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ABSTRACT 

SOCIAL CULTURE’S CONTRIBUTION CAUSES OF MALNUTRITION ON 

INFANT IN FISHERMAN FAMILY 

(Study at Fisherman Family in Keteguhan Sub District on Teluk Betung Barat District at 

Bandar Lampung City, Lampung Province Indonesia)  

By 

TRISIA DIAN AGUSTINA 

 

This research analyzed the social culture’s contribution of malnutrition on infant in 

fisherman family, which is seen from eating culture, priority in eating, consumption and 

distribution pattern, beliefs, myth and superstition at Bandar Lampung. Nutrition problem 

at infant or children that happen now, the tickling only done by medical approach 

(medicine) and healthy service without see social culture’s aspect that exist in society. Be 

aware that nutrition problem influenced by culture. This situation is reality that can be 

seen at society life. Research problem is how social culture’s contribution of malnutrition 

on infant in fisherman family. For getting and data process received in field, so this 

research used qualitative research type, the object is human. The object was observed in 

the condition state and as naturalistic. Data collecting technique used in deepth interview 

supported by observation and documentation in field. Data analysis technique that used in 

this research is reduction data, data presentation, and conclusion or verification. The 

sources of data information token by purposive, that is focus on informant and willing to 

give data. Observation result show that the nutrition case should pay attention to social 

culture’s contribution to give dominance toward malnutrition in this research.  Poverty 

cannot be separated by other element in the society. Poverty cannot stand alone, but it 

supported by other element. Therefore, that poverty becomes the poverty culture. Social 

culture’s contributions resulting from this research are eating culture, priority in eating, 

consumption and distribution pattern, beliefs, myth and superstition. This research show 

the tendency to enrich the analysis of ecological model in anthropology Jerome, Kandel 

and Pelto (1980) by positioning of food as an ideology or parallel culture with food as a 

necessity. 

Keywords: Social Culture’s, food of believe ( Culture Believe), food of Habit, food of 

Priority, Myth, Ideology, Malnutrition, Fisherman Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI SOSIAL BUDAYA PENYEBAB MALNUTRISI  

PADA BALITA DI KELUARGA NELAYAN 

 

( Studi pada Keluarga Nelayan di Kelurahan Keteguhan 

Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung) 

 

Oleh  

 

TRISIA DIAN AGUSTINA 

 

Penelitian ini menganalisis kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi  pada balita di 

keluarga nelayan yang dilihat dari budaya makan, prioritas makan, pola konsumsi dan 

distribusi, kepercayaan, mitos, dan tahayul di Kota Bandar Lampung. Masalah gizi pada 

anak-anak atau balita yang terjadi selama ini penanggulangannya hanya dilakukan 

melalui pendekatan secara medis (bidang kedokteran) dan pelayanan kesehatan saja tanpa 

melihat aspek sosial budaya yang ada didalam masyarakat. Perlu disadari bahwa masalah 

gizi juga dipengaruhi oleh budaya, keadaan ini merupakan realitas yang dapat dilihat 

pada kehidupan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada balita di keluarga nelayan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sosial budaya penyebab manutrisi pada balita 

di keluarga nelayan. Untuk memperoleh dan mengolah data yang diterima di lapangan 

maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, objeknya adalah manusia. 

Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya dan 

secara naturalistik (natural setting). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 

mendalam yang didukung pula dengan melakukan observasi dan dokumentasi di 

lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, 

penyajian data, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Sumber informasi atas data 

diambil secara purposive, yaitu dengan mendasarkan pada informan yang bersangkutan 

dan bersedia memberikan data. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa 

dalam kasus malnutrisi harus memperhatikan aspek sosial budaya yang di dalam 

penelitian ini memberikan dominasi terhadap terjadinya malnutrisi. Kemiskinan tidak 

bisa dilepaskan dari unsur-unsur lainnya, dalam kehidupan masyarakat, bahwa 

kemiskinan tidak berdiri sendiri namun didukung oleh unsur-unsur lainnya. Sehingga 

kemiskinan menjadi kebudayaan kemiskinan. Kontribusi sosial budaya yang diperoleh 

dari hasil penelitian ini adalah budaya makan, prioritas makan, pola konsumsi dan 

distribusi, kepercayaan, mitos, dan tahayul. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kecendrungan memperkaya analisa model ekologi dalam antropologi Jerome, Kandel, 

dan Pelto (1980) dengan memposisikan makanan sebagai ideologi atau kebudayaan 

sejajar dengan makanan sebagai kebutuhan. 

 

Kata Kunci : Sosial Budaya, Kepercayaan Makanan, Kebiasaan Makanan, Prioritas 

Makan,  Mitos, Ideologi, Malnutrisi, Keluarga Nelayan. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Di zaman seperti sekarang ini masih banyak dijumpai orang-orang yang mengalami 

kekurangan gizi. Masalah gizi pada masyarakat umumnya terjadi karena faktor ekonomi 

yang rendah, kekurangan pangan akibat bencana alam dan kemiskinan. Persoalan gizi 

lebih sering dialami pada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan 

tingkat pendapatan yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kesehatannya 

terutama asupan gizi. Masalah gizi merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sebab 

asupan gizi penting sekali bagi kelangsungan hidup manusia. 

 

Gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia, 

utamanya mendorong perkembangan kecerdasan otak. Disamping itu gizi dapat pula 

menciptakan daya tahan tubuh manusia. Dengan kata lain bahwa dengan pemenuhan gizi 

yang cukup baik dan seimbang maka kita dapat terhindar dari serangan berbagai 

penyakit. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang bergizi harus menjadi prioritas 

utama dalam setiap keluarga. Tanpa mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi 

yang lengkap seseorang tidak dapat hidup dengan sehat, baik jasmani maupun rohani.  

Seperti pengertian gizi yang dikutip dari Supariasa, Bachyar B, dan Ibnu F (2001 : 17) 

menyatakan bahwa gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absobsi, transportasi, penyimpanan, 



metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan 

kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.  

Pada dasarnya pemenuhan asupan gizi yang cukup dan memelihara keadaan gizi sangat 

penting bagi kebutuhan kondisi kesehatan tubuh manusia, karena gizi memiliki peran 

sebagai sumber tenaga serta dapat menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Dengan 

mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar gizi yang cukup, sangat baik untuk 

kesehatan tubuh. Selain itu, makanan juga merupakan kebutuhan pokok dan mendasar 

bagi hidup manusia.  

Menurut Santoso dan Ranti (2003 : 88) melalui makanan, manusia mendapat zat 

makanan atau zat gizi yang merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup, tumbuh, 

dan berkembang. Ada berbagai zat gizi yang amat mempengaruhi kondisi kesehatan 

manusia. Besar pengaruh ini tampak jelas bila konsumsi zat gizi tidak seimbang dengan 

kebutuhan tubuh seseorang dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, lebih maupun 

kurang. 

 

Makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan tubuh, yaitu makanan yang 

mengandung lemak, kalori, karbohidrat, protein, bahan makanan nabati serta yang 

mengandung vitamin dan mineral. Makanan yang mengandung empat sehat lima 

sempurna seperti makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu 

sangat baik dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan gizi yang lengkap. Karena 

mengandung semua unsur-unsur zat gizi yang tepat untuk kesehatan tubuh. Terutama 

susu yang mengandung berbagai macam kandungan zat yang berguna dan baik untuk 

tubuh manusia.  

 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi yaitu kualitas hidangan yang 

mengandung semua kebutuhan tubuh. Ada tingkatan kesehatan gizi lebih dan kesehatan 



gizi kurang. Akibat dari kesehatan gizi yang tidak baik, maka timbul penyakit gizi. 

Umumnya pada anak balita (bawah lima tahun) diderita penyakit gizi kurang dan gizi 

lebih yang disebut gizi salah (malnutrition). Yang menonjol adalah kurang kalori, kurang 

protein dan kekurangan vitamin A, yodium, zat besi, vitamin, dan mineral lainnya 

(Santoso dan Ranti, 2003 : 59). 

 

Persoalan gizi di Indonesia berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Indonesia, pada 

tahun 2004, kasus gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 5,1 juta. Kemudian pada tahun 

2005 turun menjadi 4,42 juta. Turun menjadi 4,3 juta (944.246 di antaranya kasus gizi 

buruk) tahun 2006 (http://rizkisaputro.files.wordpress.com/2008/03/luthfi-gizi-buruk-di-

indonesia.pdf diakses pada tanggal 01 Februari 2010). 

 

Masalah gizi merupakan gambaran buruknya kebutuhan pokok masyarakat. Seperti 

halnya daerah-daerah lainnya di Indonesia, Bandar Lampung tidak terlepas dari masalah 

gizi. Catatan Dinas Kesehatan Lampung pada tahun 2007 terdapat 35 kasus gizi buruk. 

Sebanyak 24 pasien dirawat di RSUD Abdul Moeleok Bandar Lampung, 11 pasien 

dirawat di rumah, dan 15 pasien meninggal dunia. Angka kasus kemudian tercatat 

menurun pada tahun 2008, yaitu dengan 33 kasus, 22 pasien dirawat di RSUD Abdul 

Moeloek, 11 dirawat di rumah, dan sembilan meninggal dunia. Pada tahun 2009, catatan 

sampai dengan Oktober tahun 2009 menunjukkan terdapat 36 kasus gizi buruk di Bandar 

Lampung. Sebanyak 10 pasien di antaranya meninggal dunia. Tina Maulida, Kepala Seksi 

Gizi Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengakui, berdasarkan 

riset kesehatan daerah tahun 2007, Bandar Lampung masih tergolong serius dalam kasus 

gizi buruk. Separuh dari 13 kecamatan di Bandar Lampung tergolong kecamatan rawan 

gizi (Kompas, 28 November 2009). 

 

http://rizkisaputro.files.wordpress.com/2008/03/luthfi-gizi-buruk-di-indonesia.pdf
http://rizkisaputro.files.wordpress.com/2008/03/luthfi-gizi-buruk-di-indonesia.pdf


Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Dr. Reihana, wilayah zona 

rawan gizi meliputi 6 kecamatan. Diantaranya, Teluk Betung Barat, Teluk Betung 

Selatan, Teluk Betung Utara, Kedaton, Tanjung Karang Timur, dan Kecamatan Sukarame 

(http://bandarlampungnews.com/cetak/detail.php  diakses pada tanggal 01 Februari 

2010). 

 

Sebagian besar masalah gizi dialami oleh anak-anak dan balita. Ditinjau dari masalah 

kesehatan dan gizi, maka balita termasuk golongan masyarakat rentan gizi yang paling 

mudah menderita kelainan gizi. Di Indonesia ada 175 ribu balita yang mengalami gizi 

buruk dan lima juta balita lainnya kurang gizi. Dinas Kesehatan Lampung mencatat, 

balita penderita gizi di provinsi Lampung hingga April tahun 2005 sebanyak 155 balita 

(Tempo, 7 Juni 2005).  

 

Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat harus diusahakan secara teratur dan 

terus menerus terutama peningkatan kesehatan pada balita, sebab masa anak khususnya 

balita merupakan masa kritis dalam proses tumbuh kembang manusia. Aspek yang perlu 

diperhatikan khusus pada balita adalah keadaan gizinya, karena pada anak-anak atau 

balita banyak membutuhkan gizi pada masa pertumbuhannya. Pertumbuhan anak yang 

kurang gizi akan tidak sempurna, termasuk pertumbuhan organ tubuh dan perkembangan 

otaknya.  

 

Orangtua pada hakikatnya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

dan pertumbuhan anak. Seorang anak atau balita akan mengalami masalah gizi karena 

dipengaruhi oleh pola makan dan kebiasaaan makan orangtuanya terutama ibu. Orangtua 

khususnya Ibu harus lebih memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi anak sehingga 

anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat. Orangtua harus mengetahui tentang 

makanan-makanan yang sehat dan bergizi, serta melaksanakan pola kebiasaan hidup 

sehat di dalam keluarga. Penerapan pola pengasuhan dari orang tua sendiri mempunyai 

http://bandarlampungnews.com/cetak/detail.php


kontribusi yang cukup besar dalam penentuan status gizi pada balita dan pola pengasuhan 

anak pada masyarakat tidak terlepas dari budaya. Selain itu, pengetahuan yang baik 

tentang gizi dan kesehatan sangat di perlukan oleh setiap orangtua khususnya ibu agar 

kualitas hidup keluarga terutama kualitas makanan dan kesehatan anak-anak dapat 

terjamin.  

 

Masalah gizi pada anak-anak atau balita terjadi setiap tahun dan sampai sekarang masih 

menjadi persoalan utama kesehatan masyarakat yang belum bisa dituntaskan, padahal 

masalah kekurangan gizi adalah persoalan serius dan mendesak yang harus ditangani. 

Masalah gizi yang terjadi pada masyarakat selama ini penanggulangannya hanya 

dilakukan melalui pendekatan secara medis (bidang kedokteran) dan pelayanan kesehatan 

saja tanpa melihat aspek sosial budaya yang ada didalam masyarakat. Perlu disadari 

bahwa masalah gizi juga bisa dipengaruhi oleh budaya, keadaan ini merupakan realitas 

yang dapat dilihat pada kehidupan masyarakat.  

 

Kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan. Kesehatan terjadi di dalam 

interaksi antara manusia yang berbudaya. Budaya meliputi segala sesuatu yang berada di 

sekitar manusia baik secara individu maupun kelompok yang memiliki nilai-nilai atau 

paham-paham yang berkembang disekitar kehidupan masyarakat. Jadi budaya memiliki 

hubungan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Budaya di dalam kehidupan 

masyarakat memiliki berbagai aspek di dalam menunjang kesehatan masyarakat. Sebab 

bila budaya dalam masyarakat yang bersifat positif dalam hal kesehatan maka akan 

sangat menunjang bagi keberhasilan dunia kesehatan dalam menangani permasalahan 

gizi. Aspek sosial budaya tersebut menyangkut kebiasaan dan pola perilaku yang 

cenderung diikuti para anggota masyarakat dan berbagai kepercayaan, nilai dan aturan 

yang diciptakan lingkungan tersebut yang sulit dirubah. 

 

Masyarakat nelayan yang bekerja dengan mengandalkan sumber daya laut Indonesia 



yang besar dan sangat potensial maka seharusnya dapat hidup dengan sejahtera. Namun 

demikian kondisi yang ada malah menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat nelayan 

masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan, sebagaian besar keluarga nelayan hidup dalam 

kemiskinan dan masih banyak masyarakat nelayan yang mengalami kekurangan gizi. 

Suatu hal yang ironis bahwa nelayan yang bekerja sebagai pencari ikan yang mempunyai 

nilai harga cukup mahal bila dijual dan juga dapat dikonsumsi sendiri, serta ikan tersebut 

memiliki nilai protein tinggi hidup dalam kemiskinan dan mengalami kekurangan gizi. 

Hal ini memperlihatkan bahwa ada kontribusi sosial budaya didalam kehidupan 

masyarakat yang menyebabkan persoalan gizi. Dimana gizi dan kesehatan manusia 

berada di bawah kontrol kebudayaan, dan kebudayaan sering manghambat ataupun 

mengubahnya dengan berbagai cara.  

 

Hubungan antara sosial budaya dan persoalan gizi yaitu sebab akibat yang timbal balik 

sangat erat. Hubungan antara gizi dan sosial budaya merupakan kaitan manusia, budaya, 

gizi dan kesehatan masyarakat yaitu kaitan antara budaya suatu masyarakat dengan 

kesehatan masyarakat itu sendiri yang dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi. 

Meliputi budaya makan, prioritas makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, 

mitos, dan tahayul. 

