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Abstrak 

 
Proporsi gizi buruk di Sulawesi Selatan adalah 6.7% dan gizi kurang 15.7%. Angka gizi buruk tersebut berada di 
atas angka gizi buruk nasional yaitu 5.4%. Kota Makassar memiliki proporsi gizi buruk tertinggi sebesar 9.8%.  
Tujuan penelitian adalah diperolehnya informasi tentang input, proses, output dan outcome pada program NICE 
dengan pemberian bubuk Taburia terhadap status gizi anak umur 6-24 bulan di Kota Makassar tahun 2011. 
Metode Penelitian menggunakan studi evaluasi. Informan penelitian adalah Kepala Dinas Kota, Kepala Seksi 
Gizi, Pimpinan Puskesmas, TPG, FM, Kader dan KGM.  Hasil penelitian pada variable input menemukan bahwa 
tenaga kader yang terlibat terjadi overload pekerjaan. Pada variable proses terjadi pendistribusian yang kurang 
karena disebabkan overloadnya pekerjaan pada tenaga kader. Pada variable output tidak terjadi kepatuhan ibu 
dalam memberikan taburia kepada anaknya, sehingga pada variable outcome ditemukan bahwa tidak terjadi 
peningkatan status gizi anak karena disebabkan asupan energy dan protein yang kurang serta penyakit infeksi 
yang diderita oleh anak.  
 
Kata Kunci: Input, Proses, Output, Outcome, Taburia 
 

Abstract 

The proportion of malnutrition in South Sulawesi is 6.7% and 15.7% of less nutrition. Malnutrition rates are 
above the national malnutrition rate is 5.4%. Makassar city has the highest proportion of malnutrition by 9.8%.  
The research aims to get information about the input, process, output and outcome in the program by granting 
NICE Taburia powder on the nutritional status of children aged 6-24 months in the city of Makassar in 2011. 
Methods the study use a qualitative approach to evaluation studies. Research informant are Head of City Health 
Departement, Head of Nutrition Section, Head of Public Health Center, Implementer Nutirition Worker, Society 
Facilitator, Cadre and Nutrition Society Group. The results at the variable input is overload cadres get involved 
in the work place. In the process variable is less because the distribution occurred due to the work force 
overload cadres. On the output variable does not occur in the mother's adherence to taburia to his son, so that 
the outcome variable was found that there was no increase due to the nutritional status of children as energy 
and protein intake is less and infectious diseases suffered by children.  
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PENDAHULUAN 

Masalah gizi kurang atau gizi buruk dinyatakan sebagai penyebab kematian 3,5 juta 

anak dibawah usia lima tahun di dunia. Mayoritas kasus gizi buruk berada di 20 negara, yang 

merupakan negara target bantuan untuk masalah pangan dan nutrisi. Negara tersebut meliputi 

wilayah Afrika, Asia Selatan, Myanmar, Korea Utara, dan Indonesia.  

Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan Inggris mengungkapkan, 

kebanyakan kasus gizi kurang atau gizi buruk tersebut secara tidak langsung menimpa 

keluarga miskin yang tidak mampu atau lambat berobat, kekurangan vitamin A dan Zink 

selama ibu mengandung, serta menimpa anak pada usia 2 tahun pertama. Angka kematian 

balita karena kurang gizi terhitung lebih dari sepertiga kasus kematian anak di seluruh dunia. 

(Malik, 2008) 

Permasalahan gizi dari UNICEF (2008), diketahui bahwa status gizi disebabkan oleh 

beberapa sebab yaitu penyebab langsung, tidak langsung, pokok masalah dan akar masalah. 

Penyebab langsung ada 2 (dua) yaitu konsumsi makanan dan penyakit infeksi dimana kedua 

hal tersebut saling mempengaruhi penyebab tidak langsung adalah ketersediaan makanan di 

rumah, perawatan anak dan ibu hamil dan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu. 

Adapun pokok masalah sumber daya yang meliputi pendidikan, penghasilan, keterampilan, 

sedangkan akar masalah adalah keadaan politik, sosial dan ekonomi. 

Masalah gizi di Indonesia sampai saat ini masih memprihatinkan, dan terbukti 

menghambat pertumbuhan ekonomi, berkaitan erat dengan tingginya angka kematian ibu, 

bayi dan balita, rendahnya tingkat kecerdasan yang berakibat pada rendahnya produktifitas, 

pengangguran dan kemiskinan. Hal ini mendasari masalah gizi menjadi salah satu faktor 

penting penentu pencapaian Millenium Development Goals. 

