masalah kurang gizi. Berdasarkan 

parameter yang lain yaitu ukuran lingkar lengan atas (LILA) diketahui masih 

dijumpai remaja putri di Bali (17,1%) yang mengalami risiko kekurangan energi 

kronis (KEK) walau harus diakui bahwa prosentase KEK pada remaja putri di 

Bali sudah jauh berada dibawah prosentase nasional, bahkan bila dilihat besaran 

masalahnya, Bali menduduki peringkat kedua paling rendah untuk prosentase 

KEK pada remaja putri. (Gambar 3.26). 

 

Gambar 3.26 

Prosentase Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Remaja Putri 

di Indonesia 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 

Bila dilihat sebaran KEK rematri pada masing – masing kabupaten/kota, 

seperti terlihat pada gambar 3.27 nampak bahwa prosentase KEK pada semua 

wilayah sudah berada di bawah prosentase nasional. Bila prosentase KEK remaja 

putri di Bali sebesar 17,1% digunakan sebagai batas acuan, maka terdapat empat 

wilayah yang prosentase KEK pada remaja putrinya masih berada di atas acuan 
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yaitu Karangasem (24,1%); Bangli (23,5%); Badung (21,4%); dan Jembrana 

(20,7%). Sementara lima kabupaten lainnya yaitu Buleleng (16,1%); Denpasar 

(14,3%); Tabanan (13,3%); Gianyar (9,1%) dan Klungkung (6,3%) prosentase 

KEKnya sudah berada di bawah acuan prosentase KEK pada remaja putri secara 

keseluruhan di Bali. 

 

Gambar 3.27 

Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Remaja Putri  

di Bali 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 

Risiko KEK di Bali juga masih dijumpai pada dua kelompok rawan gizi 

yang lain yaitu Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil (bumil). Namun 

demikian, samahalnya dengan kelompok Rematri, prosentase KEK pada Bumil di 

Bali sudah jauh rendah bila dibanding prosentase secara nasional, dimana Bali 

menduduki urutan ke-3 prosentase KEK pada Bumil paling rendah (gambar 3.28).  

 

Gambar 3.28 

Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Bumil  

di Indonesia 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 
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Seperti tersaji pada gambar 3.29, prosentase KEK pada Bumil di seluruh 

kabupaten/kota di Bali sudah berada di bawah angka nasional. Bila prosentase 

secara keseluruhan di Bali sebesar 7,9% dijadikan sebagai acuan, maka 

sebenarnya masih terdapat enam wilayah yang prosentase KEK pada bumilnya 

masih berada diatas acuan yaitu Buleleng (10,2%); Bangli (9,3%); Badung 

(9,0%); Tabanan (8,4%); Karangasem (8,4%) dan Denpasar (8%)    

 

Gambar 3.29 

Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil  

di Bali 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 

Situasi yang mirip juga terjadi pada kelompok rawan gizi yang lain yaitu 

wanita usia subur (WUS). Prosentase KEK pada WUS di Bali hanya mencapai 

angka 7% dan angka ini sudah berada di bawah prosentase nasional yang 

mencapai 10,7% (gambar 3.30) 

 
Gambar 3.30 

Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada WUS  

di Indonesia 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 
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Seperti nampak pada gambar 3.31 secara keseluruhan prosentase WUS di 

Bali yang mengalami KEK hanya mencapai 7% dan sudah berada dibawah angka 

prosentase nasional yang mencapai 10,7%. Bila angka 7% digunakan sebagai 

batas acuan, maka terdapat 6 wilayah yang prosentase KEK pada WUS masih di 

atas acuan yaitu Buleleng (10,2%); Bangli (9,3%); Badung (9,0%); Tabanan 

(8,4%); Karangasem (8,4%) dan Denpasar (8%).  

 
Gambar 3.31 

Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) Pada WUS  

di Bali 2017 Berdasarkan hasil Pengukuran LILA 

6. Status Gizi Orang Dewasa 

Masalah kegemukan yang mulai menjadi masalah gizi pada kelompok 

anak usia sekolah dan remaja ini ternyata semakin meningkat prosentasenya pada 

kelompok usia dewasa. Bahkan bila dilihat sebarannya, Bali dengan prosentase 

gemuk+obes pada orang dewasa yang mencapai 44,1% sudah berada di atas 

prosentase nasional yang hanya mencapai 40,4%. Dengan prosentase yang cukup 

tinggi tersebut Bali menduduki urutan ke-8 sebagai wilayah dengan prosentase 

gemuk+obes pada orang dewasa tertinggi di Indonesia (gambar 3.32) 

 
Gambar 3.32 

Sebaran risiko gemuk+obes pada  Orang Dewasa  

Di Indonesia 2017 Berdasarkan hasil pengukuran IMT 
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Bila dilihat pada masing – masing kabupaten/kota, seperti tersaji pada 

gambar 3.33 nampak bahwa masalah kegemukan pada orang dewasa di Bali 

hampir terjadi secara merata di seluruh kabupaten/kota dan semuanya sudah 

berada di atas prosentase nasional kecuali Bangli (gemuk 16%; obese 21,9%; dan 

total kegemukan 37,9%). 

 

Gambar 3.33 

Sebaran risiko gemuk+obes pada  Orang Dewasa  

Di Bali 2017 Berdasarkan hasil pengukuran IMT 

B. Hasil Pemantauan Kinerja Program Gizi  

Kinerja program gizi di Bali nampak memperlihatkan kecenderungan 

peningkatan dibanding pencapaian tahun sebelumnya. 

1. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) 

Secara total, cakupan IMD di Bali meperlihatkan peningkatan dari hanya 

11,4% pada 2016 menjadi 39,8% pada 2017. Cakupan IMD tertinggi terjadi di 

Jembrana yang mencapai 50% dan terrendah di Bangli yang hanya 25,2%  

(gambar 3.34). 
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Gambar 3.34 

Cakupan Program IMD di Bali 2017 

Namun perlu ditegaskan disini bahwa cakupan IMD seperti tersaji pada 

gambar 3.35 hanya bersifat peningkatan kuantitas. Bila dilihat secara kualitas, 

proporsi ibu yang melaksanakan IMD lebih dari 1 jam ternyata masih rendah. 

 
Gambar 3.35 

Cakupan Program IMD Berkualitas (IMD>1 jam di Bali 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.34 prosentase ibu yang melakukan IMD 

lebih dari 1 jam secara keseluruhan di Bali hanya mencapai 6,1% sedikit dibawah 

cakupan IMD nasional yang mencapai 6,6%. Bila cakupan nasional ini dijadikan 

sebagai batas acuan, maka hanya terdapat dua wilayah yang proporsi IMD di atas 

acuan yaitu Jembrana (14,2%); dan Gianyar (9%). Sedangkan tujuh wilayah 

lainnya memiliki prosentase IMD di bawah acuan, bahkan di Bangli yang 

memiliki angka paling rendah, prosentase ibu yang melakukan IMD secara 

berkualitas hanya mencapai 1,8%. 



42 
 

Harus diakui bahwa secara nasional cakupan IMD yang berkualitas 

memang masih sangat rendah. Bila dilihat secara rata-rata, prosentase IMD 

berkualitas di Indonesia hanya mencapai 6,6%. Dengan angka pencapaian sebesar 

6,1% saja, Bali sudah menduduki urutan ke-13 cakupan IMD berkualitas. Bahkan 

pada wilayah dengan cakupan IMD berkualitas tertinggi yaitu DI Jogyakarta 

diketahui hanya mencapai prosentase sebesar 20,2% (gambar 3.36) 

 
Gambar 3.36 

Cakupan Program IMD Berkualitas (IMD>1jam) di Indonesia 2017 

2. ASI Eksklusif 

Bila dilihat dari banyak bayi yang mendapatkan hanya ASI saja selama 6 

bulan awal kehidupannya (lulus ASI eksklusif), maka cakupan program ASI 

Eksklusif di Bali hanya mencapai 31,6% dan sedikit ini meningkat cakupan tahun 

lalu sebesar 30,1%. Cakupan program ASI Eksklusif tertinggi terjadi di wilayah 

Gianyar dengan cakupan mencapai 39,8% dan terrendah di Karangasem dengan 

cakupan hanya 17,5% (gambar 3.37). 

 
Gambar 3.37 

Cakupan Program ASI Eksklusif di Bali 2017 

Cakupan ini masih jauh dari target pencanangan program ASI Eksklusif 

secara nasional yang diharapkan mencapai 80%. Rendahnya cakupan ASI 
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eksklusif di Bali juga dijumpai berdasarkan fakta recall pemberian ASI. Dari hasil 

recall diketahui terdapat 38,1% dari bayi usia 0 – 6 bulan yang hanya diberikan 

ASI saja selama 24 jam terakhir.Capaian ini masih di bawah cakupan nasional 

yang mencapai 46,7%. Dengan demikian hanya terdapat dua wilayah yang 

cakupan ASI eksklusif berada di atas cakupan nasional yaitu Gianyar dengan 

capaian 52,5% dan Buleleng dengan capaian 50% (gambar 3.38) 

 

Gambar 3.38 

Proporsi Bayi usia 0 – 6 bulan yang diberikan ASI secara Eksklusif  

selama 24 jam terakhir di Bali 2017 

Dengan capaian sebesar 38,1%, Bali hanya berada diurutan ke-27 dari 34 

wilayah di Indonesia dengan cakupan tertinggi dijumpai di NTB (75,4%) dan 

terrendah di Sumatera Utara (25,7%) (gambar 3.39) 

 
Gambar 3.39 

Proporsi Bayi usia 0 – 6 bulan yang diberikan ASI secara Eksklusif  

selama 24 jam terakhir di Indonesia 2017 
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3. Distribusi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri (TTD Rematri) 

Distribusi TTD Rematri di seluruh Bali yang mencapai 38,6% tahun ini 

sudah menunjukkan perbaikan bila dibanding tahun lalu sebesar 30,7%. Capaian 

ini juga sudah berada jauh di atas cakupan distribusi TTD Rematri secara nasional 

yang hanya mencapai 12,4%. Dengan cakupan mencapai 38,6%, Bali menduduki 

urutan ke-2 cakupan distribusi TTD Rematri di bawah Kepulauan Riau yang 

cakupannya mencapai 42% (gambar 3.40).  

 
Gambar 3.40 

Cakupan Program Distribusi TTD Rematri di Indonesia 2017 

Bila dilihat sebarannya pada masing – masing wilayah, maka seperti tersaji 

pada gambar 3.41, hampir semua wilayah di Bali cakupan distribusi TTD 

rematrinya berada di atas cakupan nasional sebesar 12,4% kecuali Denpasar yang 

cakupan distribusi TTD Rematrinya baru mencapai 9,5%. 