 

Di dalam kehidupan suatu masyarakat terdapat kebudayaan masing-masing, termasuk 

kebudayaan makan dengan cara makan, cara memasak atau mengolah makanan dan ciri 

makanannya. Pada umumnya masyarakat memiliki ciri khas sendiri yang sesuai dengan 

kondisi lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dan kebutuhan akan makanan ini 

terpenuhi oleh menu makanan sehari-hari yang biasa dimakan.  Hal tersebut menyangkut 

pada pola konsumsi masyarakat yang mempengaruhi kebiasaan makan, selera, 

kegemaran, citarasa, kenikmatan dan daya terima akan suatu makanan.  

 



Budaya masyarakat yang berpengaruh antara lain adalah sikap dan perilaku masyarakat 

terhadap makanan yang mempengaruhi dalam konsumsi makanan. Dalam hal sikap 

terhadap makanan terdapat kepercayaan, mitos dan tahayul yang masih diyakini 

masyarakat secara turun temurun sehingga mempengaruhi masyarakat dalam memilih 

dan menentukan makanan yang akan dikonsumsi tanpa memperhatikan asupan gizi. 

Membangun masyarakat yang berbudaya tidak dapat dengan sekejap atau semudah yang 

dibayangkan. Untuk mengatasi masalah gizi perlu dilakukan melalui pendekatan sosial 

budaya yang lebih memahami gejala-gejala sosial masyarakat, tentang sosial budaya dan 

mengerti akan kebutuhan masyarakat. 

 

Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung secara 

ekologis mempunyai potensi sumber daya alam laut yang melimpah, karena berada di 

daerah pantai. Hidup masyarakat desa Keteguhan yang sebagian besar bekerja sebagai 

nelayan atau penangkap ikan dan hasilnya dapat dikonsumsi sehari-hari serta memiliki 

sumber protein tinggi, akan tetapi masih banyak balita yang mengalami malnutrisi di 

daerah tersebut.  

Tabel 1. Data Jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM) di Kecamatan Teluk 

Betung Barat  Kota Bandar Lampung Bulan April Tahun 2010 

 

No Nama 

Kelurahan 

Jumlah Anak 

Balita (1-5 

tahun) 

 

Jumlah Anak 

Balita BGM 

(bawah garis 

merah) 

1 Sukamaju 343 4 

2 Keteguhan 609 10 

3 Bakung 318 7 

4 Sukarame II 348 4 

Jumlah 1618 25 

             Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Bulan April 2010 

 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada bulan april tahun 

2010 tersebut, Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat merupakan wilayah 



yang paling banyak jumlah anak balita yang mengalami malnutrisi di Kecamatan Teluk 

Betung Barat Kota Bandar Lampung. Atas dasar ini, penulis melakukan penelitian 

lapangan yang di fokuskan pada kajian tentang “kontribusi sosial budaya penyebab 

malnutrisi pada balita di keluarga nelayan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada balita 

di keluarga nelayan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi sosial budaya penyebab 

malnutrisi pada balita di keluarga nelayan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Teoritis 

   Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah dan 

berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, seperti sosiologi kesehatan 

dan sosiologi kebudayaan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat yang masih mengalami 

masalah gizi akan pentingnya asupan makanan yang bergizi. Dan menjadi 

masukan bagi aparat pemerintah khususnya Dinas Kesehatan dalam menyikapi  

realitas yang terjadi di masyarakat akan tingginya angka malnutrisi pada balita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Gizi 

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara 

normal melalui proses digesti, absobsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, 

pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi 

(Supariasa,dkk., 2001 : 17).  



Almatsier (2004 : 3) menyatakan ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu 

tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata “gizi” berasal dari 

bahasa Arab Ghidza, yang berarti “makanan”. Di satu sisi ilmu gizi berkaitan dengan 

makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia. 

Sedangkan menurut Almatsier (2004 : 3) Zat Gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan 

tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan 

memelihara jaringan serta mengatur proses-proses kehidupan. Makanan adalah bahan 

selain obat yang mengandung zat-zat gizi dan atau unsur-unsur/ikatan kimia yang dapat 

diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh.  

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa gizi ialah zat-zat makanan 

yang diperlukan oleh tubuh yang dapat menunjang kesehatan serta  pertumbuhan jasmani 

dan rohani, kecerdasan otak dan daya tahan tubuh, dengan demikian maka gizi harus 

diberikan sedini mungkin di dalam keluarga utamanya pada anak-anak dan balita agar 

dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat sehingga akan menjadi seorang anak yang 

cerdas dan sehat. Namun apabila seseorang kurang mengkonsumsi makanan yang 

mengandung zat-zat gizi akibatnya akan mengalami gizi salah (malnutrition). 

 

1. Fungsi Gizi 

Menurut Almatsier (2004 : 8) ada tiga fungsi zat gizi dalam tubuh yaitu :  

1. Memberi Energi  

Zat-zat gizi yang dapat memberikan energi adalah karbohidrat, lemak dan protein. 

Oksidasi zat-zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

kegiatan/aktivitas. Ketiga zat gizi termasuk ikatan organik yang mengandung karbon 

yang dapat dibakar. Ketiga zat gizi terdapat jumlah paling banyak dalam bahan pangan. 



Dalam fungsi sebagai zat pemberi energi, ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat 

pembakar. 

2. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dalam tubuh 

Protein, mineral, dan air adalah bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu, diperlukan 

untuk  membentuk  sel-sel baru, memelihara, dan  mengganti sel-sel yang rusak. Dalam 

fungsi ini ketiga zat gizi tersebut dinamakan zat pembangun. 

 

3. Mengatur proses tubuh 

Protein, mineral, air dan vitamin diperlukan untuk mengatur proses tubuh. Protein 

mengatur keseimbangan air di dalam sel, bertindak sebagai buffer dalam upaya 

memlihara netralitas tubuh dan membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang 

bersifat infektif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh.  Mineral dan 

vitamin diperlukan sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi, fungsi normal saraf 

dan otot serta banyak proses lain yang terjadi di dalam tubuh termasuk menua. Air 

diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh, seperti di dalam darah, cairan 

pencernaan, jaringan, dan mengatur suhu tubuh, peredaran darah, pembuangan sisa-

sisa/ekskresi dan lain-lain proses tubuh. Dalam fungsi mengatur proses tubuh ini, protein, 

mineral, air dan vitamin dinamakan zat pengatur. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas  maka dapat dinyatakan bahwa zat gizi sangat penting 

bagi tubuh manusia, karena zat gizi memiliki fungsi untuk memberi energi, pertumbuhan 

dan pemeliharaan jaringan dalam tubuh, dan mengatur proses tubuh.  

 2. Pengertian Status Gizi 



Menurut Almatsier, (2004 : 9) Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, 

dan lebih. Konsumsi makanan berpengaruh terhadap gizi seseorang. Status gizi baik atau 

status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan 

secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, 

kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Status gizi 

kurang terjadi bila tubuh mengalami kekurangan satu atau lebih zat-zat gizi esensial. 

Status gizi lebih terjadi bila tubuh memperoleh zat-zat gizi dalam jumlah berlebihan, 

sehingga menimbulkan efek toksis atau membahayakan. Gangguan gizi terjadi baik pada 

status gizi kurang, maupun status gizi lebih. 

 

3. Penilaian status gizi  

 

Menurut Supariasa, dkk (2001 : 18) Penilaian status gizi terbagi atas penilaian secara 

langsung dan penilaian secara tidak langsung. Adapun penilaian secara langsung dibagi 

menjadi empat penilaian yaitu antropometri, klinis, biokimia dan biofisik. Sedangkan 

penilaian status gizi secara tidak langsung terbagi atas tiga penilaian yaitu survei 

konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi. 

 

a. Penilaian secara langsung  

1) Antropometri  

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut 

pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan 

tingkat gizi. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan  

mengukur  beberapa  parameter  (Supariasa, dkk., 2001 : 19). 

 

Parameter  antropometri merupakan dasar dari penilaian status gizi. Kombinasi antara 



beberapa parameter disebut indeks antropometri. Rekomendasi dalam menilai status 

gizi anak di bawah lima tahun yang dianjurkan untuk digunakan di Indonesia adalah 

baku World Health Organization-National Centre for Health Statistic (WHO-NCHS). 

(Supariasa, dkk., 2001 : 73). 

 

 

 

2) Klinis 

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi 

masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang 

dihubungkan dengan ketidakcukupan 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 

(Supariasa, dkk., 2001 : 19). 

 

3) Biokimia    

Penilaian status gizi dengan biokimia  adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara 

laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain : darah, urine, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti 

hati dan otot (Supariasa, dkk., 2001 : 19). 

 

4) Biofisik  

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan 

melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari 

jaringan (Supariasa, dkk., 2001 : 20).  

 

b. Penilaian secara tidak langsung 

1) Survei konsumsi makanan 

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung 



dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi (Supariasa, dkk., 2001: 

20).  

 

 

 

 

2) Statistik vital 

Pengukuran gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa 

statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan 

kematian sebagai akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan 

dengan gizi (Supariasa, dkk., 2001 : 20). 

 

3) Faktor ekologi 

Malnutrisi merupakan masalah ekologi 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 (Supariasa, dkk., 2001 : 

21). 

 

4. Pengertian Malnutrisi pada Balita 

 

Menurut Departemen kesehatan RI tahun 2000 mengatakan bahwa malnutrisi adalah 

salah satu masalah gizi akibat konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi 

dan protein serta karena adanya gangguan kesehatan. Malnutrisi dapat diketahui dan 

ditemukan dengan mengukur status gizi anak atau orang yang menderita malnutrisi.  

 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi yaitu kualitas hidangan yang 

mengandung semua kebutuhan tubuh. Ada tingkatan kesehatan gizi lebih dan kesehatan 

gizi kurang. Akibat dari kesehatan gizi yang tidak baik, maka timbul penyakit gizi. 

Umumnya pada anak balita (bawah lima tahun) diderita penyakit gizi kurang dan gizi 

lebih yang disebut gizi salah (malnutrition). Yang menonjol adalah kurang kalori, kurang 



protein dan kekurangan vitamin A, yodium, zat besi, vitamin, dan mineral lainnya 

(Santoso dan Ranti, 2003 : 59). 

 

Dikutip dari Departemen Kesehatan RI (1999) malnutrisi pada anak balita sangat berbeda 

sifatnya pada orang dewasa. Pertama, malnutrisi balita  tidak mudah dikenali oleh 

pemerintah atau masyarakat bahkan oleh keluarga. Artinya, andaikata di suatu desa 

terdapat sejumlah anak yang menderita malnutrisi tidak segera menjadi perhatian karena 

anak kadang tidak tampak sakit. Kedua, terjadinya bencana, malnutrisi anak tidak selalu 

didahului oleh terjadinya bencana kurang pangan dan kelaparan seperti halnya orang 

dewasa. Artinya pada keadaan pangan dipasar berlimpah pun masih mungkin anak terjadi 

kasus malnutrisi. Ketiga, oleh karena faktor penyebab timbulnya malnutrisi pada anak 

balita lebih komplek, maka upaya penanggulangannya memerlukan pendekatan dari 

berbagai segi kehidupan anak, misalnya tidak cukup memperbaiki segi makanannya 

namun perlu juga diperbaiki lingkungan hidup seperti pola pengasuhan, pendidikan ibu, 

air bersih dan kesehatan lingkungan, mutu pelayanan kesehatan. Keempat, pencegahan 

dan penanggulangan balita yang menderita malnutrisi memerlukan partisipasi aktif 

orangtua dan masyarakat setempat. Sedangkan pencegahan dan penanggulangan 

malnutrisi dewasa lebih banyak tergantung pada upaya perbaikan ekonomi keluarga, 

misalnya dengan memberikan lapangan kerja dan meningkatkan daya belinya (Rikardo, 

2007 : 17).  

 

Dari batasan yang dikemukakan di atas penulis membuat suatu kenyataan bahwa yang di 

maksud dengan malnutrisi adalah gizi salah, seperti gizi kurang atau gizi buruk. Dalam 

penelitian ini difokuskan pada malnutrisi pada balita. 

 

 

 

 



 

B. Tinjauan tentang Konsep Budaya dan Malnutrisi 

 

Secara umum sosial dapat berarti kemasyarakatan. Menurut Koentjaraningrat (1996 : 95) 

sistem sosial terdiri dari aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan berinteraksi antar 

individu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Sedangkan dalam buku karya Koentjaraningrat (1996 : 72 ) menurut antropologi, budaya 

atau kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang 

dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan 

belajar. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah “kebudayaan”, karena 

jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak 

dibiasakannya dengan belajar (yaitu tindakan naluri, refleks, atau tindakan-tindakan yang 

dilakukan akibat suatu proses fisiologi maupun berbagai tindakan membabibuta), sangat  

terbatas. Bahkan berbagai tindakan yang merupakan nalurinya (misalnya makan, minum, 

dan berjalan) juga telah banyak dirombak oleh manusia sendiri sehingga menjadi 

tindakan berkebudayaan. 

 

Hubungan sosial budaya dengan gizi dalam suatu keluarga terhadap masalah gizi, secara 

langsung maupun tidak langsung dapat terlihat jelas dalam kehidupan suatu masyarakat. 

Jumlah cukup tidaknya asupan gizi yang dikonsumsi berkaitan erat dengan sosial budaya 

masyarakat. Sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat. Hubungan 

antara sosial budaya dan gizi merupakan kaitan manusia, budaya, gizi dan kesehatan 

masyarakat yaitu kaitan antara budaya suatu masyarakat yang mempengaruhi asupan gizi 

dan kesehatan masyarakat itu sendiri.  

 

Faktor sosial budaya yang meliputi kebiasaan-kebiasaan dan tata nilai sosial budaya, 

berpengaruh dalam membantu perilaku kesehatan masyarakat, sehingga menjadi sangat 



relevan dan penting karena adopsi teknologi pelaksanaan kesehatan secara modern 

menuntut perubahan perilaku kesehatan masyarakat secara luas (Singarimbun, 1998 : 67). 

 

Anderson (1986 : 3) menyatakan bahwa antropologi kesehatan adalah disiplin biobudaya 

yang memberi perhatian kepada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku 

manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya di sepanjang sejarah 

kehidupan manusia, yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit. 

  

Dalam buku karya Anderson (1986 : 312), Norge Jerome menyatakan bahwa 

“Antropologi Gizi” meliputi disiplin ilmu tentang gizi dan antropologi. Bidang itu 

memperhatikan gejala-gejala antropologi yang mengganggu status gizi dari manusia. 

Dengan demikian, evolusi manusia, sejarah dan kebudayaan, dan adaptasinya kepada 

variabel gizi yang berubah-ubah dalam kondisi lingkungan yang beraneka ragam 

menggambarkan bahan-bahan yang merupakan titik perhatian dalam antropologi gizi. 

 

Berdasarkan uraian diatas mengenai hubungan gizi dengan sosial budaya, maka 

parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat gizi balita adalah melalui budaya 

makan, prioritas makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, mitos dan tahayul. 

 

1. Budaya Makan 

 

Budaya makan berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang merupakan 

kebudayaan makan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang di mana ia hidup. 

Budaya makan masyarakat juga bergantung pada selera, citarasa, kenikmatan dan daya 

terima akan suatu makanan. 

 

Menurut Anderson (1986 : 313) menyatakan bahwa para ahli antropologi memandang 

kebiasaan makan sebagai suatu kompleks kegiatan masak-memasak, masalah kesukaran 

dan ketidaksukaran, kearifan rakyat, kepercayaan-kepercayaan, pantangan-pantangan, 



dan takhayul-takhayul yang berkaitan dengan produksi, persiapan, dan konsumsi 

makanan. Pendeknya, sebagai suatu kategori budaya yang penting, ahli-ahli antropologi 

melihat makanan mempengaruhi dan berkaitan dengan banyak kategori budaya lainnya.  