Secara umum proporsi gizi buruk di Sulawesi Selatan adalah 6.7% dan gizi kurang 

15.7%. Angka gizi buruk tersebut berada di atas angka gizi buruk nasional yaitu 5.4%, angka 

gizi kurangnya juga berada di atas angka nasional yang mencapai 13.0%. Masih dijumpai dua 

(2) dari 4 kabupaten/kota memiliki proporsi gizi buruk di atas angka proporsi Provinsi. 

Proporsi untuk gizi buruk dan kurang adalah 12.4%, proporsi yang lebih rendah dari angka 

nasional yang hanya mencapai 18.4%. Kabupaten/Kota yang paling tinggi proporsi gizi 

buruknya dari angka nasional adalah Makassar (9,8 %), Jeneponto (7,4%) dan Pangkep (5.9 

%). Sedangkan yang paling rendah angka gizi buruknya adalah Maros (3,7%). (Dinkes 

Propinsi Sulawesi Selatan, 2009). 



Kasus gizi buruk dapat terjadi dan berulang pada anak atau dari keluarga yang sama 

terutama keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah. Kita perlu menghargai 

potensi, sumberdaya dan kearifan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan gizinya. 

Agar potensi, sumberdaya, dan kearifan setempat bermanfaat untuk peningkatan status gizi 

dan kesehatan, masyarakat perlu difasilitasi, didampingi dan dibantu, Salah satu bentuk 

programnya adalah pemberian bubuk taburia. Taburia adalah bubuk multivitamin dan 

multimineral untuk memenuhi vitamin dan mineral setiap anak balita. Kandungan Taburia 

mengandung 12 macam vitamin dan 4 macam mineral yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh 

kembang anak balita. Cara mengkonsumsi Taburia ini dilakukan dengan mencampurkan 

bubuk Taburia ke dalam makanan atau bubur bayi, tidak dicampur dengan air putih atau air 

susu karena serbuknya akan menggumpal. Tujuan penelitian adalah diperolehnya informasi 

tentang input, proses, output dan outcome pada program NICE dengan pemberian bubuk 

Taburia terhadap status gizi anak umur 6-24 bulan di Kota Makassar 

. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan adalah studi evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap 

manajemen pemberian bubuk taburia. Dilihat dari obyek yang diteliti, penelitian ini 

merupakan penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bubuk 

taburia melalui pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari tahapan kebijakan, maka penelitian 

yang dilakukan berfokus pada implementasi dan evaluasi kebijakan 

Lokasi dan waktu Penelitian 

  Penilitian ini dilakukan di Kota Makassar Pemilihan Kota Makassar Propinsi Sulawesi 

Selatan sebagai tempat penelitian didasarkan atas ketersediaan data awal tentang status gizi 

anak umur 6-24 bulan yang mendapatkan bubuk taburia. Waktu penelitian ini dilaksanakan 

selama empat bulan, mulai tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 24 Juli 2011 

Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua rumah tangga yang memiliki anak balita 

yang berumur 6-24 bulan dan menjadi sasaran pemberian bubuk taburia yang berjumlah 

65.720 balita di Kota Makassar. 

 

 

 



 

Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah Memilih 3 (tiga) Puskesmas di Kota Makassar dengan 

cara purposive, yaitu Puskesmas Kassi-Kassi, Puskesmas Bara-Baraya dan Puskesmas Kaluku 

Bodoa. 

 

HASIL  

Konsep pelaksanaan program pemberian bubuk Taburia pada tahap input adalah: 

Ketersediaan tenaga meliputi pengelola program gizi pada tingkat Dinas Kesehatan Kota 

Makassar yaitu tersedianya Tenaga Seksi Gizi dan DPIU, di tingkat Puskesmas TPG dan FM 

sedangkan pada tingkat kelurahan KGM dan Kader Posyandu. Namun terjadi overload 

pekerjaan kader yang dilibatkan dalam program pendistribusian Taburia oleh karena kader 

Posyandu juga terlibat dalam program lainnya seperti pada PNPM (Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat) dan membantu beberapa program pemberdayaan dari donor 

agency international.  

