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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekurangan Energi Kronik (KEK)

1. Pengertian Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil

Masalah gizi pada ibu hamil masih sebagai fokus masalah antara lain

Anemia Gizi Besi (AGB) dan Kurang Energy Kronik (KEK). Kekurangan

Energi Kronis (KEK) merupakan suatu keadaan dimana status gizi seseorang

buruk disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang

mengandung zat gizi makro yang berlangsung lama atau menahun (Rahmaniar

et al, 2011).

Kehamilan merupakan suatu investasi yang perlu dipersiapkan, dalam

proses ini gizi memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan dan

perkembangan janin. Studi membuktikan bahwa ibu dengan status gizi kurang

dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, melahirkan bayi dengan

berat badan lahir yang rendah, dan selanjutnya dapat berdampak pada

malnutrisi antargenerasi.

Kenaikan berat badan hamil merupakan berat dari beberapa komponen

dalam tubuh ibu hamil yang mengalami perkembangan selama masa

kehamilan. Ibu dengan status gizi kurang (underweight) dengan IMT kurang

dari 18,5kg/m2 memiliki simpanan gizi yang kurang oleh karenanya pada saat

hamil harus menaikkan berat badannya lebih banyak dibandingkan ibu yang
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normal atau gemuk. Rekomendasi kenaikan berat badan ibu selama kehamilan

berdasarkan status gizi ibu yaitu IMT prahamil ibu.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekurangan Energi Kronik

(KEK)

1. Pengertian Pola Konsumsi

Pola konsumsi adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran

mengenai macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan setiap hari oleh

satu orang dan merupakan ciri khas untuk suatu kelompok masyarakat tertentu

(Sulistyoningsih, 2011).

Pola konsumsi menurut Sri Handajani adalah tingkah laku manusia atau

sekelompok manusia dalam memenuhi akan makanan yang meliputi sikap,

kepercayaan dan pilihan makanan.

Menurut Suhardjo pola konsumsi diartikan sebagai cara seseorang atau

sekelompok orang untuk memilih makan dan mengonsumsinya sebagai reaksi

terhadap pengaruh-pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial.

Pola konsumsi didefinisikan sebagai karakteristik dari kegiatan yang

berulang kali dari individu dalam memenuhi kebutuhannya akan makanan,

sehingga kebutuhan fisiologis, sosial dan emosionalnya dapat terpenuhi

(Sulistyoningsih, 2011).

Pola konsumsi menurut beberapa pakar yaitu cara pemenuhan

kebutuhan zat gizi yang diperoleh dari makanan yang digunakan sebagai bahan

energi tubuh. Pola konsumsi adalah susunan jenis dan jumlah makanan yang
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dikonsumsi seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu (Baliwati,

2009).

Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta kuantitas hidangan.

Kualitas hidangan menunjukkan adanya semua zat gizi yang diperlukan tubuh

didalam susunan hidangan dan perbandingannya yang satu dengan yang lain.

Kuantitas menunjukkan kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan

tubuh.

a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Ibu Hamil

Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain

makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi. Salah

satu kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah

kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK),

dilakukan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

Pemberian PMT Pemulihan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan sebagai

pengganti makanan utama sehari-hari pada sasaran (Anonim, 2017).

Ibu hamil yang berisiko KEK adalah ibu hamil yang mempunyai ukuran

Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23.5 cm. Makanan Tambahan Pemulihan bumil

KEK adalah makanan bergizi yang diperuntukkan bagi ibu hamil sebagai

makanan tambahan untuk pemulihan gizi. Hari Makan Bumil (HMB) adalah

jumlah hari makan ibu hamil yang mendapat makanan tambahan pemulihan

berbasis makanan lokal yakni sekali sehari selama 90 hari berturut-turut.
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b. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan keluarga berperan dalam menentukan status

kesehatan seseorang terutama ibu hamil, karena berbanding lurus dengan daya

beli keluarga. Keluarga mampu membeli bahan makanan tergantung dari besar

kecilnya pendapatan perbulannya. Semakin tinggi pendapatan maka akan

semakin tinggi pula jumlah pembelanjaannya (Saputri, 2014). Keluarga dengan

pendapatan terbatas kemungkinan besar akan kurang dapat memenuhi

kebutuhan makanannya terutama untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dalam

tubuhnya.