 
Gambar 3.41 

Cakupan Program Distribusi TTD Rematri di Bali 2017 
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4. Distribusi Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil (TTD Bumil) 

Distribusi TTD Bumil dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pemberian 

TTD≥90 tablet dan TTD<90 tablet selama kehamilan. Pada kelompok pemberian 

TTD≥90 tablet cakupannya di seluruh Bali mencapai 36,7%. Angka ini sudah 

berada di atas cakupan nasional yang hanya mencapai 31,3%. Bila dilihat urutan 

pencapaiannya, Bali berada pada urutan ke-11 pencapaian cakupan TTD≥90 pada 

ibu hamil (gambar 3.42).  

 
Gambar 3.42 

Cakupan Distribusi TTD≥90 tablet Ibu Hamil di Indonesia 2017 

Bila capaian nasional sebesar  31,3% dijadikan sebagai acuan, maka 

seperti tersaji pada gambar 3.43, masih terdapat tiga wilayah di Bali yang cakupan 

distribusi TTD bumilnya tergolong rendah yaitu Tabanan (4,2%), Buleleng 

(6,6%), dan Jembrana (21,5%). 

 

Gambar 3.43 

Cakupan Program Distribusi TTD≥90 tablet pada Bumil di Bali 2017 
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Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa hampir separuh BUMIL 

mengaku bahwa mereka mendapatkan TTD<90 tablet selama masa kehamilannya. 

Bila dilihat sebarannya pada masing – masing wilayah, seperti tersaji pada gambar 

3.44, Buleleng merupakan wilayah yang paling banyak mendistribusikan TTD<90 

tablet pada bumil dengan prosentase mencapai 76,2%, diikuti Tabanan (73,3%) 

dan Jembrana (72,4%) 

 
Gambar 3.44 

Cakupan Distribusi TTD<90 tablet Ibu Hamil di Bali 2017 

5. Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil (PMT Bumil) 

Cakupan distribusi PMT Bumil di Bali hanya mencapai 37,9% sedikit 

berada di atas cakupan nasional yang hanya mencapai 37,4%. Meski di atas angka 

nasional, pencapaian ini masih tergolong rendah karena 10 wilayah yang 

menduduki urutan pertama distribusi  PMT Bumil cakupannya berada di atas 40% 

(gambar 3.45).  

 
Gambar 3.45 

Cakupan Distribusi PMT  Ibu Hamil di Indonesia 2017 
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Bila angka capaian nasional sebesar 37,4% dijadikan sebagai acuan 

pencapaian keberhasilan program, maka masih terdapat empat wilayah yang 

cakupan tergolong rendah yaitu Denpasar (12,5%), Gianyar (14,2%), Badung 

(26,1%), dan Buleleng (33,4%). 

 
Gambar 3.46 

Cakupan Program Distribusi PMT  Ibu Hamil di Bali 2017 

6. Distribusi Pemberian Makanan Tambahan Balita (PMT Balita) 

Cakupan distribusi PMT Balita secara keseluruhan di Bali mencapai 

64,6% yang berarti jauh meningkat dibanding capaian tahun lalu yang hanya 

sebesar 28,2%. Pencapaian ini sudah melampaui cakupan nasional yang baru 

mencapai 59,1%. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing provinsi, Bali 

menempati urutan ke-7 Cakupan tertinggi distribusi PMT Balita di Indonesia 

(gambar 3.47).  

 
Gambar 3.47 

Cakupan Program Distribusi PMT Balita di Indonesia 2017 
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Bila angka nasional sebesar 59,1% dijadikan sebagai acuan keberhasilan, 

maka seperti tersaji pada gambar 3.48, hanya terdapat dua wilayah yang 

cakupannya  tergolong rendah yaitu Klungkung (40,1%) dan Badung (42,9%). 

 
Gambar 3.48 

Cakupan Program Distribusi PMT Balita di Bali 2017 

7. Cakupan Penimbangan Balita 

Cakupan penimbangan balita di seluruh Bali mencapai 74% atau sedikit 

menurun bila dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 79,2%. Penurunan ini juga 

membuat cakupan penimbangan balita di Bali masih berada di bawah cakupan 

nasional yang mencapai 78% (gambar 3.49) 

 

 
Gambar 3.49 

Cakupan Program Penimbangan Balita di Indonesia 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.50, bila dilihat secara keseluruhan cakupan 

penimbangan di Bali memang masih berada di bawah cakupan nasional. Namun 

bila di masing – masing wilayah sebenarnya hanya terdapat lima wilayah yang 

cakupan di bawah angka nasional yaitu Buleleng (63,1%), Badung (68,6%), 
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Denpasar (69,7%), Karangasem (72%) dan Bangli (77,9%). Sementara empat 

wilayah lainnya yaitu Gianyar (92%), Tabanan (87,9%), Klungkung (80,4%) dan 

Jembrana (78,8%) cakupannya sudah berada di atas cakupan nasional 78%. 

 
Gambar 3.50 

Cakupan Program Penimbangan Balita di Bali 2017 

8. Ketersediaan Garam Beriodium di tingkat rumah tangga 

Ketersediaan garam beriodium pada tingkat rumah tangga di Bali hanya 

mencapai 58% atau dengan kata lain relatif masih sama dengan ketersediaan tahun 

lalu sebesar 58,5%. Hal ini berarti pula bahwa Bali belum beranjak dari peringkat 

ke-2 terbawah cakupan ketersediaan garam beriodium tingkat rumah tangga di 

Indonesia (Gambar 3.51). 