Ketersediaan dana menggunakan pola sharing anggaran antara dana Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah untuk mendanai tahapan program yang meliputi; pengadaan Taburia, 

sosialisasi program, distribusi Taburia, supervisi dan monitoring, dan pencatatan dan 

pelaporan. Ketersediaan sarana dan prasarana meliputi sarana transportasi, sarana 

penyimpanan, dan sarana pendistribusian. Sedangkan di tingkat Posyandu tidak tersedia 

sarana penyimpanan karena ditempatkan di rumah kader, Ketersediaan panduan manajemen 

pemberian Taburia di wilayah penelitian PKM Kassi-Kassi sebesar 12 buah, PKM Bara-

Baraya 7 buah dan PKM Kaluku Bodoa 9 buah serta panduan pemberian Taburia di PKM 

Kassi-Kassi 60 buah, PKM Bara-Baraya 26 buah dan PKM Kaluku Bodoa 32 buah, Indikator 

sasaran adalah anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin adapun jumlah sasaran dari setiap 

Puskesmas yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah PKM Kassi-Kassi jumlah sasaran 



sebesar 1.826 anak, PKM Bara-Baraya sebesar 990 anak, dan PKM Kaluku Bodoa sebesar 

1.018 anak. 

Konsep pelaksanaan program pemberian bubuk Taburia pada tahap proses adalah 

Perencanaan ketersediaan Taburia disusun oleh Dinas Kesehatan Kota berdasarkan data yang 

dilaporkan oleh Puskesmas. Data Puskesmas diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan 

oleh Posyandu yang difasilitasi oleh tenga FM dan kader Posyandu. Dengan demikian pola 

perencanaan program Taburia berbasis data dengan mekanisme pendataan yang berjenjang. 

Pengorganisasian dilaksanakan dengan membuat tugas dan tanggung jawab pada 

tingkat Puskesmas dalam pelaksanaan program pemberian Taburia dengan memfasilitasi 

kader dalam pendistribusian Taburia, melakukan evaluasi jalannya pendistribusian Taburia, 

dan mengevaluasi output. 

Pelaksanaan kegiatan pada program Taburia secara bertahap; mulai kegiatan 

sosialisasi, distribusi Taburia ke Puskesmas dan Posyandu, pemberian Taburia ke sasaran 

penerima, supervisi dan monitoring, serta pencatatan dan pelaporan. Namun terjadi 

kelemahan dalam pendistribusian, dimana Taburia yang diberikan kepada sasaran tidak sesuai 

dengan petunjuk teknis khususnya jumlah Taburia yang dikonsumsi kurang dari 15 bungkus 

per bulan dan adapula yang disebabkan rendahnya pemahaman ibu terhadap tata cara 

pemberian Taburia kepada anaknya. a). Controlling adalah kegiatan monitoring dan supervisi 

yang dilakukan pada tingkat Puskesmas dan Posyandu untuk memastikan ketepatan dalam 

pendistribusian Taburia hingga kepada sasaran. b). Evaluasi dilakukan untuk menilai 

tersedianya data sasaran, berjalannya proses pendistribusian dari Dinas Kesehatan Kota 

Makassar, Puskesmas, hingga ke Posyandu. 

Konsep pelaksanaan program pemberian bubuk Taburia pada tahap output adalah: 

Ketepatan sasaran pada pemberian tingkat kota, Puskesmas dan Posyandu telah sesuai dengan 

petunjuk teknis yaitu anak yang berusia 6-24 bulan dari keluarga miskin. 



Ketepatan pendistribusian yaitu jumlah pemberian taburia kepada sasaran kurang dari 

15 bungkus sebasar 9.33%, 15 bungkus sebesar 40,89%, sedangkan >15 bungkus sebesar 

49,78%, tata cara pemberian Taburia diberikan kurang dari 2 (dua) hari sebesar 39, 11% lebih 

dari dua hari sebesar 60,89%, cakupan pemberian sebesar 17.300 anak. 

Anak yang tidak patuh pada bulan pertama sebesar 84,42%, pada bulan kedua 91,58%, 

pada bulan ketiga 90,53%, dan bulan keempat 78,95%. Ketidakpatuhan ini disebabkan karena 

anak tidak menyukai rasa dan bau Taburia sehingga pada saat diberikan anak menjadi rewel 

dan tidak menghabiskan makanannya. Selain itu, anak juga lebih menyukai makanan yang 

mengandung air atau berkuah. Sedangkan Taburia tidak tepat dicampur dengan makanan yang 

mengandung air karena akan menggumpal. Keadaan tersebut menyebabkan ibu tidak lagi 

memberikan makanan yang mengandung Taburia.  