 

Di masyarakat, setiap kelompok mempunyai suatu pola tersendiri dalam memperoleh, 

menggunakan, dan menilai makanan yang akan merupakan ciri kebudayaan dari 

kelompok masing-masing. Umumnya masyarakat memberikan definisi tertentu tentang 

arti makanan seperti: ada jenis makanan untuk dijual dan lainnya untuk dimakan di 

rumah, ada jenis makanan untuk orang kaya dan ada yang untuk orang miskin, ada yang 

untuk pesta, untuk wanita, anak-anak, orang tua dan orang sakit, ada jenis makanan yang 

tidak diperbolehkan untuk orang-orang tertentu. (Santoso dan Ranti, 2004 : 95) 

 

Dari uraian di atas budaya makan merupakan perilaku dan kebiasaan makan, serta budaya 

dalam memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsi pada masyarakat yang 

berlandaskan pada pandangan tertentu yang berasal dari adat istiadat secara turun 

temurun yang masih menjadi panutan bagi masyarakatnya. 

 

2. Prioritas Makan 

 

Distribusi makanan dalam rumah tangga berkaitan dengan prioritas makanan. Prioritas 

makanan menempatkan organisasi sosial (struktur distribusi makanan dalam rumah 

tangga) menjadi hal yang utama, di mana distribusi makanan  dilihat dari status dan peran 

(struktur sosial) individu tersebut dalam rumah tangga. Dalam hal ini menempatkan laki-

laki menjadi prioritas utama untuk mendapatkan banyak protein dan kalori.  Prioritas 

makanan dalam masyarakat tertentu membedakan pemberian makanan terhadap laki-laki 

dan perempuan. (Nieves, 1993 ; Gittelson, 1991; Engle, 1993 dalam Nurdin, 2008 : 3).  

 

Menurut pemerhati masalah kesehatan masyarakat Napu (2010 : 2) Gender adalah 

seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hal dan perilaku yang melekat pada 



diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat 

manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Adanya perbedaan gender dalam suatu keluarga 

misalnya : makanan ayah sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah lebih baik 

daripada anggota keluarga yang lain. 

 

Prioritas makan pada masyarakat juga dapat dilihat dengan adanya kebutuhan-kebutuhan 

lain dalam keluarga di luar kebutuhan makanan dan kesehatan yang lebih diutamakan. 

Misalnya, ayah lebih mementingkan uangnya untuk membeli rokok daripada untuk 

membeli susu anaknya. Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa prioritas 

makan yaitu menjadikan kebutuhan lain yang lebih diutamakan daripada kebutuhan 

makanan terutama asupan gizi dalam keluarga. Serta adanya perbedaan gender dalam 

keluarga. 

 

3. Pola Konsumsi dan Distribusi 

 

Pola konsumsi adalah jenis makanan yang dimakan seseorang. Konsumsi makanan oleh 

masyarakat bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi 

dalam keluarga, dan kebiasaan makan secara perorangan. Hal ini bergantung pula pada 

pendapatan, agama, adat kebiasaan, dan pendidikan masyarakat bersangkutan (Alamtsier, 

2004 :13).  

 

Distribusi makanan dalam rumah tangga berkaitan dengan prioritas makanan. Prioritas 

makanan menempatkan organisasi sosial (struktur distribusi makanan dalam rumah 

tangga) menjadi hal yang utama, di mana distribusi makanan  dilihat dari status dan peran 

(struktur sosial) individu tersebut dalam rumah tangga. Dalam hal ini menempatkan laki-

laki menjadi prioritas utama untuk mendapatkan banyak protein dan kalori. Prioritas 

makanan dalam masyarakat tertentu membedakan pemberian makanan terhadap laki-laki 

dan perempuan. ( Nieves, 1993 ; Gittelson, 1991; Engle, 1993 dalam Nurdin, 2008 : 3). 

  



4. Kepercayaan, Mitos dan Tahayul 

 

Kepercayaan sering atau diperoleh berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian 

terlebih dahulu, biasanya kepercayaan ini diperoleh dari orangtua, kakek atau nenek dan 

yang dianggap lebih mengerti (Notoatmojo, 2003 : 167). 

Menurut Muchammad Syamsulhadi, Mitos adalah informasi yang salah tetapi dianggap 

benar yang telah diyakini, beredar dan populer di masyarakat. Mitos cepat sekali 

berkembang di masyarakat karena menarik untuk dibahas dan masyarakat sulit 

mendapatkan informasi yang benar. Sebagai akibatnya, banyak mitos dan salah 

pengertian yang beredar di dalam masyarakat. Mitos-mitos yang beredar di dalam 

masyarakat sering tidak diketahui sumbernya, sudah menjadi bagian dari masyarakat, dan 

diperkuat oleh faktor sugesti masyarakat dan oleh perilaku yang mendukungnya 

(http://psks.lppm.uns.ac.id/2010/02/25/seminar-sehari diakses pada tanggal 22 Maret 

2010). 

Sedangkan tahayul adalah percaya akan omongan atau hal-hal yang sifatnya negatif tanpa 

diselidiki lebih lanjut kebenaran atau sebab-sebabnya 

(http://indonesia.siutao.com/tetesan/apa_itu_tahayul_dan_bagaimana_menurut_tao.php 

Diakses pada tanggal 22 Maret 2010). 

 

Manusia itu harus dilihat dalam pertaliannya dengan orang lain, dan bahwa cara 

berfikirnya dipengaruhi dan diarahkan oleh adanya golongan yang beradat dan 

berkebudayaan, di mana ia hidup sebagai anggotanya. Kepercayaan, mitos dan tahayul 

turun temurun yang diyakini oleh masyarakat tidak memilki dasar kuat untuk dipercaya 

kebenarannya. Adanya kepercayaan, mitos dan tahayul ditengah-tengah masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat termasuk dalam sumber pengetahuan 

dalam pemilihan dan mengolah bahan makanan.  

 

http://psks.lppm.uns.ac.id/2010/02/25/seminar-sehari
http://indonesia.siutao.com/tetesan/apa_itu_tahayul_dan_bagaimana_menurut_tao.php


Setiap orang hidup memiliki kebutuhan sosial, seperti berusaha untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya baik di keluarga maupun di dalam kehidupan masyarakat di mana 

tempatnya tinggal. Begitu juga dengan keluarga nelayan, nelayan hidup berkelompok di 

dalam masyarakat dan saling berinteraksi. Misalnya, dalam bergotong royong mencari 

ikan di laut.  

 

Malnutrisi merupakan masalah kesehatan masyarakat sebagai hasil interaksi beberapa  

faktor fisik, biologis, ekonomi, sosial dan budaya.  Pada dasarnya kesehatan masyarakat 

tergantung pada pola hidup masyarakat itu sendiri yang berkaitan dengan perilaku, 

kebiasaan, sikap dan tindakan. Dengan pengetahuan yang baik tentang gizi dan kesehatan 

sangat di perlukan oleh setiap orang tua khususnya ibu agar kualitas makanan dan 

kesehatan keluarga dapat terjamin. 

 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, budaya ikut mempengaruhi kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Gizi dan kesehatan manusia berada di bawah kontrol kebudayaan manusia, 

kebudayaan sering menghambat dan mengubahnya dengan berbagai cara. Oleh karena itu 

aspek sosial budaya mempunyai kontribusi yang besar terhadap status kesehatan individu 

maupun masyarakat. Aspek sosial budaya masyarakat berkaitan dengan budaya makan, 

prioritas makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, mitos, dan tahayul yang ikut 

mempengaruhi dalam memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsi.  

 

Adanya kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada balita di keluarga nelayan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sosial budaya merupakan faktor penting dan 

menentukan makanan yang dimakan oleh seseorang atau kelompok di dalam masyarakat 

yang menjadi penyebab malnutrisi pada balita dalam keluarga nelayan. 

 

C. Pengertian Keluarga Nelayan 

 



Menurut Soekanto (1990 : 4) keluarga merupakan wadah tempat berlangsungnya 

sosialisasi, yakni proses di mana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan 

pendidikan untuk mengenal, memahami, mentaati, dan menghargai kaidah-kaidah serta 

nilai-nilai yang berlaku. 

 

Menurut Ichtiar (1992 : 2353) nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan 

kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti menebar dan menarik jaring) 

maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan 

bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian. 

 

Ichtiar (1992 : 2353) juga membagi nelayan menjadi beberapa kelompok, yaitu:    

 

1). Nelayan Juragan 

Nelayan juragan adalah nelayan pemilik perahu dan penangkap ikan yang mampu 

mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di 

laut. Mereka memiliki sawah tadah hujan saja. Nelayan juragan dibedakan menjadi dua, 

yaitu:   

a). Nelayan juragan laut, bila masih aktif di laut. 

b). Nelayan juragan darat, bila sudah tua dan hanya mengendalikan usahanya dari 

darat. Sedangkan pihak lain yang memiliki perahu dan alat penangkap ikan tetapi 

bukan merupakan kaum nelayan asli yang biasanya disebut cukong atau tanke. 

 

2). Nelayan Pekerja 

Merupakan nelayan yang tidak mempunyai alat produksi tetapi hanya mempunyai tenaga 

yang dijual kepada nelayan juragan tersebut untuk membantu menjalankan usaha 

penangkapan ikan di laut. Mereka disebut juga nelayan penggarap bidak atau sawi. 

Dalam hubungan kerja antar mereka, berlaku perjanjian tidak tertulis yang sudah 

dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam hal ini juragan berkewajiban 

mengutamakan bahan makan dan kayu bakar untuk keperluan operasi menangkap ikan. 



Kalau nelayan pekerja memerlukan lagi bahan makanan untuk dapur keluarga yang 

ditinggalkannya selama berlayar, maka nelayan itu harus berhutang lagi pada juragan. 

Hasil penangkapan ikan di laut dibagi menurut peraturan tertentu yang berbeda dengan 

juragan yang bersangkutan. Umumnya bagian nelayan pekerja selalu habis untuk 

membayar utang. 

 

 

3). Nelayan Pemilik 

Merupakan nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk 

dirinya sendiri dan alat penangkap yang sederhana, karena itu mereka disebut juga 

nelayan perorangan atau nelayan miskin. Mereka tidak memiliki tanah, sawah untuk 

diusahakan di musim hujan. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai modal kerja 

sendiri tetapi meminjam dari pelepas uang dengan perjanjian tertentu. Umumnya mereka 

nelayan baru yang memulai usahanya dari bawah, (Ichtiar, 1992:2353). 

 

Menurut Mubyarto (1994: 116-118) masyarakat nelayan paling sedikit memiliki lima 

karakteristik yang membedakan dengan petani pada umumnya. Kelima karakteristik itu 

adalah: 

1). Pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu 

pendapatannya juga sangat tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, dalam 

arti ia sebagai juragan atau pandega. 

2). Dilihat dari pendidikannya, tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan 

pada umumnya rendah. 

3). Dihubungkan dengan sifat produk yang dihasilkan nelayan maka nelayan lebih 

banyak berhubungan dengan ekonomi tukar-menukar, karena produk tersebut bukan 

merupakan makanan pokok. 

4). Bahwa dibidang perikanan membuktikan investasi yang cukup besar dan cenderung 



mengandung resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. 

5). Kehidupan nelayan yang miskin juga diliputi oleh kerentanan, misalnya ditunjukkan 

oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan 

produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata pencaharian yaitu 

menangkap ikan. 

 

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa nelayan adalah orang yang menggantungkan 

hidupnya pada sumber daya laut yaitu melalui kegiatan menangkap ikan. Rumah tangga 

nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang kompleks dibandingkan dengan rumah 

tangga petani. Rumah tangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan 

wilayah pesisir dan lautan sebagai faktor produksi, pendapatan sulit ditentukan karena 

tergantung pada musim dan status nelayan, pendidikan nelayan relatif rendah, dan 

nelayan membutuhkan investasi yang besar tanpa mengetahui hasil yang akan dicapai. 

Yang di maksud keluarga nelayan dalam penelitian ini adalah suatu keluarga yang dalam 

menggantungkan hidupnya melakukan usaha menangkap ikan di laut. 

 

D. Kerangka pikir 

 

Penelitian ini memahami lebih jauh kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada 

balita di keluarga nelayan, dilihat dari penanggulangannya yang tidak dapat dituntaskan 

melalui pendekatan secara medis dan bidang kesehatan karena pendekatan tersebut hanya 

melihat masalah malnutrisi dari aspek biologi manusia. Maka dalam upaya 

penanggulangan dan pencegahan masalah  malnutrisi memerlukan pendekatan dari segi 

sosial budaya pada masyarakat. Peneliti melihat adanya kontribusi sosial budaya 

mengenai pola asupan pada keluarga yang berkaitan dengan budaya makan, prioritas 

makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, mitos dan tahayul yang diyakini yang 

menjadi penyebab kondisi malnutrisi.  

 



Kesehatan masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan. Kesehatan terjadi di dalam 

interaksi antara manusia yang berbudaya. Budaya meliputi segala sesuatu yang berada di 

sekitar manusia baik secara individu maupun kelompok yang memiliki nilai-nilai atau 

paham-paham yang berkembang disekitar kehidupan masyarakat. Jadi budaya memiliki 

hubungan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat. Budaya di dalam kehidupan 

masyarakat memiliki berbagai aspek di dalam menunjang kesehatan masyarakat. Sebab 

bila budaya dalam masyarakat yang bersifat positif dalam hal kesehatan maka akan 

sangat menunjang bagi keberhasilan dunia kesehatan dalam menangani permasalahan 

gizi. 

 

Koentjaraningrat (1984) yang dikutip oleh Santoso dan Ranti, (2003 : 97) menyatakan 

bahwa kebiasaan makan individu, keluarga dan masyarakat dipengaruhi oleh:  

1. Faktor perilaku termasuk di sini adalah cara berpikir, berperasaan, berpandangan  

tentang makanan. Kemudian dinyatakan dalam bentuk tindakan makan dan memilih  

makanan. Kejadian ini berulang kali dilakukan sehingga menjadi kebiasaan makan.  

2. Faktor lingkungan sosial, segi kependudukan dengan susunan, tingkat, dan sifat-

sifatnya.  

3.  Faktor lingkungan ekonomi, daya beli, ketersediaan uang kontan, dan sebagainya.  

4. Lingkungan ekologi, kondisi tanah, iklim, lingkungan biologi, sistem usaha tani, 

sistem pasar, dan sebagainya.  

5. Faktor ketersediaan bahan makanan, dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang bersifat 

hasil karya manusia seperti sistem pertanian (perladangan), prasarana dan sarana 

kehidupan (jalan raya dan lain-lain), perundang-undangan, dan pelayanan pemerintah.  

6. Faktor perkembangan teknologi, seperti bioteknologi yang menghasilkan jenis-jenis 

bahan makanan yang lebih praktis dan lebih bergizi, menarik, awet dan lainnya. 

 

Di dalam penelitian malnutrisi dengan pendekatan sosial budaya, ada sebuah model 



ekologi antropologi gizi yang dikembangkan oleh Jerome, Kandel, dan Pelto (1980) 

untuk melihat masalah malnutrisi dan sosial budaya. Sebagaimana model berikut : 

 

 

Gambar. 1. Model Ekologi dalam Antropologi Gizi 
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Sumber : Jerome, Pelto & Kandel. 1980. “ An Ecological Approach to  Nutritional Anthropology.” USA: 

 Redgrave Publishing Company. (dalam Nurdin, 2008 : 5). 

 

Dalam gambar model ekologi antropologi gizi Jerome, Kandel, dan Pelto ini dapat dilihat 

sebuah analisa yang menempatkan pusat modelnya adalah makanan sebagai kebutuhan 

biologi. Sedangkan kebudayaan dan ideologi merupakan pelengkap model. Di mana 

menunjukkan makanan sebagai kebutuhan biologi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Seperti lingkungan sosial, lingkungan fisik, organisasi sosial, teknologi, kebudayaan dan 

ideologi. Makanan sebagai kebutuhan biologi akan mengalami perubahan apabila 

berinteraksi dengan faktor-faktor tersebut.  