Pendapatan keluarga atau tersedianya uang dalam keluarga menentukan

berapa banyak kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarga dapat dibeli

atau dimiliki. Secara umum, pola penggunaan sumber keuangan ini sangat

dipengaruhi oleh gaya hidup keluarga. Keluarga dengan pendapatan yang baik

lebih memiliki kemungkinan untuk dapat menyisihkan lebih banyak dana untuk

membeli makanan. Sehingga diharapkan keluarga dengan pendapatan baik

akan memiliki keluarga dengan status gizi baik. Walupun demikian, tidak selalu

pendapatan tinggi menjamin terpenuhinya kecukupan gizi karena selain

pendapatan keluarga, status gizi juga dipengaruhi oleh hal seperti pengetahuan,

pola makan, masalah kesehatan dan lain-lain. Hal ini akan berdampak terhadap

status gizi ibu hamil yang pada umumnya akan menurun. (Fikawati S. A.,

2017)
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c. Ketersediaan Pangan di Rumah Tangga

Ketersediaan pangan di rumah tangga berpengaruh terhadap konsumsi

ibu hamil karena penentuan konsumsi makan harus memperhatikan nilai gizi

makanan dan kecukupan zat gizi yang dianjurkan. Hal tersebut dapat ditempuh

dengan penyajian hidangan yang bervariasi dan dikombinasi, ketersediaan

pangan, macam serta jenis bahan makanan mutlak diperlukan untuk

mendukung usaha tersebut. Disamping itu jumlah bahan makanan yang

dikonsumsi juga menjamin tercukupinya kebutuhan zat gizi yang diperlukan

oleh tubuh..

Ketersediaan bahan pangan ditingkat keluarga secara tidak langsung

mempengaruhi pola konsumsi dari seluruh anggota keluarga. Keluarga yang

dapat memenuhi tingkat ketersediaan bahan pangan dalam kehidupan sehari-

harinya dan dapat memanfaatkan bahan pangan tersebut dengan sebaik-baiknya

maka secara tidak langsung akan mendapat pemenuhan asupan zat gizi dengan

yang diperlukan.

d. Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan biasanya dikaitkan dengan tingkat pendidikan

seseorang yang akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan

pemenuhan kebutuhan gizi. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

Pendidikan yang kurang menghambat perkembangan seseorang

terhadap nilai-nilai yang baru dikenal (Notoadmojo, 2007). Pendidikan yang
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tinggi memudahkan seseorang menerima informasi lebih banyak dibandingkan

dengan pendidikan rendah. Pengetahuan tentang kesehatan yang tinggi

menunjang perilaku hidup sehat dalam pemenuhan gizi ibu selama kehamilan.

Pendidikan kesehatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu.

Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut masyarakat dapat

memperoleh pengetahuan tentang pentingnya asupan nutrisi selama kehamilan.

Pengetahuan juga merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang

melakukan penginderaan suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui

panca indra manusia yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa

dan raba (Notoatmojo, 1993).

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentukknya tindakan seseorang (over behavior). Sedangkan

pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan

yakni :

a) Tahu (know)

Tahu artinya sebagai pengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Tahu ini merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah.

Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang terjadi antara

lain, menyebutkan, menguraikan, mengatakan dan sebagainya.
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b) Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan

secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan

materi tersebut secara benar.

c) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d) Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menggunakan materi atau

suatu obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam struktur

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e)   Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu keseluruhan yang baru.

f) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk meletakkan justifikasi

atau penilaian terhadap suatu materi atau obyek.

e. Sosial Budaya

Daerah yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap social budaya

dalam kehidupan sehari-harinya dapat menimbulkan pengaruh budaya terhadap

sikap makanan. Dalam hal ini sikap terhadap makanan, masih banyak terdapat
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pantangan, tahayul, tabu dalam masyarakat yang menyebabkan konsumsi

makanan menjadi rendah (Supariasa, 2002).

Pantangan makan adalah jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh

ibu hamil sehingga dapat mengganggu kesehatannya. Adanya pantangan

terhadap makanan atau minuman tertentu dikarenakan makanan atau minuman

tersebut membahayakan jasmani dan rohani bagi yang mengonsumsinya.

Banyak berpantang makanan tertentu saat hamil dapat memperburuk keadaan

ibu dan janin yang dikandungnya.

f. Kebiasaan atau Pola Makan

Kebiasaan atau pola makan pada ibu hamil mempengaruhi status gizi

ibu dan janin yang dikandungnya. Status gizi wanita, terutama pada masa usia

subur, merupakan elemen pokok dari kesehatan reproduksi karena keterkaitan

ibu hamil dengan pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya,

yang pada akhirnya berdampak terhadap masa dewasanya. (Departemen Gizi

dan Kesehatan Masyarakat, 2014).