Konsep pelaksanaan program pemberian bubuk Taburia pada tahap outcome adalah 

status gizi buruk sebelum diberikan bubuk Taburia sebesar 13,68%, bulan pertama setelah 

diberikan sebesar 9,45%, bulan kedua sebesar 12,63%, bulan ketiga dan keempat sebesar 

13,68%. Sedangkan, status gizi kurang sebelum diberikan bubuk Taburia sebesar 28,42%, 

bulan pertama setelah diberikan sebesar 37,89%, bulan kedua sebesar 34,74%, bulan ketiga 

sebesar 37,89% dan keempat sebesar 33,68%. Dan status gizi baik sebelum diberikan bubuk 

Taburia sebesar 57,89%, bulan pertama setelah diberikan sebesar 52,63%, bulan kedua 

sebesar 52,63%, bulan ketiga sebesar 48,42% dan keempat sebesar 52,63%. 

PEMBAHASAN 

Input   

Input adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem, yang berfungsi 

untu mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan. Input dalam program taburia 

di Kota Makassar adalah ketersediaan tenaga, ketersediaan dana, ketersediaan metode dan 

indikator sasaran. 

Ketenagaan program taburia terdiri atas pegawai organik Dinas Kesehatan dan 

Puskesmas yang ditunjuk secara khusus. Fasilitator masyarakat (FM) direkrut secara khusus 



sedangkan kader masyarakat, Kelompok Gizi Masyarakat, dan organisasi masyarakat lokal 

(PKK) merupakan elemen masyarakat yang tersebar di kelurahan yang menjadi sasaran 

program NICE. 

Ketersediaan tenaga pada tingkat kota yaitu 1 orang sebagai kepala seksi gizi yang 

dibantu oleh 2 orang staf, yang bekerja pada tingkat Kota Makassar baik di wilyah NICE 

maupun Non NICE. Sedangkan untuk wilayah NICE diperbantukan oleh 3 orang sebagai 

DPIU dibantu oleh 1 staf DPIU pada pelaksanaan program NICE yang merupakan induk dari 

salah satu program pemberian makanan fortifikasi atau pemberian taburia pada anak. 

Kelompok PKK yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kassi-Kassi sebanyak 9 kelompok 

PKK yaitu 7 kelompok PKK yang berada pada wilayah NICE dan 2 kelompok PKK yang 

berada pada Non-NICE. Sedangkan kelompok organisasi masyarakat yang bekerja pada 

tingkat Puskesmas pada program pemberian taburia tidak ada ditemukan. 

Keterlibatan organisasi masyarakat lokal pada program pemberian taburia sangat 

rendah. Sehingga potensi partisipasi mengalami perlambatan akselerasi dalam peningkatan 

gizi berbasis masyarakat. Dalam pengalaman sukses program pemberdayaan masyarakat, 

pelibatan organisasi masyarakat lokal merupakan peran sentral pengorganisasian dan 

pengembangan masyarakat.  

Struktur ketenagaan di Puskesmas Bara-Baraya dan Kaluku Bodoa sama dengan 

struktur ketenagaan yang ada di Puskesmas Kassi-Kassi, hanya berbeda dari segi jumlah, oleh 

karena cakupan wilayahnya yang berbeda pula. 

Pelibatan PKK nampak secara jelas, sementara pelibatan organisasi masyarakat relatif 

belum nampak, Berdasarkan prosedur program pendistribusian taburia kepada sasaran 

seharusnya dilakukan oleh kader Posyandu, tetapi seringkali kader tidak melaksanakan 

komunikasi dengan baik dengan ibu. Sehingga terjadi kebingungan dalam implementasi 

pemberian taburia kepada balita. Olehnya itu, bidan diminta untuk membantu dalam 

pendistribusian kepada sasaran. 

Rendahnya pemahaman kader dalam melakukan pendistribusian yang tidak disertai 

dengan sosialisasi yang baik maka akan menimbulkan interpretasi pemahaman yang kurang. 

Sosialisasi pemberian taburia yang baik dimulai dari komitmen kepemimpinan di dalam 

menciptakan visi yang baik. 