 
Gambar 3.51 

Cakupan Ketersediaan Garam Beriodium Rumah Tangga  di Indonesia 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.52 ketersediaan garam beriodium tingkat 

rumah tangga di seluruh wilayah Bali cakupannya masih berada di bawah cakupan 

nasional. Bila cakupan di Bali secara keseluruhan sebenar 58,5% dijadikan 
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dijadikan sebagai acuan keberhasilan, maka, masih terdapat lima wilayah yang 

ketersediaan garam beriodium di tingkat rumah tangganya tergolong masih rendah 

yaitu Badung (36,1%), Tabanan (37,5%), Klungkung (49,3%), Gianyar (49,6%), 

dan Karangasem (53,5%) 

 
Gambar 3.52 

Cakupan Ketersediaan Garam Beriodium Rumah Tangga  di Bali 2017 

9. Distribusi Kapsul Vitamin A 

Cakupan vitamin A dibedakan menjadi dua pencapaian yaitu distribusi 

vitamin A biru untuk balita usia 6 – 11 bulan dan vitamin A merah untuk balita 

usia 12 – 59 bulan. Seperti tersaji pada gambar 3.40 dan 3.41 cakupan vitamin A 

di seluruh Bali sebenarnya cukup tinggi baik yang berwarna merah maupun biru. 

Hanya terdapat satu wilayah yang cakupannya di bawah 80% yaitu Bangli 

khususnya untuk vitamin A warna Biru. 

 
Gambar 3.53 

Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Biru di Bali 2017 
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Gambar 3.54 

Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Merah di Bali 2017 

Namun bila dilihat secara total, maka cakupan vitamin A di seluruh Bali 

hanya mencapai 88,4% dan angka ini masih berada di bawah cakupan distribusi 

Vitamin A secara nasional yang mencapai 94,7%. Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa dengan cakupan sebesar 88,4% Bali menempati peringkat ke-2 terbawah 

cakupan distribusi vitamin A secara nasional (gambar 3.55).  

 
Gambar 3.55 

Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Total di Indonesia 2017 

Cakupan distribusi vitamin A yang tergolong rendah karena memang 

seperti tersaji pada gambar 3.43, hanya terdapat dua wilayah yang cakupannya 

berada di atas cakupan nasional yaitu Tabanan (96,5%) dan Jembrana (95,4%) . 
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Gambar 3.56 

Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Total di Bali 2017 

10. Kinerja Program Gizi di Bali 

Bila prevalensi masalah gizi balita dan cakupan program gizi yang 

dijadikan sebagai indikator pembangunan kesehatan diurut dari capaian tertinggi 

hingga terendah dan diberi rentang skor 1 – 9 maka akan diperoleh tabel sebaran 

skor kinerja upaya perbaikan gizi di Bali seperti terlihat pada 3.57. 

 
Gambar 3.57 

Skor Kinerja Upaya Perbaikan Gizi di Bali 2017 

Seperti tersaji pada gambar 3.56 dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 

satu wilayah yang kinerjanya memuaskan yaitu Gianyar (skor=69). tiga daerah 

dengan kinerja belum optimal adalah Jembrana (skor=67), Klungkung (skor=61) 

dan Tabanan (skor 57), sedangkan lima wilayah lainnya kinerjanya masih 

tergolong buruk karena belum mencapai skor minimal 55. 
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Bila dibandingkan dengan penilaian kinerja secara nasional skor kinerja 

upaya perbaikan gizi di Bali baru mencapai skor 55 dan hanya menduduki 

peringkat ke-14 skor kinerja secara nasional (gambar 3.58). 

 
Gambar 3.58 

Skor Kinerja Upaya Perbaikan Gizi di Indonesia 2017 

C. Hasil Pemantauan Konsumsi Zat Gizi Balita 

Konsumsi zat gizi balita dihitung berdasarkan konsumsi riel berdasarkan 

hasil recall 24 jam terhadap ibu balita lalu dibandingkan dengan anjuran 

kecukupan gizi (AKG) dan kemudian diklasifikasikan menjadi konsumsi : a) 

Defisit apabila <70% AKG; b) defisit ringan apabila 70 – 79% AKG; c) cukup 

apabila 80 – 119% AKG; dan d) lebih apabila >120% AKG. 

Secara keseluruhan konsumsi energi balita di Indonesia sudah termasuk 

dalam kategori cukup karena telah mencapai 83,2% AKG. Namun bila dilihat 

sebarannya pada masing – masing wilayah, sebenarnya masih terdapat tujuh 

wilayah yang masih mengalami defisit ringan yaitu Aceh (72,4%); Papua (74%); 

Lampung (74,3%); Maluku (74,9%); Kalimantan Barat (75,2%); Jambi (76,8%); 

dan Nusa Tenggara Timur (77,4%). Seperti tersaji pada gambar 3.59, tingkat 

konsumsi energi balita di Bali yang sudah melampaui angka nasional (89,4%) dan 

menduduki urutan ke-8 konsumsi energi balita tertinggi bila dibandingkan dengan 

wilayah lainnya di Indonesia. 
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Gambar 3.59 

Sebaran Konsumsi Energi Balita  di Indonesia 2017 

Bila dilihat pada masing – masing kabupaten/kota, tidak ada satupun 

wilayah di Bali yang mengalami defisit konsumsi energi pada balita. Seperti 

tersaji pada gambar 3.60, memang terdapat dua kabupaten/kota yang rerata 

konsumsi energi pada balitanya di bawah angka rerata nasional yaitu Karangasem 

(81,6%) dan Badung (82,3%) namun angka rerata tersebut sudah masuk dalam 

kategori tidak mengalami defisit konsumsi energi. 