Kebiasaan atau pola makan ibu hamil dalam penelitian ini adalah

kebiasaan makan ibu dalam pengaturan jumlah, jenis makanan, dan frekuensi

dengan maksud tertentu seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi,

mencegah atau membantu kesembuhan penyakit.

Peran mikronutrien juga sangat penting terhadap kesehatan reproduksi

ibu, antara lain karena fungsinya di dalam system imunitas yang berakibat

terhadap mudahnya mengalami berbagai penyakit infeksi.
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Ibu hamil akan mengalami peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi

terjadi seiring pertambahan usia kehamilan. Selama hamil diperlukan

tambahan energi sebesar (80.000 Kal/280 hari) (Hytten dan Leith, 1971 dalam

IOM, 1990, AKG 2013).

2. Pengertian Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen

biologi (seperti virus, bakteria atau parasite), bukan disebabkan faktor fisik

(seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Penyakit infeksi

merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan ibu. Status

gizi kurang akan meningkatkan kepekaan ibu terhadap risiko terjadinya

infeksi, dan sebaliknya infeksi dapat meningkatkan risiko kurang gizi

(Achadi, 2007).

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi

sebagai akibat menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam

saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit.

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan timbal balik,

yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan

gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah infeksi, penyakit infeksi

terkait status gizi yaitu TB, diare dan malaria (Supariasa, 2002).
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a. Sanitasi Lingkungan

Malnutrisi timbul akibat interaksi dari berbagai lingkungan. Kejadian

ini terjadi sebagai hasil saling mempengaruhi dari berbagai faktor, antara lain

faktor fisik, biologis dan budaya. Jelliffe (1996), menyatakan bahwa ada

enam faktor ekologi yang perlu dipertimbangkan sebagai penyebab

malnutrisi, yaitu keadaan infeksi, social ekonomi, produksi pangan, konsumsi

makanan, pengaruh budaya, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Ruang lingkup sanitasi lingkungan adalah kepemilikan jamban dan

jenis jamban, ketersediaan air bersih, ketersediaan sistem pembuangan air

limbah. Menurut Chandra (2006), sanitasi lingkungan adalah cara atau usaha

individu atau masyarakat untuk memantau dan mengendalikan lingkungan

hidup eksternal yang berbahaya bagi kesehatan serta yang dapat mengancam

kelangsungan hidup manusia.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk penyehatan lingkungan fisik

antara lain penyediaan air bersih, mencegah terjadinya pencemaran udara, air

dan tanah serta memutuskan rantai penularan penyakit dan lain-lain yang

dapat membahayakan serta menimbulkan kesakitan pada manusia atau

masyarakat (Ismail, 2013).
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b. Personal Hygiene

Personal Hygiene adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam

memenuhi kebutuhan guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan

kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya yang dinyatakan

terganggu keperawatan dirinya jika tidak dapat melakukan keperawatan diri

(DepKes, 2000).

Menurut Andarmoyo (2012), personal hygiene berasal dari Bahasa

Yunani yang berarti personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti

sehat. Kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara

kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan baik fisik dan

pisikisnya.

Ibu hamil yang memiliki personal hygine baik apabila dapat menjaga

kebersihan tubuhnya yang meliputi : kebersihan kulit, gigi, mulut, rambut,

hidung, telinga, kaki, kuku dan genetalia, serta kebersihan dan kerapian

pakaiannya.

Ibu juga harus memperhatikan higienitas makanan yang dikonsumsi.

Sebab makanan dapat menjadi perantara masuknya bakteri dan virus yang

dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya

mengonsumsi makanan seperti telur, ikan dan daging, dalam keadaan

matang.

Penerapan dan kebiasaan hidup bersih dapat dilakukan dengan

membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan sebelum makan dengan

menggunakan air bersih dan sabun, menyajikan makanan dalam tempat
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tertutup, memasak dengan suhu yang tepat, dan mencuci sayur dan buah

dengan bersih (Fikawati, 2015).

C. Akibat Kekurangan Energi Kronik (KEK)

Ibu yang mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) selama masa

kehamilan akan berdampak negatif pada siklus kehidupan keturunannya.

Ibu KEK umumnya memiliki kenaikan berat badan hamil yang rendah

(tidak memadai untuk mendukung kehamilannya). Akibatnya berat badan

bayi yang dilahirkan rendah atau biasa disebut dengan Bayi Berat Lahir

Rendah (BBLR) yang ditandai dengan berat badan lahir kurang dari 2.500

gram. (Fikawati, 2015).