Ketersediaan tenaga dalam pelaksanaan sosialisasi pemberian taburia dilaksanakan 

pada tingkat kota, sementara sosialisasi pada tingkat Puskesmas dari masing-masing wilayah 

tidak lagi dilakukan, terlebih lagi pada kelompok kader tentu sosialisasi intensif mereka tidak 

dapatkan. Kegiatan sosialisasi ini cenderung diambil alih oleh Dinas Kesehatan Kota secara 



tersentralistik dan tidak lagi menerapkan upaya sosialisasi secara berjenjang dengan 

melibatkan atau memberikan kepercayaan kepada tenaga-tenaga teknis lapangan sebagai 

sasaran antara dan mungkin ibu-ibu sebagai sasaran penerima program.  

Pemberian kepercayaan kepada sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

merupakan salah satu sumber motivasi dalam pelaksanaan program. Kaizen (1998) 

memaparkan bahwa sumber motivasi utama adalah pemberdayaan karyawan dimana dengan 

memberdayakan karyawan merupakan tanda bahwa pimpinan menghargai dan mempercayai 

karyawannya dan bersedia membebaskan mereka untuk menggunakan pelatihan dan 

pengembangan yang diinfestasikan dalam diri mereka. 

Secara kuantitatif kader sudah tersedia, namun mereka umumnya memiliki pekerjaan 

dan tanggungjawab yang banyak (overload); seperti keterlibatan pada program PNPM 

(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), program-program donor internasional (care 

international), dan beberapa program dari pemerintah di kelurahan masing-masing. Akibatnya 

para kader memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan penjangkauan ke rumah sasaran. 

Interaksi kader terhadap sasaran hanya 1 kali dalam 1 bulan pada saat kegiatan Posyandu. 

Sementara sasaran ibu biasanya tidak hadir dalam kegiatan Posyandu. 

Sekalipun proposisi motivasi Keizen ditujukan pada arena perusahaan, aplikasinya 

pada arena pemberdayaan masyarakat untuk program sosial masih sangat relevan. Praktisnya, 

ketika kader dipercaya sebagai subjek pelaksana, maka tanggungjawab kader terhadap 

kegiatan itu akan semakin meningkat. Implikasinya adalah kader akan berbuat semaksimal 

mungkin untuk mendapatkan hasil yang berdayaguna dan berupaya untuk meminimalkan 

risiko yang mungkin akan membuat kegagalan program. 

Tahap Proses 

Proses adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang 

berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan (Azwar, 1996).  

Berdasarkan telaah dokumen perencanaan ketersediaan taburia yang dilakukan oleh 

Dinas Kota Makassar dilaksanakan oleh DPIU NICE Kota Makassar sesuai dengan surat dari 

Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat Kepala Sub 

Bidang Direktorat Bina Gizi Mikro yang tertanggal 26 april 2011 tentang permintaan data 

pelaksanaan pemberian taburia yang terdiri dari data tentang kondisi stock taburia di Kota 

Makassar, data tentang laporan kegiatan pemberian taburia yang telah dilaksanakan, data 

tentang kebutuhan riil sasaran pemberian taburia (balita 06-24 bulan) tahun 2011 dan data 

tentang laporan kegiatan sosialisasi taburia yang telah dilaksanakan tingkat Puskesmas.  



Perencanaan tempat penyimpanan pada tingkat Dinas Kesehatan Kota Makasar 

dilakukan dengan menempatkan taburia di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. 

Perencanaan jadwal supervisi dan monitoring pada tingkat kota juga dilakukan, akan tetapi 

dalam telaah dokumen, serta hasil observasi yang dilakukan pada tenaga pelaksana ditemukan 

tidak adanya pencatatan tentang proses perencanaan yang dimaksud 

Tidak terjadwalnya kegiatan supervisi dan monitoring oleh petugas akibat tidak 

tersedianya dana khusus untuk itu. Namun demikian, supervisi dan monitoring tetap saja 

berlangsung sebagai bentuk tindakan kreativitas petugas dengan memaksimalkan kegiatannya 

saat berada di lapangan, sekalipun untuk program yang lain. 

Perencanaan ketersediaan taburia pada tingkat Dinas Kesehatan Kota Makassar 

terencana yang dihitung berdasarkan dengan data Kasie Gizi, akan tetapi sebaiknya 

perhitungan untuk menentukan jumlah sasaran menggunakan proyeksi yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Sehingga, perencanaan ketersediaan taburia sesuai 

dengan jumlah anak usia 6-24 bulan dan berdasarkan dari keluarga yang miskin. 