 

Namun dalam realita pada kehidupan masyarakat masih banyak pula kasus yang 

menunjukkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh 

kebudayaan dan ideologi. Seperti budaya makan, priorotas makan, pola konsumsi dan 



distribusi, kepercayaan, mitos, dan tahayul yang ada pada kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Dalam memilih dan menentukan makanan masyarakat masih dipengaruhi 

oleh kebudayaan dan ideologi yang ada secara turun temurun. Hal tersebut dapat 

berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat. Perilaku dan kebiasaan makan 

masyarakat yang salah dapat menyebabkan malnutrisi. Oleh karena itu, di dalam 

menangani masalah  malnutrisi perlu dilihat dengan menggunakan pendekatan sosial 

budaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 



A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Menurut Nawawi dan Martini Hadari (1995 : 208),  penelitian kualitatif objeknya adalah 

manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan 

sewajarnya dan secara naturalistik (natural setting).  

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive), karena 

berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung wilayah  Kecamatan Teluk 

Betung Barat merupakan salah satu zona rawan gizi di Kota Bandar Lampung.  

 

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Dr. Reihana, wilayah zona 

rawan gizi meliputi 6 kecamatan. Diantaranya, Teluk Betung Barat, Teluk Betung 

Selatan, Teluk Betung Utara, Kedaton, Tanjung Karang Timur, dan Kecamatan Sukarame 

(http://bandarlampungnews.com/cetak/detail.php  diakes pada tanggal 01 Februari 2010). 

 

C. Penentuan Informan 

 

Adapun penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive) dan 

menuju pada sasaran tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai secara 

bertahap sesuai dengan informasi yang diperoleh sehingga diharapkan informasi yang 

terkumpul akan lebih lengkap dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini proses penentuan informan ditentukan secara teknik snowball dari awal 

akan bergulir dan menggelinding kepada informan lanjutan, sehingga segenap 

http://bandarlampungnews.com/cetak/detail.php


karakteristik elemen-elemen yang diperlukan dapat diperoleh data/informasi. Informasi 

lanjutan dapat meminta petunjuk atau saran dari informan awal, sehingga lebih menjamin 

validitas data yang diperoleh.  

Informan dalam penelitian ini meliputi keluarga nelayan yang memiliki anak dibawah 

usia lima tahun (balita) yang mengalami gizi salah (malnutrisi) seperti kurang gizi atau 

berat badannya dibawah garis merah (BGM), Kepala Desa ( Lurah) Kelurahan Keteguhan 

Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dan pengurus posyandu di 

Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

 

 

 

1. Wawancara Mendalam  

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara 

mendalam dari masalah yang dikemukakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya 

jawab dan saling bertatap muka antara pewawancara dan informan. Dari wawancara ini 

diharapkan dapat diperoleh kejelasan secara mendalam tentang kehidupan nelayan. 

 

2. Observasi  

Melalui teknik observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara lansung untuk 

mengetahui tentang kondisi kehidupan nelayan. 

 

3. Dokumentasi 

Adalah Mengumpulkan data-data yang berupa buku-buku, majalah, koran, artikel, dan 



literatur-literatur maupun tulisan ilmiah lainnya yang  berkaitan dengan bahan pernelitian 

yang dibutuhkan. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Menurut Nawawi dan Martini Hadari (1995 : 209), penelitian kualitatif merupakan 

kegiatan atau proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu 

objek dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis 

maupun praktis. 

 

Nazir (1988 : 405) mengartikan analisis data sebagai kegiatan mengelompokkan, 

membuat ukuran, memanipulasi data sehingga mudah dibaca. 

Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan hasil 

penelitian, dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang 

diteliti. 

 

Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Reduki Data yaitu data yang diperoleh di lapangan di tuangkan kedalam bentuk 

laporan, untuk selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan kepada hal-hal penting, 

dicari teme dan polanya atau disusun secara sistematis. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti dan mencari 

kembali data yang diperoleh jika diperlukan. Reduksi data merupakan suatu sistem 

pengolahan data dengan menggunakan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, sehingga dengan cara yang sedemikian rupa kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverivikasi. 

 

2. Display (Penyajian Data) merupakan alur penting yang kedua dalam kegiatan analisis 

di mana penyajian data akan dibatasi dari informasi yang tersusun, yang memberikan 



kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam display 

data ini sangat dibutuhkan kemampuan interpretatif yang baik pada si peneliti sehingga 

diharapkan  dapat menyajikan data secara lebih baik pula. 

 

3. Mengambil Kesimpulan/verifikasi adalah suatu kegiatan dalam pembentukan 

konfigurasi yang utuh dan menyeluruh. Dalam kegiatan menarik kesimpulan atau 

verifikasi dilakukan sejak dilapangan, ini agar memudahkan pencairan data ulang apabila 

ada kekurangan data. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

     Bandar Lampung 

 

Pada sekitar tahun 1925, penduduk Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung semula berasal dari daerah Gedung Pakuon yaitu, beberapa orang 

warga masyarakat Gedung Pakuon datang kedaerah ini dengan maksud untuk membuka 

hutan belukar yang sangat subur untuk dijadikan sawah, kebun dan ladang yang juga 

dekat dengan laut sehingga akan mempermudah untuk mencari ikan. Melihat 

keberhasilan warga yang terdahulu, maka warga lainpun ikut serta membuka sawah, 

kebun dan ladang di daerah ini.  

 



Mengingat jauhnya jarak tempuh antara Gedung Pakuon dengan daerah tempat mereka 

bersawah, berkebun dan berladang tersebut, maka sebagian warga kemudian mulai 

membangun gubuk-gubuk tempat berteduh apabila hujan dan panas matahari. Semakin 

lama gubuk-gubuk tersebut semakin banyak dan bertambah besar, maka sebagian warga 

enggan untuk pulang ke Gedung Pakuon setiap hari mungkin dirasakan terlalu capek, 

maka gubuk-gubuk tersebut sering ditempati untuk bermalam sambil menunggu padi 

yang menguning dari binatang-binatang penggangu seperti babi hutan. Lambat laun 

secara tak langsung terbuatlah satu perkampungan kecil yang baru ditempat mereka 

bersawah, berkebun dan berladang tersebut yang seluruhnya berasal dari warga Gedung 

Pakuon. 

Kemudian mengingat semakin banyaknya warga masyarakat yang menetap, maka 

dirasakan sangat perlu seorang pemimpin untuk mengurus tatanan kehidupan masyarakat 

ditempat yang baru tersebut atas persetujuan bersama dipilihlah seorang Ketua kampung 

dengan maksud untuk mewakili masyarakat menghadiri segala urusan  yang ada di 

Gedung Pakuon baik masalah adat maupun pemerintahan. 

 

Setelah memiliki seorang pemimpin atau Ketua Kampung, sejak itu gotong royong mulai 

dilaksanakan untuk membuat gang/jalan, membuat surau yang selain untuk beribadah 

juga untuk bermusyawarah kampung, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sosial 

lainnya. Ketua Kampung terpilih saat itu adalah Bapak M. Rais Haji Amin dengan jumlah 

Kepala Keluarga seluruhnya 20 Kepala Keluarga (KK) di kampung yang baru tersebut 

yang kemudian kampung tersebut diberi nama Keteguhan. 

 

Adapun yang pernah menjabat Ketua Kampung serta Lurah di Kelurahan Keteguhan 

Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung adalah : 

1) M. Rais Haji Amin sebagai Ketua Kampung dari tahun 1927 sampai 1937 

2) M. Ali sebagai Ketua Kampung dari tahun 1937 sampai 1944 



3) Anwar Tholib sebagai Kepala Kampung dari tahun 1944 sampai 1948  

4) Achmad Gelar Raja Intan sebagai Kepala Kampung dari tahun 1949 sampai 1967  

5) Rusli Achmad sebagai Kepala Kampung dari tahun 1967  sampai 1994 

6) Baswan sebagai Lurah Keteguhan dari tahun 1995 sampai 1997 

7) Zainal Abidin sebagai Lurah Keteguhan dari tahun 1997 sampai 2004 

8) Anton Edward, S.Sos sebagai Lurah Keteguhan dari tahun 2004 sampai 2005 

9) Hefni, S.Sos sebagai Lurah Keteguhan dari tahun 2005 sampai 2007 

10) Hermanto S.Sos sebagai Lurah Keteguhan dari tahun 2007 sampai 2009 

11) Sutomo, S.Sos sebagai Lurah keteguhan dari tahun 2009 sampai sekarang 

(Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung Tahun 2009). 

 

B. Letak Geografis dan Astronomis Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk    

Betung Barat Kota Bandar Lampung 

 

Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung memiliki 

luas wilayah 67,4 hektar dengan ketinggian 350 meter dari permukaan air laut. Curah 

hujan rata-rata pertahun adalah 2 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 32º. Jarak 

Kelurahan dengan Pemerintahan Kecamatan adalah 4,98 kilometer, dengan pemerintah 

Kota Bandar Lampung adalah 12 kilometer, dan dengan ibukota propinsi adalah 7 

kilometer. 

 

Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung memiliki 

batas-batas sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Perwata dan Kelurahan Kota Karang 

Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung  

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Desa Harun dan Desa Tanjung Agung 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan  



3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung  

4) Sebelah Barat berbatasan dengan laut. 

(Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung Tahun 2009) 

 

 

 

C. Keadaan Sosio Demografis Penduduk Kelurahan Keteguhan Kecamatan  Teluk 

Betung Barat Kota Bandar Lampung 

 

 1. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

 

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin masyarakat di Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 

2 berikut ini : 

 

 

Tabel 2. Kelompok Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

 

No 
Golongan Umur 

(Tahun) 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 0 - 4 480 573 1053 

2 5 - 9 423 453 876 

3 10 – 14 510 520 1030 

4 15 – 19 573 587 1160 

5 20 – 24 560 490 950 

6 25 – 29 423 427 850 

7 30 – 34 425 450 875 

8 35 – 39 421 444 865 

9 40 – 44 333 382 715 

10 45 – 49 430 431 861 

11 50 – 54 135 128 263 

12 55 Ke Atas 62 65 127 

 Jumlah 4575 5050 9625 



              Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

 

2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Keteguhan    

    Teluk Betung Barat Bandar Lampung 

 

Tingkat Pendidikan di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

 

 

Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Sarjana 60 46 106 

2 Sarjana Muda 98 91 189 

3 SLTA 1185 1136 2321 

4 SLTP 1143 1099 2242 

5 SD 1562 1522 3084 

6 Belum Sekolah 385 271 656 

7 Buta Huruf - - - 

Jumlah 4433 4165 8598 

Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 tersebut di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang 

sarjana berjumlah 106 orang, sarjana muda berjumlah 189 orang, SLTA berjumlah 2321 

orang, SLTP berjumlah 2242 orang, SD berjumlah 3084 orang, belum sekolah berjumlah 

656 orang, dan buta huruf tidak ada. 

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kategori tingkat pendidikan penduduk di 

Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sebagian 

besar adalah berpendidikan SD atau sedang menempuh pendidikan SD. 

 

  

 3. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Keteguhan       

                Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung 



 

Komposisi penduduk menurut mata Pencaharian di Kelurahan Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

 

No Mata Pencaharian Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 PNS 53 42 95 

2 ABRI 36 - 36 

3 Dagang 791 504 1295 

4 Tani 514 403 917 

5 Buruh 1518 633 2251 

6 Pensiunan 75 10 85 

7 Lain-lain 369 370 739 

Jumlah 3456 2462 5918 

Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 4 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk di Kelurahan Keteguhan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung adalah 

buruh dan dagang. 

 

 

4. Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Keteguhan Kecamatan  

    Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

 

Komposisi penduduk menurut agama di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini : 

 

Tabel 5. Komposisi Penduduk Menurut Agama 

 

No Agama Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Islam  4201 3711 7912 



2 Protestan  106 125 231 

3 Katholik 122 140 262 

4 Budha 87 92 179 

5 Hindu 6 8 14 

Jumlah 4522 4076 8598 

 

Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar lampung 

memeluk agama Islam yaitu berjumlah 7912 orang dari 8598 orang jumlah penduduk. 

 

D. Data Balita Malnutrisi 

 

1. Data Jumlah Balita Malnutrisi di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung 

 

Data Jumlah Balita Malnutrisi di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:  

 

Tabel 6. Jumlah Balita Bawah Garis Merah (BGM)  

di Kecamatan Teluk Betung Barat 

 

No Nama Kelurahan Jumlah Anak 

Balita (1-5 

tahun) 

 

Jumlah Anak 

Balita BGM 

(bawah garis 

merah) 

1 Sukamaju 343 4 

2 Keteguhan 609 10 

3 Bakung 318 7 

4 Sukarame II 348 4 

Jumlah 1618 25 

              Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Bandar lampung bulan April 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 25 anak 

balita yang mengalami malnutrisi  dari 1618 jumlah anak balita di Kecamatan Teluk 

Betung Barat. Dan wilayah Kelurahan Keteguhan merupakan wilayah yang paling 



banyak jumlah anak balita yang mengalami kasus malnutrisi di wilayah Kecamatan Teluk 

betung Barat sebanyak 10 orang balita. 

 

 

2. Data Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kelurahan Keteguhan Kecamatan    

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

 

Data Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung 

Barat Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini : 

 

Tabel 7. Data Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kelurahan Keteguhan 

 

No Bulan 

Jumlah 

Anak 

Balita (1-5 

tahun) 

Jumlah 

Anak Balita 

Memiliki 

KMS 

Jumlah 

Anak 

Balita 

Ditimbang 

Jumlah 

Anak 

Balita BB 

Naik 

Jumlah 

Anak 

Balita 

BGM 

1 Januari 609 609 455 445 13 

2 Februari 609 609 557 438 13 

3 Maret 609 609 590 563 18 

4 April 609 609 555 549 10 

 

Sumber : Data Dari Puskesmas Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar 

Lampung Bulan Januari sampai dengan April Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemantauan 

pertumbuhan anak balita di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung dilakukan setiap satu bulan sekali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Keteguhan Teluk Betung Barat Kota    

Bandar Lampung 

 

1. Sarana Pendidikan di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat   

Kota Bandar Lampung 

 

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini : 

 

Tabel 8. Keadaan Sarana Pendidikan 

 

No Jenis Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak 2 

2 Sekolah Dasar 3 

3 SLTA - 

4 SLTP - 

5 Perguruan Tinggi - 

 Jumlah 5 

                Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 8 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan 

yang ada di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

adalah 2 buah Taman Kanak-kanak dan 3 buah Sekolah Dasar, sedangkan sarana 

pendidikan lainnya baik SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi belum ada. 

 

2. Sarana Kesehatan di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat    

    Kota Bandar lampung 

 

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota   

Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini : 

 

 

Tabel 9. Keadaan Sarana Kesehatan 



 

No Jenis Sarana Kesehatan  Jumlah 

1 Pusekesmas - 

2 Puskesmas Pembantu 1 

3 Posyandu 6 

 Jumlah  7 

 

              Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 9 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana kesehatan 

yang ada di Kelurahan keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

adalah Puskesmas Pembantu 1 buah dan Posyandu 6 buah. 

 

3. Sarana Ibadah di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota   

    Bandar Lampung 

 

Sarana ibadah yang ada di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota 

Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini : 

 

Tabel 10. Keadaan Sarana Ibadah 

 

No Jenis Sarana Ibadah Jumlah 

1 Masjid 4 

2 Mushola 7 

3 Gereja - 

4 Vihara - 

5 Pura - 

 Jumlah 11 

              Sumber : Monografi Kelurahan Keteguhan Tahun 2010 

 

Berdasarkan data pada tabel 10 tersebut di atas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang 

ada di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung 

adalah sarana ibadah yang diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam yaitu Masjid 4 

buah dan Mushola 7 Buah, sedangkan sarana ibadah untuk pemeluk dan penganut agama 

lain belum ada. 