 
Gambar 3.60 

Sebaran Konsumsi Energi Balita  di Bali 2017 

Berbeda dengan konsumsi energi, tidak ada satupun wilayah di Indonesia 

mengalami defisit konsumsi protein. Bahkan wilayah dengan tingkat konsumsi 

protein terrendah yaitu Papua konsumsi proteinnya sudah termasuk dalam 

kategori cukup (88,6%). Khusus untuk konsumsi protein, seperti tersaji pada 

gambar 3.61 konsumsi protein balita di Balita bahkan sudah melampaui anjuran 

kecukupan protein (114,2%) dan menempati urutan ke-10 tingkat konsumsi 

protein balita tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. 
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Gambar 3.61 

Sebaran Konsumsi Protein Balita di Indonesia 2017 

Rerata konsumsi protein balita yang tinggi di Bali terjadi karena memang 

di seluruh kabupaten/kota tingkat konsumsinya sudah berada di atas anjuran 

kecukupan konsumsi protein pada balita dengan rerata konsumsi tertinggi di 

jumpai di  Tabanan (122,9%) dan terendah di Karangasem (108,3%). Seperti 

tersaji pada gambar 3.62 rerata konsumsi protein balita di seluruh kabupaten/kota 

di Bali berada di atas angka rerata konsumsi protein balita secara nasional. 

 
Gambar 3.62 

Sebaran Konsumsi Protein Balita di Bali 2017 

Gambaran konsumsi karbohidrat balita, mirip dengan konsumsi energi. 

Secara keseluruhan di Indonesia tingkat konsumsi karbohidrat balita sudah dalam 

kategori cukup (83,6%), namun apabila dilihat per masing – masing wilayah, 

masih terdapat wilayah yang mengalami defisit konsumsi karbohidrat tingkat 

ringan yaitu Aceh (71,5%); Jambi (71,7%), Lampung (72,8%); dan Kalimantan 

Selatan (75,9%). Bahkan terdapat satu provinsi yaitu Papua mengalami defisit 

konsumsi karbohidrat secara nyata yaitu Papua (66,7%). Bali dengan tingkat 
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konsumsi karbohidrat sebesar  87,3% sudah berada di atas rata –rata konsumsi 

karbohidrat pada balita di Indonesia dan termasuk sebagai wilayah dengan 

kategori konsumsi karbohidrat yang cukup pada balita dan menduduki urutan ke-

12 wilayah dengan konsumsi karbohidrat pada balita tertinggi di Indonesia 

(gambar 3.63) 

 

Gambar 3.63 

Sebaran Rerata Konsumsi Karbohidrat Balita  di Indonesia 2017 

Berbeda halnya dengan konsumsi energi dan protein, masih terdapat satu 

kabupaten/kota di Bali yang mengalami masalah defisit konsumsi karbohidrat. 

Seperti tersaji pada gambar 3.64 masih terdapat dua wilayah di Bali yang rerata 

konsumsi lemak pada balitanya masih berada di bawah rerata nasional yaitu 

Karangasem (80,4%) dan Badung (79,0%). Namun dengan rerata sedemikian, 

hanya Badung yang termasuk sebagai wilayah yang mengalami defisit konsumsi 

karbohidrat tingkat ringan pada balita.  

 
Gambar 3.64 

Sebaran Rerata Konsumsi Karbohidrat Balita  di Bali 2017 

Konsumsi lemak pada balita di Indonesia termasuk sangat rendah.  

Memang bisa ditinjau secara keseluruhan tingkat konsumsi lemak balita di 
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Indonesia sudah termasuk dalam kategori cukup (80,2%), namun bila dilihat pada 

masing – masing wilayah pemantauan masih terdapat 12 provinsi yang mengalami 

defisit konsumsi lemak pada balita tingkat ringan yaitu Maluku Utara (70,6%); 

Nusa Tenggara Timut (70,7%); Sulawesi Tenggara (70,7%); Aceh (71,9%); 

Sulawesi Utara (72,2%); Lampung (73,3%); Sulawesi Barat (74,2%); Papua Barat 

(74,3%); Sulawesi Tengah (74,5%); Gorontalo (75,1%); Sulawesi Selatan 

(76,3%); dan Kalimantan Barat (77,6%) dan  dua wilayah yang mengalami defisit 

konsumsi lemak yaitu Maluku (66,8%) dan Papua (67,8%). Seperti tersaji pada 

gambar 3.65, konsumsi lemak balita di Bali (88,4%) sudah melampaui tingkat 

konsumsi nasional (80,s%) dan Bali berada pada urutan ke-10 tingkat konsumsi 

lemak balita tertinggi di Indonesia.  

 

Gambar 3.65 

Sebaran Rerata Konsumsi Lemak Balita di Indonesia 2017 

Berbeda dengan sebaran angka nasional, khusus di Bali tidak dijumpai 

satupun kabupaten/kota yang konsumsi lemak pada balitanya mengalami defisit. 