Hasil yang didapatkan bahwa perencanaan sasaran program yang berdasarkan data 

Kasie Gizi yang diusulkan ke pusat yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Makassar yang dikirim ke pusat tidak ada feed beck yang positif karena dropping dari pusat 

tidak sesuai dengan kebutuhan dari daerah.  

Guna mendukung kelancaran dalam kegiatan pendistribusian logistik, penting 

ditetapkan jadwal distribusi barang untuk unit-unit kerja. Penjadwalan distribusi barang ini 

selain guna mendukung kelancaran distribusi barang, juga untuk tujuan membiasakan dan 

mendidik bagi setiap pegawai ataupun unit kerja untuk mampu menyelenggarakan dan 

melaksanakan kegiatan apapun secara terarah dan terencana dengan baik (Dwiantara, 2004). 

Tahap Output  

Output merupakan keluaran atau konsekuensi dari kondisi input dan proses yang 

berlangsung dalam suatu organisasi. Karena itu jika kondisi input baik dan ditunjang dengan 

berjalannya proses baik, maka outputnya pun akan baik pula. Demikian juga sebaliknya jika 

kondisi input dan proses tidak memadai, maka outputnya pun menjadi tidak memuaskan, 

(Wijono, 1999). 

Ketepatan sasaran yang telah dilakukan pada program pemberian taburia di Kota 

Makassar sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya walaupun masih didapatkan 

adanya anak yang bukan sasaran mendapatkan taburia, sehingga idealnya seorang manajer 

dapat berkembang terus menuju berbagai sasaran, tetapi dalam prakteknya tidaklah selalu 

demikian. Alasannya ialah antara lain halangan-halangan yang tidak diharapkan dapat timbul 



dan mengakibatkan ketidakseimbangan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. Walaupun 

demikian manajer yang cakap akan berjuang terus menuju sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan (Terry, 2003). 

Jelaslah bahwa sebaiknya memiliki manajer-manajer yang dapat menyusun rencana 

sasaran dan berpartisipasi di dalam menentukan sasaran tersebut. Cara tersebut dapat 

membantu untuk memahami, mempercayai dan mentaati sasaran-sasaran tersebut (Terry, 

2003). 

Hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa 17.300 anak yang berusia 6-24 bulan yang 

berasal dari keluarga miskin didapatkan 14.444 anak (83.49%) yang mendapatkan taburia 

sedangkan anak yang tidak mendapatkan taburia sebanyak 3.422 anak (16.51%). Adapun 

anak yang tidak mendapatkan taburia dari keluarga miskin karena disebabkan oleh pelaksana 

program pendistribusian taburia diprioritaskan pada anak yang mengalami gizi kurang 

maupun buruk. 

Sedangkan jumlah anak usia 6-24 pada wilayah NICE di Kota Makassar sebesar 

27.101 anak dan didapatkan 9.801 anak yang bukan keluarga miskin. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwah anak yang berasal dari keluarga Non Gakin juga menjadi mendapatkan 

taburia, akan tetapi cakupan program pemberian taburia di Kota Makassar mencapai indikator 

83.49% dengan kategori baik karena ketersediaan taburia cukup pada semua tingkatan 

walupun ketersediaan taburia hanya 4 bulan tidak mencukupi sampai dengan 1 tahun. 

Berdasarkan tingkat kepatuhan dari hasil penelitian memperlihatkan angka ketidak 

patuhan yang sangat tinggi pada proses pemberian taburia dimana pada tahap awal pemberian 

sebanyak 88.42%, sedangkan pada tahap kedua sebanyak 91,58%, tahap ketiga sebesar 

90,53% dan tahap akhir penelitian sebanyak 78.95%. 

Hasil wawancara serta observasi di lapangan ketidak patuhan ibu dalam memberikan 

taburia disebabkan oleh kurangnya pemberian motivasi dari pihak pelaksana program 

khususnya kader Posyandu serta adanya pemberian taburia yang tidak cukup dan tidak sesuai 

dengan jumlah yang ada pada petunjuk teknis dimana setiap bulanya anak yang mendapatkan 

taburia seharusnya 15 bungkus per bulan, sementara banyak sasaran yang mendapatkan 

kurang dari 15 bungkus. Selain itu, sasaran yang menerima cukup 15 bungkus per bulan, 

tetapi tidak memberikan taburia kepada anaknya. Penyebab utamanya adalah anak tidak 

menyukai sehingga tidak menghabiskan makanannya. Ibu juga seringkali lupa memberikan 

kepada anaknya karena taburia disimpan di lemari.  