 



F. Data tentang Nelayan di Kelurahan Keteguhan  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 April 2010 pukul 11.00 WIB. Bapak Salam 

(56 th) adalah seorang ketua rukun tetangga (RT) sekaligus disebut pamong oleh warga di 

Desa Umbul Asem Kelurahan Keteguhan. Menurutnya secara umum masyarakat 

Kelurahan Keteguhan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sebagian besar 

nelayan di Kelurahan Keteguhan adalah nelayan bagan dan nelayan palele. Nelayan 

bagan adalah ikut mengambil ikan bersama dengan orang yang punya bagan. Sementara 

nelayan palele adalah nelayan yang mencari ikan di laut dengan membeli langsung dari 

bagan atau kapal nelayan yang kemudian segera menjualnya di pusat pelelangan atau 

pasar.  

 

Para nelayan di Keteguhan masih menggunakan peralatan tradisional yang sederhana 

dengan kapal bagan dan ada juga yang menggunakan perahu. Ikan yang diperoleh dari 

hasil melaut dijual dan hanya sebagian kecil yang dibawa pulang. Frekuensi melaut 

nelayan dari pagi hingga sore hari dengan pendapatan yang tidak menentu. Jika sedang 

terang bulan ikan menjadi sulit didapatkan sehingga banyak nelayan yang tidak melaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 



 

A. Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka peneliti memperoleh 

jawaban atas berbagai permasalahan mengenai kontribusi sosial budaya penyebab 

malnutrisi pada balita di keluarga nelayan khususnya di Kelurahan Keteguhan 

Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 

 

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti melihat secara langsung latar belakang 

keluarga nelayan baik pada tingkat pendidikan, dan termasuk melakukan observasi 

terhadap lingkungan lokasi penelitian. 

 

Berikut ini akan digambarkan hasil penelitian yang menunjukkan kehidupan keluarga 

nelayan yang memiliki balita mengalami malnutrisi, kemudian pembahasan mengenai 

kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada balita di keluarga nelayan Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. 

 

1. Pantangan Makan : Mie dan Junk Food sebagai Pilihan 

 

Informan pertama Ibu Sri Rohima, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 2 Januari 1984. 

Ibu Sri Rohima yang bersuku Jawa-Lampung dan menamatkan sekolah hingga bangku 

SMA ini tinggal di sebuah Rusunawa yang letaknya di Desa Umbul Asem Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Ibu Sri Rohima dan 

keluarganya tinggal mengontrak di Rusunawa tersebut bersama 96 kepala keluarga 

lainnya dengan uang sewa sebesar Rp.100.000,- perbulan, sumber air berasal dari PAM 

dan listrik dari PLN langsung yang dibayar sendiri setiap bulannya rata-rata Rp. 25.000,- 

perbulan. Ia sudah tinggal sejak 1 tahun lalu di lantai 2 Rusunawa yang kecil dan sempit 

itu bersama suaminya Tirta Sumitra, serta ketiga orang anaknya. Suaminya yang bersuku 



sunda dan lulusan SLTP ini bekerja sebagai nelayan buruh. Anak pertamanya bernama 

Hadiansyah berumur 8 tahun duduk di kelas 2 Sekolah Dasar, yang kedua bernama Resti 

berumur 5 tahun belum sekolah, sedangkan yang ketiga bernama Ardiansyah berumur 19 

bulan. 

  

Menurut hasil pemeriksaan Puskesmas dan posyandu, Ardiansyah mengalami kurang gizi 

dan termasuk kategori balita di bawah garis merah (BGM). Hal itu terlihat dari berat 

badan (BB)-nya yang tidak sesuai dengan usianya. Berat badan Ardiansyah saat ini 8 kg. 

Untuk balita berumur 19 bulan normalnya memliki berat badan minimal 11 kg. Dengan 

demikian, Ardiansyah masih kekurangan berat badan sekitar 3 kg.  

 

Ibu Sri Rohima dan suaminya sudah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan 

gizi anaknya sesuai dengan batas kemampuan ekonomi keluarganya yang termasuk 

kategori keluarga kurang mampu, karena ayahnya Tirta Sumitra hanya bekerja sebagai  

nelayan dengan penghasilan yang pas-pasan. 

 

       “Tapi Ardi ini kalau disuruh makan susahnya minta ampun, makannya pilih-pilih, 

senengnya ya jajan dan makan ciki-cikian dari warung. Ditambah lagi doyan makan 

mie. Ardi kalau makan maunya harus disuapin sambil jalan-jalan, kalau nggak gitu 

nggak mau makan. Dia juga sering sakit, batuk, pilek, panas, diare dan sebagainya.” 

(SR/26/28-04-2010/13.00 WIB). 

 

Selain mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, 

membersihkan rumah dan mengurus anak-anak, setiap harinya Ibu Sri Rohima membantu 

suaminya menjual ikan di pasar Baru Kota Karang. Makanan sehari-hari menurutnya 

biasa saja nasi dan lauk. Paling sering lauk tempe atau tahu goreng dan sayur tumisan 

yang dimasak menggunakan kompor gas dengan tabung 3 kg. Ibu Sri Rohima sendiri 

mengaku suka makan apa saja. Dalam sehari ia menyiapkan makan untuk anaknya 

sebanyak tiga kali seperti kebanyakan orang biasanya, walaupun makanan yang 

disediakannyapun sangat sederhana. Sewaktu memasak ibu Sri Rohima mengaku kurang 



memperhatikan menu masakan maupun kandungan gizi yang terdapat dalam 

masakannya, menurutnya yang penting ada lauknya itu sudah cukup. Keadaan itu di 

karenakan karena penghasilan suaminya sebagai nelayan hanya pas-pasan saja.  

 

Setiap kali belanja Ibu ini membeli keperluannya di pasar Baru Kota Karang karena Ia 

juga berjualan di pasar tersebut, dengan uang yang dikeluarkan rata-rata Rp. 15.000,- 

perhari untuk belanja. Ibu Sri Rohima selalu mendahulukan suaminya pada saat makan, 

baru kemudian anak-anak, setelah Ibu Sri Rohima menyuapi anak bungsunya barulah Ia 

makan. Selain itu makanan untuk suami dan anak-anak dipisah, karena suaminya punya 

kegemaran makan masakan pedas sedangkan anak-anaknya tidak suka masakan yang 

pedas.  

 

Menurut Ibu Sri Rohima, anak bungsunya Ardi mempunyai pantangan makan telur. 

Setiap habis makan telur Ardi sering mengalami bisulan. Selain itu Ardi juga pantangan 

makan kacang-kacangan karena jika makan kacang-kacangan perutnya akan kembung. 

Jika salah satu anaknya ada yang sakit Ibu Sri Rohima akan mengerok tubuh anaknya 

dengan menggunakan bawang merah alasannya agar bisa mengeluarkan angin dari tubuh 

anak yang sakit dan tidak melukai kulit serta akan membuat tubuh anak menjadi terasa 

hangat. 

      

Suami Ibu Sri Rohima yang bekerja sebagai nelayan buruh memperoleh penghasilan Rp. 

30.000,- perhari. Penghasilan suaminya hanya bisa untuk  mencukupi kebutuhan sehari-

hari.  Setiap hari uang itu habis untuk biaya belanja dan uang jajan anak-anak, serta untuk 

membeli rokok. Menurut Ibu Sri Rohima, suaminya menghabiskan rokok 1 bungkus 

lebih perhari dan minum 2 gelas kopi setiap harinya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan 

suaminya yang sulit ditinggalkan. Untuk minum susu anak, ibu ini mengaku tidak terlalu 

memprioritaskan susu untuk anak balitanya, saat punya uang lebih barulah Ia 

membelikan susu kaleng atau sachetan. Jika sedang terang bulan suaminya tidak melaut 



dan tidak ada pemasukan, akibatnya Ia suka mengutang uang atau beras pada tetangga. 

Dalam keluarganya jarang sekali mereka bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung 

karena penghasilan suaminya yang pas-pasan. 

  

2. Tidak Mau/ Mampu Beli Susu dan Tidak Suka Makan Ikan 

 

Informan selanjutnya Ibu Siti Askariah, lahir di Tanjung karang pada tanggal 15 Mei 

1982. Warga Desa Umbul Asem Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung, tinggal dirumah dengan bilik bambu di pinggir laut yang 

listriknya masih menyalur dari satu rumah kerumah yang lain dan sumber air bersihnya 

mengambil air dari sumur pompa. Ibu Siti yang bersuku Sunda ini memamatkan 

sekolahnya hanya sampai dibangku SLTP.  

 

Suaminya yang bernama Jubaidi hanya lulusan SD dan juga bersuku Sunda ini, bekerja 

sebagai nelayan yang menggunakan kapal kecil dengan alat jaring atau bubu dan 

melakukan aktivitas melautnya setiap hari pergi pagi dan pulang siang hari. Mencari ikan 

dengan cara memasang bubu, yaitu perangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu. 

Bubu tersebut biasanya diletakkan di pinggir-pinggir batu karang tempat ikan biasa 

mencari makanan. Penghasilan suaminya rata-rata Rp. 20.000,- perhari.  Ibu Siti memiliki 

4 orang anak, saat ini anak bungsunya yang bernama Nuria Saftitri berusia 18 bulan 

mengalami kurang gizi dan termasuk kategori balita bawah garis merah (BGM). Hal ini 

dilihat dari berat badannya yang hanya 8 kg.  

 

Menurut Ibu Siti, Nuria adalah balita yang doyan makan dan minum susu. Namun karena 

kondisi keuangan keluarganya yang pas-pasan Nuria jadi jarang mengkonsumsi susu dan 

kalaupun minum susu ia hanya minum susu kaleng atau susu sachetan. Setiap harinya 

makanan yang sering di makan Nuria adalah bubur. Selain itu, karena masih berumur 18 

bulan Nuria masih belum bisa makan ikan.  

 



Ibu Siti mengaku jarang memeriksakan kondisi anaknya keposyandu ataupun 

kepuskesmas, dengan alasan malas dan capek karena lokasi dari rumah ke posyandu atau 

puskesmas jaraknya jauh. Kalau ada anaknya yang sakit baru ia akan membawa anaknya 

ke puskesmas untuk berobat atau diperiksa.  

 

Untuk makanan sehari-hari Ibu Siti mengaku makan apa saja, nasi dan sayur yang 

dimasak dengan menggunakan kompor gas tabung 3 kg. Ibu ini selalu menyediakan 

makanan sebanyak tiga kali sehari untuk suami dan anak-anaknya, setiap hari juga Ia 

selalu membuatkan kopi atau teh untuk suaminya. Namun dalam memilih bahan masakan 

ia tidak terlalu mempertimbangkan, apakah lauknya benar-benar disukai dan habis 

dimakan atau tidak. Menurutnya selama ini ia belum mencukupi kebutuhan gizi keluarga 

dan anak, karena selain makan ia jarang memberi susu untuk anaknya dengan alasan 

harga susu mahal dan masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. 

 

Bahan makanan yang di belinya di pasar Kota Karang dengan biaya belanja Rp. 30.000,-. 

Menurutnya pengeluaran perhari Rp. 40.000,- lebih besar dari pada pendapatan suami 

dari hasil melaut yang hanya Rp. 20.000,- setiap harinya. Biasanya ikan yang dibawa 

oleh suami dari laut dijual untuk membeli keperluan yang lain, karena kalau ikannya 

dimakan  tidak bisa membeli bahan-bahan makanan.  

 

       “Ikan hasil melaut dijual di TPI, uangnya untuk belanja beli kebutuhan pokok dan 

bahan-bahan makanan. Kalau ikannya enggak habis dijual ya di bawa pulang buat 

dimasak, digoreng kalau enggak disambel. Yang makan ikan paling suami sama saya 

aja, anak-anak saya enggak terlalu suka makan ikan, yang paling kecil juga belum 

bisa makan ikan.” (SA/28/29-04-2010/10.00 WIB). 

 

Setiap hari Ibu Siti mengurus pekerjaan rumah sendiri, terkadang dibantu suaminya bila 

tidak melaut atau sedang menganggur di rumah. Sehari-hari ibu Siti juga turut membantu 

suaminya berjualan jajanan anak-anak di teras rumahnya, seperti snack-snack, roti, es, 

gorengan, dan lainnya. Dari hasil berjualan ibu Siti mengaku bisa menambah pendapatan 



keluarga terutama kalau suaminya tidak melaut atau tidak dapat ikan pada saat melaut 

diterang bulan, dengan hasil penjualan yang rata-rata diatas Rp. 30.000,- setiap harinya. 

Dengan penghasilan tambahan tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga, 

untuk membeli rokok suaminya dan kebutuhan sekolah anak, terkadang ibu Siti bisa 

menyisihkan uangnya untuk ditabung meskipun hanya dicelengan saja. Selain itu anak-

anaknya jadi tidak perlu jajan ditempat lain karena dagangan yang dijualnya adalah 

jajanan anak-anak. 

 

Menurut pengakuan ibu Siti, suaminya memiliki pengaruh yang besar dalam setiap 

mengambil keputusan, seperti sekolah anak-anak, menu makanan sehari-hari, dan 

termasuk juga dalam menentukan berapa jumlah anak yang ingin dilahirkan.  

 

 

3. Sering Jajan dan Malas Masak 

 

Informan yang ketiga Ibu Lina, lahir di Cirebon 22 Desember 1983.  Ia tinggal di Desa 

Umbul Asem sejak umur 12 tahun bersama kedua orangtuanya dan menikah di usia 21 

tahun dengan suaminya Samadi. Namun, Ibu Lina dan suaminya sekarang tinggal 

disebuah rumah yang baru dikontraknya 5 bulan yang lalu di Desa Suka Maju dengan 

harga sewa Rp. 100.000,- pertahun. Ibu Lina yang bersuku Jawa-serang ini 

menyelesaikan sekolahnya hingga bangku SMEA dan suaminya hanya lulusan SLTP. Ibu 

Lina memiliki 2 orang anak, anaknya yang pertama bernama Lusi Riana berumur 5 tahun 

dan  sekolah di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sedangkan yang kedua bernama 

Riski Wahyuni berumur 24 bulan mengalami kurang gizi karena memiliki berat badan 9 

kg dan termasuk dalam balita di bawah garis merah (BGM).  

 

Menurut Ibu Lina, Ia rajin memeriksakan kondisi anaknya setiap satu bulan sekali ke 

posyandu. Tapi ia mengaku tidak mau kalau anaknya disuntik, dengan alasan takut 

anaknya alergi. Pekerjaan yang dilakukan suaminya adalah sebagai nelayan, membantu 



yang punya kapal besar mencari ikan di laut. Suaminya dalam melaut membutuhkan 

waktu setengah hari, yaitu dari jam 03.00 sampai jam 14.00 WIB. Menurut bu Lina 

penghasilan suaminya tidaklah menentu, tergantung dari hasil tangkapan dan musim, 

biasanya suaminya membawa uang rata-rata Rp 30.000,- dalam setiap kali melaut, hasil 

itu kadang kurang dan bahkan kadang lebih tergantung pada hasil tangkapan. Sedangkan 

saat terang bulan suaminya tidak pergi melaut bekerja serabutan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, seperti menjadi penambal ban ataupun menjadi tukang ojek.  

 

Sedangkan Ibu Lina hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-

anak dan lain-lain. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan bantuan adik perempuannya 

yang ikut tinggal bersamanya. Selain itu ibu Lina selalu membantu suaminya menyiapkan 

peralatan untuk melaut. 

 

Untuk makanan sehari-hari Ia belanja di warung, dengan biaya belanja Rp. 25.000,- 

perhari itu sudah termasuk uang jajan anak dan beli rokok suaminya. Kalau tidak punya 

uang sama sekali ibu ini mengutang diwarung tempatnya sering belanja. Suaminya 

merokok setiap hari rata-rata 2 bungkus rokok perhari dan merknya gudang garam hijau. 