Seperti tersaji pada gambar 3.66 memang masih terdapat satu kabupaten/kota 

yang rerata konsumsi lemak balitanya masih berada di bawah rerata nasional yaitu 

Karangasem  (80,0%). Namun dengan rerata konsumsi lemak balita yang 

demikian, Karangasem belum termasuk sebagai wilayah yang mengalami defisit 

konsumsi lemak pada balita. 
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Gambar 3.66 

Sebaran Rerata Konsumsi Lemak Balita di Bali 2017 

Secara keseluruhan konsumsi natrium pada balita di Indonesia termasuk 

dalam kelompok defisit ringan (78,7%). Hal ini terjadi karena bila dilihat dari 

sebaran konsumsi pada masing-masing wilayah pengamatan, masih terdapat dua 

wilayah yang mengalami defisit konsumsi natrium pada balita yaitu Sumatera 

Barat (68,4%); Aceh (68,5%) dan Maluku Utara (69,1%), sementara 13 wilayah 

lainnya mengalami defisiet konsumsi natrium tingkat ringan pada balita yaitu 

Sulawesi Utara (71,1%); Maluku (72%); Jambi (72,3%); DI Jogya (73,4%); 

Sumatera Utara (73,7%); Nusa Tenggara Timur (74,4%); Kalimantan Barat 

(74,5%); Jawa Timur (75,7%); Papua (76,4%); Gorontalo (76,9%); Papua Barat 

(77,1%); Kalimantan Selatan (77,4%) dan Kepulauan Riau (78%). Khusus untuk 

Bali konsumsi natrium pada balitanya (83,1%) sudah termasuk dalam kategori 

cukup dan sudah melampaui tingkat konsumsi natrium pada balita nasional yang 

hanya mencapai 78,7% (Gambar 3.67). 

 
Gambar 3.67 

Sebaran Rerata Konsumsi Natrium Balita di Indonesia 2017 
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Sepertihalnya gambaran nasional, konsumsi natrium pada balita di Bali 

juga cukup beragam. Masih terdapat empat kabupaten/kota di Bali yang 

mengalami defisit konsumsi natrium yaitu Badung (70,7%), Denpasar (75,6%), 

Karangasem (78,3%), dan Klungkung (79,6%). Seperti tersaji pada gambar 3.68 

tiga diantaranya yaitu Badung, Denpasar, dan Karangasem, rerata konsumsi 

natrium pada balitanya bahkan masih berada di bawah rerata konsumsi natrium 

pada balita secara nasional (78,7%). 

 
Gambar 3.68 

Sebaran Rerata Konsumsi Natrium Balita di Bali 2017 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Prosentase balita gizi kurang dan buruk (underweight) di Bali adalah 

8.6%. Bila dibandingkan dengan hasil yang sama di 2016 yaitu sebesar 

9,1%, meski penurunan yang terjadi hanya sekitar 0,5%, namun bila 

dibandingkan dengan provinsi lainnya, tercatat Bali sebagai provinsi 

dengan prosentase underweight paling rendah di Indonesia.  

2. Bila dilihat sebarannya per kabupaten/kota, diketahui prosentase Balita 

Underweight tertinggi di Buleleng (14,4%) dan prosentase terendah di 

Denpasar (3,5%).  

3. Prosentase balita pendek dan sangat pendek (stunting) di Bali adalah 

19,0% turun sekitar 0,7% dari hasil yang sama tahun lalu. Bila 

dibandingkan dengan provinsi lain, diketahui Bali merupakan provinsi 

dengan prevalensi stunting terrendah di Indonesia..  

4. Bila dilihat dari sebarannya per kabupaten/kota di Bali, diketahui 

prosentase Balita stunting tertinggi terdapat di Buleleng (29%) sedangkan 

terendah dijumpai di Denpasar  (9,5%).  

5. Prosentase balita kurus dan sangat kurus (wasting) di Bali adalah 6,3%. 

justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil tahun lalu yaitu 

sebesar 5,5%. Meski demikian, tercatat bahwa prosentase balita wasting di 

Bali masih paling rendah dibanding wilayah lain di Indonesia..  

6. Prosentase Balita wasting tertinggi terdapat di Jembrana (12,9%), dan 

terendah dijumpai di Denpasar  (3,8%).  

7. Mengacu pada kriteria penetapan masalah WHO, terdapat empat wilayah 

di Bali yang masih termasuk kriteria akut kronis yaitu Jembrana, Gianyar, 

Buleleng, dan Karangasem;  Dua wilayah yang termasuk kriteria Akut 

yaitu Tabanan dan Badung; Satu wilayah yang termasuk kriteria kronis 

yaitu Bangli, Dan hanya terdapat dua wilayah yang tidak mengalami 

masalah gizi Klungkung dan Denpasar. 
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8. Prosentase anak usia sekolah dan remaja kurus di Bali relatif kecil yaitu 

hanya 4,9% pada anak kelompok umur 5 – 12 tahun; 4,9% pada kelompok 

umur 13 – 15 tahun; dan 3% pada kelompok umur 16 – 18 tahun. Khusus 

kelompok umur 5 – 12 tahun prosentase kurus paling banyak dijumpai di 

Denpasar (8,1%); pada kelompok umur 13 – 15 tahun prosentase kurus 

tertinggi juga dijumpai di Denpasar (8,1%); sedangkan pada kelompok 

umur 16 – 18 tahun paling tinggi dijumpai di Buleleng (7,4%) 

9. Prosentase gemuk pada anak usia sekolah dan remaja di Bali lebih besar 

dibanding prosentase kurus pada kelompok umur yang sama, pada 

kelompok umur 05 – 12 tahun prosentase gemuk tertinggi dijumpai di 

Denpasar (35,6%); pada kelompok umur 13 – 15 tahun paling banyak juga 

di Denpasar (35,6%); sedangkan pada kelompok umur 16 – 18 tahun 

paling banyak dijumpai di Buleleng (37%).  