Untuk mengatasi ketidakpatuhan tersebut diperlukan pendekatan ketepatan dalam 

pendistrubusian oleh kader dengan cara mengurangi beban kerja kader dan memfokuskan 



pada program taburia sehingga kader punya banyak waktu dalam memberikan pendampingan 

kepada ibu sasaran. 

Analisis kepatuhan yang paling dominan adalah anak tidak menyukai rasa dan bau 

taburia sehingga pada saat diberikan anak menjadi rewel dan tidak menghabiskan 

makanannya. Selain itu, anak juga lebih menyukai makanan yang mengandung air atau 

berkuah. Sedangkan taburia tidak tepat dicampur dengan makanan yang mengandung air 

karena akan menggumpal. Keadaan tersebut menyebabkan ibu tidak lagi memberikan 

makanan yang mengandung taburia. Dengan demikian tingkat kepatuhan sangat rendah 

Tahap Outcome 

 Pada tahap outcome gambaran status gizi anak menurut berat badan per umur 

berdasarkan per bulan diikutinya selama 5 (lima) bulan penelitian. 

Tingginya prevalensi kejadian status gizi kurang dan buruk yang diukur berdasarkan 

berat badan per umur pada tahap pertama sampai akhir penelitian memperlihatkan persentase 

sebesar 42.10%, 47.36%, 47.37%, 51.57% dan 47.3 karena disebabkan oleh penyakit infeksi 

seperti ISPA dan Diare dengan persentase setiap bulanya sebesar 24.21% pada tahap awal, 

27.37% pada tahap pertama, 25.26% pada tahap kedua, 38.95% pada tahap ketiga dan pada 

tahap akhir sebanyak 36.84%. Akibatnya satus gizi anak masih memprihatinkan di Kota 

Makassar. 

Sedangkan dari hasil recall 24 jam yang dilakukan pada penelitian ini memperlihatkan 

persentase kekurang energi dan protein sebeser 89.47% dan 65.26% pada bulan awal, 91.58% 

dan 50.53% pada bulan ketiga sedangkan pada bulan kelima masing-masing sebanyak 

83.16% dan 40.00%. 

Sedangkan anak yang memiliki riwayat penyakit berat sebanyak 3,11% dengan 

penyakit berat yang diderita sejenis Brochitis dan DBD. Anak yang tidak dibawa berobat 

ketika sakit sebesar 5.78%, sehingga anak tidak diobati ketika sakit sebesar 5.33% selebinya 

diobati dengan pengobatan tradisional dengan memberikan daun jambu, daun paria serta 

menambahkan madu.  

Anak yang tidak mendapatkan pemberian vitamin/suplemen sebesar 5,33%. 

Sedangkan anak yang mendapatkan vitamin/Suplemen dengan jenis vitamin/suplemen yang 

dikonsumsi oleh anak yaitu Apialys, Asedas, Bikom, Biolisin, Cerebrovit, Curcuma plus, 

Defia Afrolakta, Elcana, Lysmin, Prom Baby Samel, Scott Emulsion, Taburia, Tolcin sirup, 

Vitacom Sirup, Vitamin A Program, Vitaplus dan Minyak Ikan. 



Dampak yang terjadi dalam pemberian taburia kepada anak tidak terjadi peningkatan 

status gizi secara ekstrim, disebabkan anak memiliki asupan energi dan protein yang rendah. 

Selain itu juga disebabkan karena adanya penyakit infeksi yang diderita anak.  

Rendahnya asupan energi dan protein akibat sasaran dari keluarga miskin sehingga 

memiliki keterbatasan dalam menyediakan bahan pangan yang mencukupi kebutuhan 

keluarga. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan pengintegrasian dengan program MP-ASI 

Lokal yang berbahan pangan yang murah dan berkualitas. Perlu juga dengan memberikan 

peningkatan kapasitas lingkungan dengan penyediaan air bersih, sarana sanitasi, perilaku 

sehat dan perumahan sehat sehingga anak juga tidak rentan terhadap penyakit infeksi. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian adalah input memiliki kelemahan pada tenaga yang overload 

sehingga disarankan untuk tidak membebani dengan pekerjaan yang terlalu banyak. Pada 

proses terjadi kekurangan dalam pendistribusian sehingga disarankan untuk mengatasi tenaga 

yang overload. Pada output ditemukan adanya ketidakpatuhan ibu sasaran sehingga 

disarankan untuk meningkatkan pendampingan ibu oleh kader. Pada outcome tidak ditemukan 

adanya peningkatan status gizi yang bermakna (stagnan) sehingga disarankan untuk 

meningkatakan asupan energi dan protein serta mencegah terjadi penyakit infeksi pada anak.  
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Tabel 1 Jumlah Ketersediaan Tenaga Pada Program Pemberian Taburia di Kota 
Makassar 