Selain itu setiap hari sebelum melaut suaminya selalu minta dibuatkan kopi. Menu 

makanan keluarga menurutnya seadanya saja. Ibu Lina mengaku  gemar jajan, dan 

kegemaran itu menurun pada anak-anaknya.  

 

       “Saya ini orangnya hobi jajan, paling seneng makan bakso. Anak-anak juga jadi 

ikutan hobi jajan. Kalau ada tukang dagang keliling pasti anak-anak merengek minta 

dibeliin. Kalau udah kenyang jadi males makan nasi. Saya jadi sering males masak, 

paling masak buat suami aja. Untungnya suami saya orangnya enggak terlalu pusing 

kalau urusan makanan. Malah seringnya masak juga enggak ada yang makan kalau 

udah pada kekenyangan jajan.” (LN/29/29-04-2010/14.00 WIB). 

 

Selain itu Ibu Lina mengaku jarang memasak sendiri makanan. Seringnya beli sayur yang 

sudah masak, bahkan terkadang dirumah anak-anaknya hanya makan mie. Menurutnya 



kalau beli sayur masak lebih praktis, ia hanya tinggal masak nasi dengan menggunakan 

Rice Cooker. Ibu Lina menyadari bahwa Ia kurang memperhatikan makanan dan asupan 

gizi yang dikonsumsi oleh keluarganya terutama anak-anak. 

 

4. Laki-laki Prioritas Utama 

 

Informan yang terakhir bernama Mistri, warga Desa Kampung Susuk Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yang lahir di Jawa  

barat tanggal 5 April 1977. Ibu beranak 5 dan bersuku Jawa-Serang ini adalah lulusan 

SLTP. Suaminya yang bernama Herman adalah juga lulusan SLTP dan bersuku Jawa-

Serang. Suaminya bekerja sebagai nelayan buruh, yang terkadang ngojek bila saat terang 

bulan tidak melaut. Sedangkan Ibu Mistri sendiri pekerjaan sehari-harinya selain 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah 

dan mengurus anak-anak. Ia juga membantu suaminya berjualan ikan di TPI (Tempat 

Pelelangan Ikan).  

 

Menurut Ibu Mistri pada saat melaut suaminya percaya bila pada saat berada ditengah 

laut tidak boleh bersiul, karena akan mendatangkan angin kencang. Mitos itu sudah 

dipercaya masyarakat nelayan sudah sejak lama. Selain itu bila menemukan ikan yang 

berbentuk aneh pada saat melaut, ikan tersebut tidak boleh ditangkap karena takut 

mendapatkan sial atau musibah. Sampai sekarang mitos tersebut masih diyakini oleh 

masyarakat nelayan.  

 

Keluarga Ibu Mistri tinggal di rumah yang dibangun diatas tanah milik orangtua 

suaminya, yang sumber air bersihnya diambil dari sumur pompa dan listriknya dari PLN 

langsung yang dibayar setiap bulannya. Ibu ini mengaku sudah hampir 16 tahun lalu 

sejak punya anak pertama mereka tinggal di rumah yang berdinding papan itu.  

 

Anak bungsu Ibu Mistri yang bernama Pardi berumur 2 tahun memiliki berat badan 8 kg 



yang termasuk balita kurang gizi, berat badan Pardi sering mengalami penurunan setiap 

bulan di periksakan di posyandu. Menurut Ibu Mistri, Pardi tidak suka makan sayur-

sayuran, dan memiliki pantangan makan ikan dan udang. Selain itu, Pardi sangat doyan 

makan mie dan minum susu. Tapi karena harga susu mahal dan tidak terbeli, Pardi jadi 

jarang mengkonsumsi susu.  

 

Makanan sehari-hari menurut Ibu Mistri biasa saja, nasi dan lauk. Biasanya untuk belanja 

sehari-hari Ia membeli bahan makanan di warung, dengan biaya belanja sehari rata-rata 

Rp. 25.000,-. Untuk pengeluaran sehari-hari, uang yang dikeluarkan Rp. 30.000,- sampai 

dengan Rp. 35.000,- perhari karena selain biaya belanja, setiap harinya Ibu Mistri harus 

mengeluarkan uang untuk membeli rokok suami dan anak laki-laki pertamanya yang 

masih duduk dibangku SMA. Setiap kali memasak ibu Mistri mengaku  tidak terlalu 

memperhatikan menu masakan maupun kandungan gizi yang dikonsumsi keluarganya, 

menurutnya yang penting bisa makan itu saja sudah cukup, karena penghasilan suaminya 

sebagai nelayan yang tidak menentu. 

 

Menurutnya penghasilan sebagai seorang nelayan seperti suaminya, tidak bisa ditentukan, 

kadang lumayan, tetapi sering juga pas-pasan yang hanya bisa cukup untuk makan sehari-

hari. Ia kurang bisa menentukan berapa rata-rata penghasilan suaminya, yang ia tahu 

penghasilannya berkisar Rp.30.000,- -an tiap melaut selama dua hari. Dalam keluarganya 

jarang sekali mereka bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung karena penghasilan 

suaminya hanya pas- pasan, yang penting untuk makan sehari-hari cukup dan uang saku 

untuk anak ada. Ketika ditanya masalah pendidikan anak, ia menjelaskan bahwa sekolah 

sangat penting bagi masa depan anak, tetapi ia belum tahu sampai mana ia akan 

menyekolahkan anak-anaknya. 

 

Di dalam setiap keputusan dalam rumah tangga Ibu Mistri selalu mendahulukan 

keputusan suaminya, termasuk keputusan dalam menentukan jumlah anak mereka. 



Menurut suami ibu Mistri, punya banyak anak banyak rezeki karena setiap anak masing-

masing punya rezeki sendiri-sendiri dan anak-anaklah yang akan mengurus mereka bila 

sudah tua nanti. Selain itu, laki-laki harus selalu di utamakan terutama dalam pendidikan. 

Karena laki-laki sebagai tulang puggung bila sudah berkeluarga. Untuk konsumsi 

makanan biasanya setelah makanan disiapkan dan dihidangkan di meja makan suami dan 

anak laki-laki yang lebih dulu makan. Setelah suami dan anak laki-laki selesai makan, 

barulah kemudian anak perempuan dan Ibunya yang terakhir menyuap. 

 

       “Suami udah kerja keras melaut cari uang untuk makan, jadi harus diduluin kalau 

makan. Kalau enggak suami saya bisa marah, dia kan udah capek-capek kerja. Emang 

udah tradisi juga dari keluarga saya turun temurun, kalau pada waktu makan suami 

harus lebih diutamakan.” (MT/33/ 21-05-2010/11.00 WIB) 

 

B.  Pembahasan 

 

Penelitian mengenai kontribusi sosial budaya penyebab malnutrisi pada balita di keluarga 

nelayan Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung di 

lakukan pada bulan April – Juni 2010. Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui 

wawancara mendalam yang dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Data yang 

didapat diinterpretasikan dengan hasil observasi dan teori. 

 

Penyebab malnutrisi pada balita di keluarga nelayan dapat dilihat dan diukur dari segi 

sosial budaya yang ada pada masyarakat nelayan berdasarkan realitas yang terjadi          

di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Hal di atas dapat dilihat dari budaya 

makan, prioritas makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, mitos, dan tahayul. 

 

1. Budaya Makan 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masih banyak balita yang tinggal di Kelurahan 

Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung secara medis berada di 



bawah garis merah (BGM) atau mengalami kurang gizi berdasarkan data Pemantauan 

Pertumbuhan Anak Balita pada bulan april tahun 2010 yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan dan Puskesmas wilayah Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat 

Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari ukuran berat badan dan tinggi badan 

sang balita yang tidak sesuai dengan usianya (berat badan dan tinggi badan balita 

normal).  

 

Masyarakat pada umumnya cenderung mengkonsumsi suatu makanan atas dasar 

kebiasaan, kegemaran, dan kenikmatan lidahnya semata tanpa memperhatikan kualitas 

dan kuantitas makanan serta asupan gizi yang terkandung di dalam makanan. Selain itu 

masyarakat juga tidak memikirkan akibat dari kebiasaan tersebut yang dapat 

menyebabkan kondisi kesehatan tubuh mudah terserang penyakit ataupun dapat 

mengalami kurang gizi. 

 

Dalam kehidupan rumah tangga ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mengasuh anak. Seorang ibu mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam 

menanamkan kebiasaan hidup sehat pada anak-anaknya. Karena orang pertama yang 

dicontoh oleh sang anak baik dari segi sikap, perilaku dan kebiasaan adalah orangtua 

terutama Ibunya.   

 

Budaya makan pada balita sangat di pengaruhi oleh kebiasaan makan Ibunya. Seorang 

balita yang seharusnya mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tahap pertumbuhan 

dan perkembangan tubuhnya tidak memperoleh apa yang seharusnya ia dapatkan, bahkan 

sejak dalam kandungan. Karena saat sedang hamil banyak Ibu yang tidak mengkonsumsi 

makanan bergizi dan malas minum susu, dengan alasan mual dan tidak punya uang untuk 

membeli susu. Hal tersebut dapat membuat anak juga jadi tidak terbiasa minum susu. 

Selain itu para balita yang seharusnya mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi 

lebih banyak mengkonsumsi makanan seperti snack, mie atau jajanan lainnya.  



 

Balita menyukai makanan tersebut, hal ini juga dikarenakan kebiasaan Ibu yang memiliki 

kegemaran makan mie atau hobi jajan. Balita ikut makan apa yang biasa dimakan ibunya, 

balita yang sejak kecil dikenalkan pada makanan yang sehat maka pada akhirnya ia akan 

terbiasa memakan makanan yang sehat begitu juga sebaliknya. Balita yang sedang dalam 

masa peralihan sudah mulai bisa mengenal makanan orang dewasa. Ibu yang 

mengajarkan anaknya makan snack, mie ataupun jajanan lainnya akan membuat anak jadi 

terbiasa mengkonsumsi makanan tersebut sehingga membuatnya jadi susah makan atau 

tidak mengenal makanan yang bergizi. Namun menurut para Ibu dari balita-balita yang 

berada di bawah garis merah atau mengalami kurang gizi tersebut, alasan balitanya 

kurang gizi adalah karena anaknya susah makan atau tidak mau makan. Balita memang 

sulit makan dan itu hampir terjadi dimana-mana karena proses pengalihan dari minum 

susu atau air susu ibu. Anak balita masih dalam periode transisi dari makanan bayi ke 

makanan orang dewasa, sehingga masih memerlukan adaptasi. 

 

Menurut Santoso dan Ranti (2004 : 41) Pola makan masyarakat atau kelompok di mana  

anak berada, akan sangat mempengaruhi kebiasaan makan, selera, dan daya terima anak 

akan suatu makanan. Oleh karena itu, di lingkungan anak hidup terutama keluarga perlu 

pembiasaan  makan anak yang memperhatikan  kesehatan dan gizi.  

 

Orangtua seharusnya mampu menanamkan pola hidup dan pola makan yang baik, sehat 

dan teratur pada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ibu 

memiliki tugas sebagai pengelola rumah tangga yaitu salah satunya mangatur dan 

menyiapkan makanan yang sesuai selera keluarga dan bergizi. Untuk menuntaskan balita 

kurang gizi salah satu caranya adalah dari pola pengasuhan anak yakni pemberian makan 

pada anak yang sesuai dengan aturan gizi sehat.  

 

Pola makan orangtua seperti kebiasaan makan dan perilaku makan sangat berpengaruh 



pada kesehatan gizi anak, karena apa yang di makan dan di gemari orangtua terutama ibu 

juga akan ikut digemari dan ikut dimakan oleh sang anak. Kurangnya memperhatikan 

pola asupan gizi dalam keluarga turut memberikan kontribusi meningkatnya kekurangan 

gizi. Minum susu yang seharusnya menjadi prioritas utama  bukan jadi hal yang penting, 

karena alasan ekonomi dengan uang pendapatan yang pas-pasan. Selain itu, pantangan-

pantangan yang dialami oleh balita seperti alergi makan telur, ikan atau kacang-kacangan 

juga turut mempengaruhi kesehatan balita. Karena Balita yang sedang dalam proses 

pertumbuhan dan berkembang tentunya memerlukan asupan protein yang terkandung 

didalam telur, ikan ataupun kacang-kacangan. 

 

Menurut Almatsier (2004 : 9) bahwa gangguan gizi disebabkan oleh faktor primer dan 

sekunder. Faktor primer adalah bila susunan makanan seseorang salah dalam kuantitas 

dan atau kualitas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, kurang baiknya 

distribusi pangan, kemiskinan, ketidaktahuan, kebiasaan makan yang salah, dan 

sebagainya. Faktor sekunder meliputi semua faktor yang menyebabkan zat-zat gizi tidak 

sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa malnutirsi pada balita salah satu 

penyebabnya adalah dikarenakan budaya makan pada keluarga terutama ibu yaitu adanya 

pola makan dan kebiasaan makan yang salah dan tidak memperhatikan asupan gizi yang 

terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi oleh balita. Budaya makan pada ibu 

sangat mempengaruhi kondisi kesehatan gizi pada balita. Kondisi kesehatan anak yang 

baik tergantung perilaku seorang ibu dalam perawatan dan perlakuan yang dapat 

mendukung terwujudnya status kesehatan anak yang baik, disamping dipengaruhi pula 

oleh lingkungan sosial masyarakat. Balita menderita kurang gizi bukan hanya karena 

ibunya dulu tidak bersekolah melainkan karena anak-anak itu menerima makanan yang 

kurang memadai atau tidak sepantasnya dan dipengaruhi oleh sosial budaya masyarakat. 

 



2. Prioritas Makan 

 

Pembahasan tentang masalah kesehatan tidak terlepas dari kaum ibu, karena kaum ibu 

adalah kunci bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga. Namun demikian 

agaknya mereka kurang mendapatkan perhatian memadai, bahkan pada masyarakat 

tradisional, mereka di eksploitasi, secara tidak langsung dalam mengasuh bayi dan anak-

anak.  

 

Dari pengamatan penulis, di dalam kehidupan masyarakat nelayan masih terdapat 

perbedaan gender. Seperti laki-laki sebagai kepala keluarga dan merupakan tulang 

punggung keluarga. Sedangkan perempuan bertugas mengurus anak di rumah. Akibatnya 

kebutuhan gizi di utamakan untuk ayah yang bekerja setelah itu baru anak-anak 

kemudian yang terakhir baru ibu. Sehingga anak-anak dan wanita rentan terhadap 

kekurangan pangan. Padahal kaum ibu sesungguhnya merupakan tokoh sentral dalam 

penyelenggaraan perawatan anak, kesehatan gizi, bahkan pada perawatan kesehatan 

dasar. 

 

Ibu adalah orang yang memiliki kewajiban dalam mengurus suami dan anak-anak serta 

mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan beres-beres 

rumah. Sedangkan Ayah memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Sebagai 

seorang perempuan semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh perempuan saja, 

jarang sekali ada laki-laki yang mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga 

apabila sedang tidak ada pekerjaan atau sedang menganggur dirumah karena menganggap 

pekerjaan rumah tangga merupakan tugas istri. 

 

Sebagai orang yang sudah bersusah payah dalam mencari uang untuk keluarga, maka 

suami dan anggota keluarga yang laki-laki dalam segi pelayanan ataupun kebutuhan 

harus selalu lebih diutamakan, seperti dalam soal hidangan makanan. Asupan gizi 



anggota keluarga dalam suatu rumah tangga miskin berbeda antara perempuan dan anak 

perempuan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Hal ini terjadi karena dalam hal makan, 

budaya masyarakat sudah secara turun temurun lebih mendahulukan bapak, kemudian 

anak laki-laki, baru kemudian anak perempuan dan terakhir ibu. Buruknya kondisi gizi 

akibat kebiasaan itu mengakibatkan tingginya angka persoalan gizi. 