Akibat lain yang ditimbulkan karena ibu menderita KEK saat kehamilan

adalah terus menerus merasa letih, kesemutan, muka tampak pucat,

kesulitan sewaktu melahirkan dan air susu yang keluar tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan bayi, sehingga bayi akan kekurangan air susu ibu

pada waktu menyusui. Akibat pada janin yang dikandung ibu adalah bisa

menyebabkan keguguran, pertumbuhan janin terganggu, perkembangan

otak janin terhambat hingga kemungkinan nantinya kecerdasan anak

kurang, bayi lahir sebelum waktunya (prematur) dan kematian pada bayi

(Helena, 2013).
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D. Cara Penilaian Status Gizi

Secara garis besar, metode penilaian status gizi dibedakan menjadi dua

yaitu metode langsung dan tak langsung. Metode langsung dibagi menjadi

empat, yaitu klinis, biokimia, biofisik dan antropometri. Sedangkan metode

tidak langsung dibagi menjadi tiga, yaitu survei konsumsi, statistic vital,

dan faktor ekologi.

1. Penilaian status gizi secara langsung :

Penilaian status gizi secara langsung dibagi mejadi empat yaitu

klinis, biokimia, biofisik dan antropometri.

Penilaian status gizi secara klinis adalah metode yang sangat penting

untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas

perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketik cukupan

zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (supervicial epithelial

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

yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid.

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan specimen

yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan

tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan anatar lain : darah, urine, tinja, dan

juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot.

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status

gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat

perubahan struktur dari jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi
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tertentu seperti kejadian buta senja epidemic (epidemic of night blindness).

Cara yang digunakan adala tes adaptasi gelap.

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh dimensi fisik

manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri adalah

berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan

komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropomentri

sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan beberapa parameter

ukuran tunggal, antara lain : berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar

kepala (LK), lingkar lengan atas (LILA), lingkar dada (LD), lingkar pinggul

(LP), dan tebal lemak di bawah kulit (LLBK).

Pada penelitian ini parameter yang akan digunakan adalah

pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). Pengukuran LILA juga sebagai

salah satu cara pengukuran antropometri untuk mengetahui keadaan gizi ibu

hamil dan WUS (Kementerian Kesehatan, 2011). Pengukuran LILA cukup

respresentatif, ukuran LILA ibu hamil terkait erat dengan indeks masa

tubuh (IMT) ibu hamil. Semakin tinggi IMT ibu hamil diikuti pula dengan

semakin tinggi ukuran LILA ibu.

Pengukuran LILA dilakukan melalui urutan yang telah ditetapkan.

Terdapat tujuh langkah pengukuran LILA yang telah ditetapkan sebagai

berikut : (Supariasa, 2002). 1) Tetapkan posisi bahu dan siku, 2) letakkan

pita antara bahu dan siku, 3) tentukan titik tengah lengan, 4) lingkarkan pita

LILA pada tengah lengan, 5) pita jangan terlalu ketat, 6) pita jangan terlalu

longgar, 7) cara pembacaan skala benar.
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Hal -hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran LILA adalah

pengukuran dilakukan dibagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri.

Lengan harus dalam posisi bebas, lengan baju dan otot lengan dalam

keadaan tidak tegang atau kencang. Alat pengukur dalam keadaan baik

dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat-lipat sehingga permukaannya tidak

rata.

Hasil pengukuran LILA ada dua kemungkinan yaitu kurang dari

23.5 cm dan diatas atau sama dengan 23.5 cm. Apabila hasil pengukuran <

23.5 cm berarti risiko KEK dan ≥ 23.5 cm berarti tidak berisiko KEK

(Depkes RI, 1994).

2. Penilaian status gizi secara tidak langsung :

Penilaian status gizi secara tidak langsung dibagi mejadi tiga yaitu

survei konsumsi makanan, statistic vital dan faktor ekologi.

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi

secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang

dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi maknan dapat memberikan

gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga

dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasikan kelebihan dan

kekurangan zat gizi.

Pengukuran status gizi dengan statistic vital adalah dengan

menganalisis data beberapa statistic kesehatan seperti angka kematian

berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu
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dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaanya

dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran

status gizi masyarakat.

Ekologi merupakan suatu pengetahuan yang mengkaji tentang

hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya.

Bengoa mengumpulkan bahwa malnutrisi merupakan masalah ekonomi

sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan

budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan

ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain.