Jenis Tenaga Jumlah Tenaga 
di NICE 

Jumlah Tenaga 
di Non NICE 

Seksi Gizi 1 1* 
DPIU 3 0 
TPG 31 6 
FM 32 0 

KGM 64 0 
Kader 2.975 1.840 
Bidan 64 79 

Sumber : Data Sekunder 
 

Tabel 2 Jumlah Ketersediaan Tenaga Pada Program Pemberian Taburia di Tingkat 
Puskesmas 

Nama Puskesmas Jumlah Tenaga 
di NICE 

Jumlah Tenaga 
di Non NICE 

PKM Kassi-Kassi   
TPG 1 1* 
FM  4 0 

KGM  7 0 
Kader 300 90 

PKM Bara-Baraya   
TPG 1 1* 
FM  2 0 

KGM  4 0 
Kader 130 75 

PKM Kaluku Bodoa   
TPG 1 1* 
FM  3 0 

KGM  5 0 
Kader 160 15 

Sumber : Data Sekunder 
 

Tabel. 3  Ketersediaan Tenaga Berdasarkan Jenis Tenaga  Yang bekerja di NICE Maupun 
Non NICE di Kota Makassar 

Jenis tenaga NICE Non NICE 
TPG 31 Orang 6 Orang 

Kader 2.975 Orang 1.840 Orang 
KGM 64 - 
FM 32 - 

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Makassar 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 



Tabel 4 Ketersediaan Panduan Manajemen dan Pendistribusian dan Panduan Pemberian 
Taburia di Wilayah Penelitian Di Kota Makassar 

Nama Puskesmas Jumlah Keterangan  
Panduan manajemen dan pendistribusian  
Taburia 

PKM Kassi-Kassi 12 Buah TPG dan FM Masing-
Masing 1 Buah PKM Bara-Baraya 7 Buah 

PKM Kaluku Bodoa 9 Buah 
Kota Makassar 118 Buah  

Panduan Pemberian Taburia 
PKM Kassi-Kassi 60 Buah Setiap Posyandu dan 

KGM mendapatkan 
Masing-Masing 1 Buku 

PKM Bara-Baraya 26 Buah 
PKM Kaluku Bodoa 32 Buah 

Kota Makassar 700 Buah  
Sumber : Data Sekunder Dinkes Kota Makassar Tahun 2011 
 
Tabel. 5  Distribusi Sampel Berdasarkan Status Gizi Anak Menurut Berat Badan Per Umur 

yang Mendapatkan Taburia Pada Wilayah Penelitian di Kota Makassar 

Status Gizi n % 
Gizi Buruk 35 15,56 
Gizi Kurang 65 28,89 

Gizi Baik 125 55,56 
Total 225 100 

Sumber : Data Primer 2011 
 

Tabel  6 Distribusi Responden Berdasarkan Kepatuhan Anak dalam Jumlah bungkus yang 
dikonsumsi per Jumlah bungkus yang diberikan dikali seratus persen 

Kepatuhan  T1 T2 T3 T4 
n % n % n % n % 

Patuh 11 11.58  8  8.42  9 9.47  20 21.05  
Tidak Patuh 84  88.42  87 91.58  86 90.53  75 78.95  

Jumlah 95 100.00  95 100.00  95 100.00  95 100.00  
Sumber : Data Primer 
 

Tabel 7 Karakteristik Sampel Berdasarkan Status Gizi Anak Menurut Berat Badan Per 
Umur 

Status Gizi T0 T1 T2 T3 T4 
n % n % n % n % n % 

Gizi Buruk 13 13.68  9 9.47  12 12.63  13 13.68  13 13.68  
Gizi Kurang  27 28.42  36 37.89  33 34.74  36 37.89  32 33.68  

Gizi Baik 55 57.89  50 52.63  50 52.63  46 48.42  50 52.63  
Jumlah 95 100 95 100  95 100  95 100  95 100  

Sumber : Data Primer 2011 
 