 

Perempuan khususnya ibu menjadi orang terakhir yang menyuap makanan. Perempuan 

selalu mengutamakan suaminya dengan pelayanan menu makanan sehari-hari. Padahal 

perempuan juga banyak yang ikut bekerja dalam menambah penghasilan keluarga 

dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya saja perempuan memang tidak ikut melaut 

tetapi mereka membantu mempersiapkan peralatan untuk melaut atau menjual ikan hasil 

tangkapan di pasar dan berdagang (membuka warung). Ikan hasil melaut yang diperoleh  

tidak untuk di konsumsi sendiri, sebagian besar dijual di pasar untuk mendapatkan uang 

dan ikan sisa yang tidak habis dijual baru untuk di kosumsi sendiri. Selain itu perempuan 

juga merupakan orang yang dituntut untuk lebih banyak berfikir dalam strategi 

pemenuhan kebutuhan keluarga. Seperti  berhutang di warung untuk menutupi kebutuhan 

sehari-hari apabila sedang tidak punya uang.  

 

Dalam segi pendidikan laki-laki juga lebih diutamakan. Ada berbagai alasan anak 

perempuan tidak menamatkan sekolah atau tidak melanjutkan kejenjang pendidikan yang 

lebih tinggi, antara lain masih kuatnya budaya kawin muda bagi perempuan pedesaan. 

Anggapan bahwa sekolah tidak akan bermanfaat bagi perempuan karena pada akhirnya 

mereka tidak akan bekerja dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah 

tangganya. 

 

Dalam prioritas makan pada keluarga nelayan dari balita yang mengalami kekurangan 

gizi berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga melihat orangtua khususnya ibu tidak 

terlalu mengutamakan asupan gizi dalam menu makanan sehari-hari. Dikarenakan 



rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh dari hasil melaut, dalam menyiapkan 

masakan ibu tidak begitu memperhatikan menu masakan yang akan dimasak. Hanya 

diatur seadanya, yang penting makan ada nasi dan lauknya itu saja sudah cukup. Bahkan 

ikan yang diperoleh dari hasil melaut lebih diutamakan untuk dijual dibanding 

dikonsumsi sendiri, 

 

Para ibu tidak terlalu pusing dalam mengatur menu makan sehari-hari, karena lebih 

mengutamakan selera dan kegemaran sang anak tanpa memperhatikan kandungan gizi 

yang cukup. Jarang sekali mengkonsumsi sayur-sayuran buah-buahan, serta memberi 

minum susu pada balitanya dengan alasan ekonomi. Selain itu kebiasaan suami seperti 

merokok atau minum kopi juga lebih diprioritaskan dibanding dengan mencukupi asupan 

gizi anak terutama dalam memenuhi kebutuhan susu anak, padahal usia balita sangat 

penting dalam mengkonsumsi susu karena susu mengandung nutrisi yang baik dan 

berguna untuk proses tumbuh kembang balita terutama untuk kecerdasan otak. 

Pengeluaran rumah tangga untuk kebiasaan merokok harusnya bisa disesuaikan dengan 

tingkat pendapatan keluarga. Dan pendapatan yang diperoleh seharusnya lebih 

diutamakan untuk konsumsi makanan keluarga terutama kebutuhan asupan gizi anak. 

 

3. Pola Konsumsi dan Distribusi 

 

Pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup 

suatu keluarga. Pola konsumsi dan distribusi keluarga sangat berpengaruh dari tingkat 

pendapatan yang di peroleh. Keluarga nelayan yang bekerja sebagai pencari ikan lebih 

mengutamakan ikan yang ditangkap untuk dijual lagi. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan uang, yang dipergunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok rumah 

tangga. Ikan hasil tangkapan yang tidak habis di jual barulah di olah sebagai lauk makan. 

 

Dari para informan yang diwawancarai, dalam konsumsi makanan ibu tidak terlalu 



memperhatikan menu makanan dan asupan gizi yang dikonsumsi keluarga. Menu 

makanan sehari-hari hanya seadanya dan biasa saja, nasi dan lauk. Kurang mengkonsumi 

sayuran dan buah-buahan terutama untuk balita atau anak-anaknya jarang minum susu, 

karena alasan ekonomi. Selain itu Ibu memiliki kegemaran jajan dan makan mie yang 

diikuti oleh anaknya. Jika sudah kenyang jajan, maka anak-anaknya jadi malas makan 

nasi. 

 

Dalam distribusi makanan keluarga para Ibu menyiapkan makanan sebanyak tiga kali 

sehari, walaupun dengan menu yang seadanya dan sangat sederhana. Ibu memasak 

menggunakan peralatan modern seperrti kompor gas ukuran tabung 3 kg dan memasak 

nasi dengan menggunakan rice cooker karena lebih praktis. Selain itu ibu lebih suka 

membeli sayur yang sudah masak atau jajan daripada memasak sendiri makanannya 

dirumah. Untuk belanja sehari-hari para ibu lebih suka belanja di warung atau di pasar 

yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Jika sedang tidak punya uang maka ibu akan 

mengutang diwarung atau pinjam uang pada tetangga. Jarang sekali mereka bisa 

menyisihkan uang hasil pendapatan suami yang diperoleh dari melaut untuk ditabung. 

 

Pengertian pola makan adalah berbagai informasi yang memberikan gambaran mengenai 

macam dan jumlah bahan makanan yang dimakan tiap hari  oleh  satu  orang  dan  

merupakan  ciri  khas  untuk  suatu  kelompok masyarakat tertentu. Pola makan ini 

dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah : kebiasaan kesenangan, budaya, 

agama, taraf ekonomi, lingkungan alam, dan sebagainya. Sejak zaman dahulu kala, 

makanan selain untuk kekuatan/pertumbuhan, memenuhi rasa lapar, dan selera, juga 

mendapat tempat sebagai lambang yaitu lambang kemakmuran, kekuasaan, ketentraman 

dan persahabatan. Semua faktor di atas bercampur membentuk suatu ramuan yang 

kompak yang dapat disebut pola konsumsi (Santoso dan Ranti, 2004 : 90). 

 

Harper, dkk (1995 : 57) mengemukakan bahwa pangan menyediakan unsur-unsur kimia 



tubuh yang dikenal sebagai zat gizi. Pada gilirannya zat gizi tersebut menyediakan tenaga 

bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan membuat lancarnya pertumbuhan serta 

memperbaiki jaringan tubuh.  

 

Sementara itu Morley (1997 : 67) mengemukakan bahwa segala macam penyakit, 

makanan adalah obat yang utama. Makanan yang baik adalah dasar utama kesehatan pada 

masa sekarang tetapi akan banyak berpengaruh terhadap seluruh kehidupan anak itu 

selanjutnya.   

 

Dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa pola konsumsi dan distribusi dalam 

masyarakat nelayan sangat tergantung dari tingkat pendapatannya. Karena tingkat 

pendapatan yang pas-pasan, para ibu jadi tidak mengutamakan asupan gizi dalam 

konsumsi dan distribusi makanan keluarga. Menu masakan yang dihidangkan ibu hanya 

menu makanan yang seadanya. Padahal pola asupan gizi yang baik sangat penting bagi 

balita karena gizi berperan penting dalam poses tumbuh kembang pada balita yang juga 

akan berpengaruh pada kehidupan anak. Selain itu pola konsumsi pada balita masih 

sangat dipengaruhi oleh kebudayaan terlihat dari masih adanya pantangan-pantangan 

makanan pada balita yang menjadi kepercayaan ibu dalam menentukan asupan makanan 

pada balita sehingga kurang memperhatikan asupan gizi. 

 

4. Kepercayaan, Mitos dan Tahayul 

 

Berbagai kebiasaan yang bertalian dengan pantangan makanan tertentu masih sering kita 

jumpai, misalnya larangan terhadap anak untuk makan telur, ikan ataupun udang hanya 

berdasarkan kebiasaan yang tidak ada dasarnya dan hanya diwarisi secara turun temurun, 

padahal anak itu sendiri sangat memerlukan bahan makanan seperti itu guna keperluan 

pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. 

  

Kebiasaan, mitos, tahayul atau kepercayaan/adat istiadat masyarakat tertentu yang tidak 



benar dalam pemberian makan akan sangat merugikan anak. Makanan yang bergizi 

dijauhkan dari anak, karena takut akan akibat-akibat yang sebaliknya. Telur yang kaya 

akan protein dipercaya dapat menyebabkan bisulan, Ikan dilarang untuk anak-anak 

karena menurut kepercayaan mereka ikan dapat menyebabkan anak alergi, kacang-

kacangan yang kaya dengan protein seringkali tidak diberikan kepada anak-anak karena 

khawatir perut anaknya akan kembung. Hal ini menghilangkan kesempatan anak untuk 

mendapat asupan lemak, protein maupun kalori yang cukup. 

 

Dari wawancara dengan informan, masih ada  kepercayaan atau mitos dalam  masyarakat 

yang diyakini padahal belum tentu kebenarannya. Seperti mengerik tubuh anak yang 

sedang sakit dengan menggunakan bawang merah dapat mengeluarkan angin pada tubuh 

anak yang masuk angin, tidak melukai kulit dan dapat menjadikan tubuh anak menajadi 

terasa hangat. Selain itu juga tidak boleh bersiul ditengah laut karena akan mendatangkan 

angin kencang atau bila menemukan ikan berbentuk aneh pada saat melaut tidak boleh 

ditangkap karena akan mendatangkan sial atau musibah. 

 

Menurut Anderson (2006 : 313) menyatakan bahwa para ahli antropologi memandang 

kebiasaan makan sebagai suatu kompleks kegiatan masak-memasak, masalah kesukaran 

dan ketidaksukaran, kearifan rakyat, kepercayaan-kepercayaan, pantangan-pantangan, 

dan takhayul-takhayul yang berkaitan dengan produksi, persiapan, dan konsumsi 

makanan.  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa di dalam kehidupan 

masyarakat masih terdapat kepercayaan, mitos dan tahayul yang diyakini secara turun 

temurun oleh masyarakat nelayan dalam pantangan makanan. Hal tersebut memberikan 

kontribusi negatif yang berdampak sangat merugikan karena dapat menyebabkan 

malnutrisi pada balita yang berkaitan dengan konsumsi makanan.  

 



Selain itu didasari karena kurangnya pengetahuan orangtua, khususnya ibu tentang gizi 

yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan ibu jadi tidak tahu 

gizi yang baik untuk balita. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi membuat ibu lebih 

memilih untuk mengikuti kepercayaan, mitos, dan tahayul yang berkembang dalam 

kehidupan masyarakat. Sehingga tidak mempergunakan pertimbangan yang rasional 

dalam memperhitungkan jenis dan kandungan makanan yang dipilih untuk dikonsumsi 

oleh balitanya.  

 

Menurut Soegeng Santoso dan Anne Lies Ranti, (1999 : 123) Untuk dapat menyusun 

menu yang adekuat, seseorang perlu memiliki pengetahuan mengenai bahan makanan 

dan zat gizi, kebutuhan gizi seseorang serta pengetahuan hidangan dan pengolahannya. 

Umumnya menu disusun oleh ibu. 

 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi pada balita. Kondisi status gizi baik 

dapat dicapai bila tubuh memperoleh zat-zat gizi yang cukup. Pengetahuan gizi ibu yang 

kurang akan mempengaruhi pemilihan dan pemberian makanan dalam keluarga 

khususnya pada balita sehingga dapat mempengaruhi pola makan balita. 

 

C.  Analisa Data 

 

 

Dalam penelitian ini dipengaruhi oleh sebuah model ekologi dalam antropologi gizi yang 

dikembangkan oleh Jerome, Kandel, dan Pelto (1980). Sebuah analisa yang 

menempatkan posisi makanan sebagai kebutuhan biologi merupakan pusat model yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebagai pelengkap. Faktor-faktor tersebut diantaranya, 

lingkungan sosial, lingkungan fisik, organisasi sosial, teknologi, kebudayaan dan 

ideologi. Di mana gambar model ekologi ini menjelaskan bahwa makanan sebagai 



kebutuhan biologi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. 

 

 

Gambar 2. Model Ekologi dalam Antropologi Gizi 
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Sumber : Jerome, Pelto & Kandel. 1980. “ An Ecological Approach to  Nutritional Anthropology.” USA: 

 Redgrave Publishing Company. (dalam Nurdin, 2008 : 5). 

 

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa “Kemiskinan” masyarakat merupakan faktor 

penting dalam memberikan sumbangan terbesar dalam kasus malnutrisi (gizi buruk atau 

gizi kurang). Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang patut disalahkan dalam 

menyelesaikan kasus malnutrisi (gizi buruk atau gizi kurang), karena kemiskinan itu 

tidak berdiri sendiri. Kemiskinan itu ada karena ditopang oleh faktor-faktor lainnya 

sehingga kemiskinan menjadi kebudayaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, memperlihatkan bahwa kontribusi sosial budaya menjadi 

agens penting dalam mempengaruhi penyebab malnutrisi. Sehingga model ekologi 

antropologi gizi dari Jerome, Kandel, dan Pelto (1980)  bisa diperkaya dengan model 

sebagaimana temuan penelitian berikut ini : 

 

 

 



 

 

Gambar 3. Model ekologi malnutrisi di keluarga nelayan Kelurahan Keteguhan  

       Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar lampung 
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Dalam bagan di atas dapat dilihat hasil penelitian ini di mana kebudayaan dan ideologi 

menjadi pusat model karena malnutrisi sangat dipengaruhi oleh budaya makan (ideologi 

makan) yang sejajar dengan makan sebagai kebutuhan (biologi).  

 

Makanan sebagai kebutuhan biologi dan makanan sebagai kebudayaan dan ideologi 

ditempatkan sejajar sebagai pusat karena saling mempengaruhi satu sama lain. Di mana 

sebagai suatu gejala sosial budaya yang ada pada masyarakat, makanan bukan hanya 

sebagai kebutuhan biologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup, namun sebuah 

realita yang dapat dilihat pada kehidupan masyarakat bahwa makanan dibentuk secara 

budaya. Kebudayaan dilihat sebagai pedoman dasar bagi masyarakat dalam memilih, 

menentukan dan mengolah makanan. Kebudayaan masyarakat tersebut seperti kebiasaan 

makan, kepercayaan akan makanan, nilai-nilai yang ada dalam struktur social dan 



pengetahuan masyarakat mengenai makanan.  

 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa makanan 

sebagai kebutuhan biologi dan makanan sebagai kebudayaan dan ideologi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sehingga menyebabkan terjadinya malnutrisi, seperti 

lingkungan sosial, lingkungan fisik, organisasi sosial, dan teknologi.  

 

 Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi malnutrisi yaitu lingkungan yang 

membentuk kebiasaan makanan dan kepercayaan tentang makanan yang ada pada 

masyarakat. Seperti adanya pandangan-pandangan tertentu mengenai makanan, 

adanya nilai-nilai atau paham-paham mengenai konsep makanan, pantangan-

pantangan, dan budaya makan masyarakat yang lebih mengutamakan rasa, selera, 

serta kenikmatan dalam memilih dan menentuan makanan. Contohnya, kebiasaan 

Ibu makan mie dan hobi makan junk food pada anak-anak atau balita. Mie 

dianggap makanan yang cukup untuk memenuhi rasa lapar sehingga dijadikan 

lauk makan. 

 

 Faktor organisasi sosial juga ikut mempengaruhi malnutrisi. Misalnya, distribusi 

makanan yang dilihat dari status dan peran (struktur social dalam keluarga). 

Makanan untuk Ayah dipisah dari  makanan untuk anak-anak dan Ibu, karena 

Ayah sebagai tulang punggung keluarga telah bersusah payah mencari uang untuk 

keperluan rumah tangga. Jadi dalam hal makanan harus lebih diutamakan. 

 

 Faktor teknologi yang mempengaruhi malnutrisi, berkaitan dengan hal masak-

memasak makanan dan cara pengolahan makanan. Contohnya, pengolahan ikan 



hasil melaut dijadikan ikan asin, ikan asap dan terasi yang ada pada keluarga 

nelayan. Hidangan produk perikanan yang sudah tidak lagi mengandung nilai gizi 

yang tinggi namun bisa dinikmati sebagai lauk makan dengan harga relatife 

murah. 