10. Masalah kegemukan di Bali ternyata semakin meningkat prevalensinya 

pada kelompok usia dewasa. Prevalensi gemuk pada orang dewasa di Bali 

mencapai 44,2% meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 

32,5%. Prosentase gemuk pada orang dewasa di Bali hampir terjadi secara 

merata di seluruh kabupaten/kota dengan angka tertinggi dijumpai di 

Denpasar (41,4%) dan terendah dijumpai di Klungkung (28,2%).  

11. Secara keseluruhan prevalensi KEK pada ibu hamil di Bali hanya 

mencapai 7,9%. Ibu hamil yang mengalami risiko KEK paling banyak 

dijumpai di Buleleng (10,2%), sedangkan risiko KEK paling rendah 

dijumpai di Klungkung (5,2%).  

12. Cakupan IMD berkualitas (IMD>1jam) di Bali hanya mencapai 6,1% atau 

masih sedikit lebih rendah dibanding cakupan nasional yang mencapai 

6,6%. Bila dilihat sebarannya per kabupaten/kota hanya terdapat dua 

wilayah yang cakupan IMD berkualitasnya melebihi cakupan nasional 

yaitu Jembrana (14,2%) dan Gianyar (9%).   

13. Bila dilihat berdasarkan sebaran cakupan ASI Eksklusif secara nasional, 

cakupan ASI eksklusif di Bali sebesar 38,1% masih berada di bawah 

cakupan nasional yang mencapai 46,7%. Fakta ini membuat Bali  

menduduki peringkat ke-8 cakupan ASI eksklusif terrendah di Indonesia. 
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Bila dilihat sebarannya per kabupaten/kota hanya terdapat dua wilayah 

yang cakupan ASI Eksklusifnya melebihi cakupan nasional yaitu Gianyar 

(52,5%) dan Buleleng (50%).  

14. Distribusi TTD Rematri di seluruh Bali mencapai 38,6% sudah 

menunjukkan perbaikan bila dibanding tahun lalu sebesar 30,7%. Capaian 

ini juga di atas cakupan nasional yang hanya mencapai 12,4%. Bahkan 

Bali menduduki urutan ke-2 cakupan distribusi TTD Rematri di bawah 

Kepulauan Riau yang cakupannya mencapai 42%. Hampir semua wilayah 

di Bali cakupan distribusi TTD rematrinya berada di atas cakupan nasional 

kecuali Denpasar yang cakupannya baru mencapai 9,5%  

15. Cakupan distribusi TTD Bumil di seluruh Bali mencapai 36,7% dan sudah 

berada di atas cakupan nasional yang hanya mencapai 31,3%. Bila dilihat 

urutan pencapaiannya, Bali berada pada urutan ke-11 cakupan TTD Bumil 

tertinggi. Bila capaian nasional dijadikan sebagai acuan, maka masih 

terdapat tiga wilayah di Bali yang cakupan distribusi TTD bumilnya di 

bawah angka nasional yaitu Tabanan (4,2%), Buleleng (6,6%), dan 

Jembrana (21,5%). 

16. Cakupan distribusi PMT Balita secara keseluruhan di Bali mencapai 

64,6% jauh meningkat dibanding capaian tahun lalu yang hanya sebesar 

28,2%. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing provinsi, Bali 

menempati urutan ke-7 Cakupan tertinggi distribusi PMT Balita di 

Indonesia. Bila angka nasional sebesar 59,1% dijadikan sebagai acuan 

keberhasilan, maka hanya terdapat dua wilayah yang cakupannya  masih di 

bawah cakupan nasional yaitu Klungkung (40,1%) dan Badung (42,9%).  

17. Cakupan penimbangan balita di seluruh Bali mencapai 74% menurun bila 

dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 79,2%. Penurunan ini juga 

membuat cakupan penimbangan masih berada di bawah cakupan nasional 

sebesar 78 Namun bila dilihat sebarannya di masing – masing wilayah 

sebenarnya hanya terdapat lima wilayah yang cakupan di bawah angka 

nasional yaitu Buleleng (63,1%), Badung (68,6%), Denpasar (69,7%), 

Karangasem (72%) dan Bangli (77,9%).  
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18. Ketersediaan garam beriodium pada tingkat rumah tangga di Bali hanya 

mencapai 58% atau dengan kata lain relatif masih sama dengan 

ketersediaan tahun lalu sebesar 58,5%. Hal ini berarti pula bahwa Bali 

belum beranjak dari peringkat ke-2 terbawah cakupan ketersediaan garam 

beriodium tingkat rumah tangga di Indonesia.  

19. Cakupan vitamin A pada balita di seluruh Bali hanya mencapai 88,4% dan 

angka ini masih berada di bawah cakupan nasional yang mencapai 94,7%. 

Tercatat Bali hanya menempati peringkat ke-2 terbawah cakupan distribusi 

vitamin A secara nasional. Cakupan yang tergolong rendah ini terjadi 

karena hanya terdapat dua wilayah yang cakupannya di atas cakupan 

nasional yaitu Tabanan (96,5%) dan Jembrana (95,4%). 

20. Bila prevalensi masalah gizi balita dan cakupan program gizi yang 

dijadikan sebagai indikator pembangunan kesehatan diurut dari capaian 

tertinggi hingga terendah dan diberi rentang skor 1 – 9 maka dapat 

disimpulkan bahwa hanya terdapat satu kabupaten/kota dengan kinerja 

cukup yaitu Gianyar sedangkan tiga wilayah dengan kinerja terendah 

adalah Karangasem, Badung, dan Buleleng.  

21. Rerata konsumsi energi Balita di Bali mencapai 89,4% termasuk dalam 

kategori cukup dan menduduki peringkat ke-8 konsumsi energi tertinggi 

bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Rerata konsumsi 

energi pada balita tertinggi dijumpai di Tabanan (99,6%) dan terendah di 

Karangasem (81,6%) 

22. Konsumsi protein balita di Bali dengan rerata mencapai 114,2% termasuk 

dalam kategori cukup dan menduduki peringkat ke-10 konsumsi protein 

tertinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Rerata 

konsumsi protein tertinggi dijumpai di Tabanan (122,9%) dan terendah di 

Karangasem (108,3%)  

23. Secara rata – rata konsumsi karbohidrat balita di Bali mencapai 87,3% 

atau termasuk dalam kategori cukup dan menduduki peringkat ke-12 

konsumsi karbohidrat tertinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainnya 

di Indonesia. Rerata konsumsi karbohidrat tertinggi dijumpai di Tabanan 

(96,7%) dan terendah di Badung (79,0%) 
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24. Dengan rerata konsumsi 84,6%, konsumsi lemak balita di Bali termasuk 

dalam kategori cukup dan menduduki peringkat ke-10 konsumsi tertinggi 

bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Rerata konsumsi 

lemak tertinggi dijumpai di Tabanan (92%) dan terendah di Karangasem 

(80,0%) 

25. Dengan rerata konsumsi 83,1%, konsumsi natrium pada balita Bali 

termasuk dalam kategori cukup dan menduduki peringkat ke-11 konsumsi 

natrium tertinggi bila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. 

Rerata konsumsi natrium tertinggi dijumpai di Jembrana (96,6%) dan 

terendah di Badung (70,7%) 

B. Saran 

1. Khususnya untuk kabupaten/kota yang menurut kriteria WHO termasuk 

dalam kategori wilayah yang tidak memiliki masalah gizi yaitu Klungkung 

dan Denpasar diharapkan tetap dapat mempertahankan kinerjanya 

khususnya pada beberapa kinerja program gizi yang cakupannya masih 

jauh dibawah angka nasional antara lain ketersediaan garam  beriodium 

tingkat rumah tangga, cakupan insiasi menyusui dini (IMD), cakupan ASI 

eksklusif, cakupan kepemilikan KMS/Buku KIA, cakupan distribusi 

vitamin A pada balita, cakupan penimbangan, cakupan vitamin A pada Ibu 

Nifas serta cakupan ketersediaan garam beriodium pada tingkat rumah 

tangga. 

2. Khususnya untuk kabupaten/kota yang menurut kriteria WHO termasuk 

dalam kategori wilayah yang memiliki masalah gizi akut yaitu Tabanan 

dan Denpasar diharapkan untuk lebih menggencarkan program intervensi 

gizi terutama yang bersifat spesifik. Sebagai contoh karena cakupan IMD 

dan ASI Eksklusif di Bali masih jauh lebih rendah bila dibandingkan 

dengan cakupan nasional, maka perlu dipikirkan upaya untuk 

meningkatkan kompetensi petugas/penyuluh terkait masalah IMD dan ASI 

Eksklusif, meningkatkan frekuensi konseling/edukasi bagi remaja, calon 

pengantin, dan ibu hamil mengenai penting IMD dan ASI Eksklusif bagi 

tumbuh kembang bayi, disamping itu perlu juga dipertimbangkan reward 
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bagi petugas kesehatan untuk memotivasi peningkatan cakupan IMD dan 

ASI Eksklusif sesuai SOP yang berlaku. 

3. Khususnya untuk kabupaten/kota yang menurut kriteria WHO termasuk 

dalam kategori wilayah yang memiliki masalah gizi kronis yaitu Buleleng 

diharapkan untuk lebih menggencarkan program intervensi gizi terutama 

yang bersifat sensitif. Sebagai contoh : karena ketersediaan garam 

beriodium tingkat rumah tangga di Bali masih sangat rendah maka perlu 

digencarkan advokasi pembuatan regulasi (perbup/perwali) yang mengatur 

agar garam yang diizinkan beredar di wilayah kerjanya hanya garam 

beriodium. Bila masyarakat hanya dihadapkan pada satu pilihan, secara 

otomatis ketersediaan di tingkat rumah tangga akan meningkat, apalagi 

garam merupakan salah satu komoditas yang tidak dapat ditunda 

pembeliannya. Disamping itu, untuk membangun keluarga sadar gizi tanpa 

harus menanti uluran tangan dari pemerintah, perlu juga dirancang suatu 

program pemberian bibit sayur dan buah untuk ditanam di pekarangan, 

dengan tujuan agar pemenuhan gizi khususnya untuk anak balita dan ibu 

hamil dapat dipenuhi secara mandiri tanpa harus menunggu program 

pemberian makanan tambahan (PMT) dari pemerintah. 

4. Khususnya untuk kabupaten/kota yang menurut kriteria WHO termasuk 

dalam kategori wilayah yang memiliki masalah gizi akut kronis yaitu 

Jembrana, Klungkung, Bangli, dan Karangasem sudah tentu wajib 

menggencarkan program intervensi gizi keduanya baik yang bersifat 

sensitif maupun spesifik. Pada dasarnya keberhasilan penanggulangan 

masalah gizi bukan hanya merupakan tanggung jawab tenaga gizi saja 

melainkan harus melibatkan semua pihak baik secara lintas program 

maupun lintas sektor.  

 

 

 

 

 