 

 Faktor lingkungan fisik yaitu lingkungan di mana tempat seseorang tinggal. 

Lingkungan dapat mempengaruhi apa yang menjadi sumber makanan dari rumah 

tangga (pola konsumsi dan distribusi rumah tangga). Di dalam pola konsumsi dan 

distribusi rumah tangga nelayan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa meskipun tinggal di wilayah pantai atau di pinggir laut yang 

terdapat sumber ikan yang memiliki kandungan protein tinggi, keluarga nelayan 

tidak setiap hari mengkonsumsi ikan, karena ikan hasil melaut yang diperoleh 

tidak untuk dikonsumsi sendiri melainkan untuk dijual lagi agar dapat 

memperoleh uang yang dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan pokok 

rumah tangga. Namun bila dilihat dari kondisi tempat tinggal keluarga nelayan 

memperlihatkan bahwa mereka hidup di lingkungan yang tidak bersih, kebiasaan 

membuang sampah sembarangan, dan sumber air yang digunakan untuk 

keperluan sehari-hari yang tidak bersih (seperti untuk memasak, mencuci, dan 

mandi). Hal tersebut dapat menyebabkan balita mudah terserang penyakit dan ikut 

mempengaruhi kualitas makanan yang dikonsumsi keluarga terutama balita 

sehingga dapat menyebabkan malnutrisi. 

 

D. Tabel Wawancara dari Empat Informan 

 



Tabel  8. Identifikasi Informan 

 

Riwayat 

Informan 
Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 

Nama  Sri Rohima Siti Askariah  

 

Lina Mistri 

Umur 26 tahun 

 

28 tahun 29 tahun 33 tahun 

Suku Lampung-Jawa 

 

Sunda Jawa-Serang Jawa-Serang 

Pendidika

n 

SMA 

 

SLTP SMEA SLTP 

Alamat Desa Umbul 

Asem  

Kelurahan 

Keteguhan  

Desa Umbul 

Asem 

Kelurahan 

Keteguhan  

Desa Suka 

Maju 

Kelurahan 

Keteguhan 

Desa Sinar 

Teguh 

Kelurahan 

Keteguhan 

Sumber : Data Primer 2010 

 

Tabel 9. Kontribusi Malnutrisi pada Balita di Keluarga Nelayan 

 

 

Sosial Budaya 

 

Kontribusi 

 

 

 

Budaya Makan 

 

Seorang balita yang seharusnya mendapatkan asupan gizi 

yang cukup tidak memperoleh apa yang seharusnya ia 

dapatkan. Balita yang seharusnya mengkonsumsi makanan 

yang mengandung gizi lebih suka makan snack, mie atau 

jajanan lainnya. Hal ini juga dikarenakan kebiasaan Ibu 

yang memiliki kegemaran makan mie atau hobi jajan.  

 

 

Prioritas makan 

 

Sebagai orang yang sudah bersusah payah dalam mencari 

uang untuk keluarga, maka suami dan anggota keluarga 

yang laki-laki dalam segi pelayanan ataupun kebutuhan 

harus selalu lebih diutamakan, seperti dalam soal hidangan 

makanan. Asupan gizi anggota keluarga dalam suatu rumah 

tangga miskin berbeda antara perempuan dan anak 

perempuan dengan laki-laki dan anak laki-laki. Hal ini 

terjadi karena dalam hal makan, budaya masyarakat lebih 

mendahulukan bapak, kemudian anak laki-laki, baru 

kemudian anak perempuan dan terakhir ibu.  

 

Dalam prioritas makan orangtua tidak terlalu 



mengutamakan asupan gizi dalam menu makanan sehari-

hari. Dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan yang 

diperoleh dari hasil melaut, dalam menyiapkan  masakan 

tidak begitu memperhatikan menu masakan yang akan 

dimasak. Hanya diatur seadanya, yang penting makan ada 

nasi dan lauknya itu saja sudah cukup. Lebih 

mengutamakan selera dan kegemaran sang anak tanpa 

memperhatikan kandungan gizi yang cukup. Jarang sekali 

mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, serta 

memberi minum susu pada anak-anaknya dengan alasan 

ekonomi. Selain itu kebiasaan suami seperti merokok atau 

minum kopi juga lebih diprioritaskan dibanding dengan 

mencukupi asupan gizi anak terutama dalam memenuhi 

kebutuhan susu anak. 

 

 

 

Pola Konsumsi 

dan Distribusi 

 

Pola konsumsi keluarga sangat berpengaruh dari tingkat 

pendapatan yang diperoleh. Keluarga nelayan yang bekerja 

sebagai pencari ikan lebih mengutamakan ikan yang 

ditangkap untuk dijual lagi. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan uang, yang dipergunakan untuk membeli 

berbagai kebutuhan pokok rumah tangga. Ikan hasil 

tangkapan yang tidak habis dijual barulah diolah sebagai 

lauk makan. 

 

Dalam konsumsi makanan ibu tidak terlalu memperhatikan 

menu makanan dan asupan gizi yang dikonsumsi keluarga. 

Menu makanan sehari-hari hanya seadanya dan biasa saja, 

nasi dan lauk. Kurang mengkonsumi sayuran dan buah-

buahan terutama untuk balita atau anak-anaknya jarang 

minum susu. Alasannya karena harga susu itu mahal dan 

tidak terbeli. Selain itu Ibu memiliki kegemaran jajan dan 

makan mie yang diikuti oleh anaknya. Jika sudah kenyang 

jajan, maka anak-anaknya jadi malas makan nasi. 

 

Distribusi makanan keluarga Ibu menyiapkan makanan 

sebanyak tiga kali sehari dan memasak menggunakan 

kompor gas ukuran tabung 3 kg, serta memasak nasi dengan 

menggunakan rice cooker karena lebih praktis. Dan ibu 

lebih suka membeli sayur masak atau jajan daripada 

memasak sendiri makanannya dirumah. Untuk belanja 

sehari-hari para ibu lebih suka belanja di warung atau di 

pasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Jika 

sedang tidak punya uang maka ibu akan mengutang 

diwarung atau pinjam uang pada tetangga. 

  



 

Kepercayaan, 

mitos dan tahayul 

Berbagai kebiasaan yang bertalian dengan pantangan 

makanan tertentu masih sering kita jumpai, misalnya 

larangan terhadap anak untuk makan telur, ikan ataupun 

udang dan kacang-kacangan hanya berdasarkan kebiasaan 

yang tidak ada dasarnya dan hanya diwarisi secara turun 

temurun, padahal anak itu sendiri sangat memerlukan bahan 

makanan seperti itu guna keperluan pertumbuhan dan 

perkembangan tubuhnya.  

 

Sumber : Data Primer 2010 

 

 

Tabel 10. Rekapitulasi Wawancara Kontribusi Sosial Budaya Penyebab 

Malnutrisi pada Balita di Keluarga Nelayan 

 

 

Informan 

 

Kontribusi Sosial Budaya Penyebab Malnutrisi 

pada Balita di Keluarga Nelayan 

 

 

 

Informan 1 

 

 

 

 

Anak saya Ardi kalau disuruh makan susahnya minta 

ampun, makannya pilih-pilih, senengnya ya jajan dan 

makan ciki-cikian dari warung. Ditambah lagi doyan 

banget makan mie. Kalau makan maunya harus 

disuapin sambil jalan-jalan, kalau nggak gitu nggak 

mau makan. Dia juga sering sakit, batuk, pilek, panas, 

diare dan sebagainya. 

 

Anak bungsu saya Ardi mempunyai pantangan makan 

telur. Setiap habis makan telur Ardi sering mengalami 

bisulan. Selain itu Ardi juga pantangan makan kacang-

kacangan karena jika makan kacang-kacangan maka 

perutnya akan kembung.  

 

Jika salah satu dari anak saya ada yang sakit, saya akan 

mengerok tubuhnya dengan menggunakan bawang 

merah agar bisa mengeluarkan angin dari tubuh anak 

kalau masuk angin dan bawang merah tidak melukai 

kulit. Udah gitu dikerok dengan bawang merah bisa 

membuat tubuh anak menjadi terasa hangat. 

 

 

 

Informan 2 

 

Ikan hasil melaut dijual di TPI, uangnya untuk belanja 

beli kebutuhan pokok dan bahan-bahan makanan. 

Kalau ikannya enggak habis dijual ya dibawa pulang 

buat dimasak, digoreng kalau enggak disambel. Yang 



makan ikan paling suami sama saya aja, anak-anak 

saya enggak terlalu suka makan ikan, yang paling kecil 

juga belum bisa makan ikan. 

 

Nuria anak saya itu sebenernya doyan makan sama 

minum susu. Tapi karena pendapatan yang pas-pasan 

jadi jarang minum susu, kalaupun minum susu dia 

cuma minum susu sachetan. Kalau enggak senengnya 

minum susu kedelai bungkusan.  

 

Saya jarang periksa kondisi anak keposyandu atau 

kepuskesmas, males, capek jalannya dari rumah 

ketempat posyandu karena tempat posyandunya jauh. 

Kalau ada yang sakit baru saya bawa ke puskesmas. 

 

 

 

Informan 3 

 

 

 

 

 

Saya selalu rajin memeriksakan kondisi anak saya 

setiap satu bulan sekali ke posyandu. Tapi saya enggak 

mau kalau anak saya disuntik, takut nanti alergi. 

 

Saya ini orangnya hobi jajan, paling seneng makan 

bakso. Anak-anak juga jadi ikutan hobi jajan. Kalau 

ada tukang dagang keliling pasti anak-anak merengek 

minta dibeliin. Kalau udah kenyang jadi males makan 

nasi. Saya jadi sering males masak, paling masak buat 

suami aja. Untungnya suami saya orangnya enggak 

terlalu pusing kalau urusan makanan. Malah seringnya 

masak juga enggak ada yang makan kalau udah pada 

kekenyangan jajan. 

 

 

 

Informan 4 

 

 

 

 

Anak saya enggak suka makan sayur-sayuran, dan 

pantangan makan ikan sama udang. Doyannya malah  

makan mie. Suka juga sih minum susu, tapi harga susu 

itu kan mahal, saya enggak kebeli. Mendingan 

uangnya buat beli kebutuhan lain. Selain masak, nyuci, 

bersihin rumah sama ngurus anak-anak. Saya bantu 

suami jualan ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan).  

 

Kalau udah waktunya suami saya pulang dari melaut 

saya pasti masakin buat suami saya. Abis masak saya 

siapin, kalau mau makan saya layani. Suami udah kerja 

keras melaut cari uang untuk makan, jadi harus 

diduluin kalau makan. Kalau enggak suami saya bisa 

marah, dia kan udah capek-capek kerja. Emang udah 

tradisi juga dari keluarga saya turun temurun, kalau 



pada waktu makan suami harus lebih diutamakan. Apa-

apa suami saya yang memutuskan, waktu mau punya 

anak aja dia yang nentuin mau punya anak 5. Katanya 

sih kalau udah tua banyak yang ngurus.  

 

Suami saya percaya kalau lagi ditengah laut itu enggak 

boleh bersiul, karena nanti bisa dateng angin kenceng. 

Mitos itu udah dipercaya dari dulu. Udah gitu kalau 

nemuin ikan yang bentuknya aneh waktu melaut, ikan 

itu enggak boleh ditangkep, takutnya nanti malah dapet 

sial kalau enggak musibah.  

 

 

Sumber : Data Primer  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, mengenai kontribusi sosial budaya 

penyebab malnutrisi pada balita di keluarga nelayan Kelurahan Keteguhan Kecamatan 

Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 



hasil penelitian antara lain :  

 Dalam penelitian malnutrisi sebagai kasus yang endemik tidak bisa dilihat dari 

satu sisi/ aspek masalah aspek ekonomi, pembangunan, kesehatan/ medis saja 

namun memperhatikan aspek sosial budaya yang di dalam penelitian ini 

memberikan dominasi terhadap terjadinya malnutrisi. 

 Bahwa kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur lainnya. Dalam 

kehidupan masyarakat, bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri namun didukung 

oleh unsur-unsur lainnya dalam sosial budaya. Sehingga kemiskinan menjadi 

kebudayaan kemiskinan. 

 Kontribusi sosial budaya yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu budaya 

makan, prioritas makan, pola konsumsi dan distribusi, kepercayaan, mitos, dan 

tahayul. 

 Hasil penelitian ini menujukkan kecendrungan memperkaya analisa model 

ekologi dalam antropologi gizi dari Jerome, Kandel, dan Pelto (1980) dengan 

memposisikan makanan sebagai ideologi atau kebudayaan sejajar dengan 

makanan sebagai kebutuhan. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan  kesimpulan yang ada serta temuan di lapangan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah : 

 

Peningkatan pembinaan dalam menangani kasus malnutrisi dan penyuluhan tentang 

keluarga sadar gizi (Kadarzi) untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya 

Ibu sehingga dalam penyediaan makanan dalam keluarga terutama pada balita agar lebih 

memperhatikan asupan gizi merupakan sebuah usaha yang cukup baik dilakukan untuk 



menuntaskan kasus malnutrisi, namun hendaknya masyarakat harus lebih memperhatikan 

dan mengakomodir kearifan lokal yang begitu kuat dimiliki pada masyarakat. Seperti 

adanya kearifan lokal dalam mengelola ikan hasil melaut menjadi ikan asin, ikan asap, 

dan membuat terasi, merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani 

ketahanan pangan dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan lokal yang dimiliki. 

 

Selain itu diperlukan juga kearifan lokal masyarakat nelayan dalam menjaga kearifan 

lokal sumber daya laut seperti membudi dayakan rumput laut dan menjaga ekosistem 

terumbu karang karena sumber daya laut merupakan sumber utama bagi kebutuhan 

pangan masyarakat dan demi kelangsungan hidup masyarakat nelayan. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

 

Identitas Informan : 

 

No.     : ….. 

Nama (Ibu)    : …………………………… 

Tempat/ tanggal lahir   : …………………………… 

Umur     : …………………………… 

Suku     : …………………………… 

Pendidikan    : …………………………… 

Pekerjaan    : …………………………… 

Nama (Suami)    : …………………………… 

Pekerjaan (Suami)`   : …………………………… 

Jumlah Anak/ Jumlah Tanggungan : …………………………… 

Nama Anak yang Malnutrisi  : …………………………… 

Umur Anak    : …………………………… 

Berat Badan Anak   : …………………………… 

 

 

Pertanyaan : 

 

3. Apa menu makanan sehari-hari keluarga ? 

 Apakah ibu memperhatikan menu makanan yang dikonsumsi keluarga ? 

5) Apa makanan yang sering dimakan anak? 

4) Berapa kali memberi makan pada anak ? 

5) Apakah ibu sudah memberi gizi yang cukup pada anak ? 

6) Apa makanan kegemaran anak ? 



7) Berapa penghasilan bersih rata-rata yang diperoleh ? 

8) Apakah penghasilan sudah mencukupi kebutuhan keluarga ? 

9) Berapa pengeluaran keluarga perhari ? 

10)  Apakah ibu memprioritaskan susu untuk anak ? 

11)  Bagaimana cara memasak makanan ? 

12)  Siapa yang memasak dan siapa yang membantu ? 

13)  Siapa saja yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga (perempuan saja /laki-laki 

juga)? 

14) Berapa biaya belanja perhari ? 

15) Di mana membeli bahan makanan ? 

16) Bagaimana pengaturan makanan keluarga ? 

17) Apa saja pantangan makanan anak dan kepercayaan ibu (makanan dan perilaku) ? 

18) Adakah mitos dan tahayul yang diyakini keluarga ? 

19) Apakah suami memiliki kebiasaan (merokok, minum, dll) ? 

20) Apakah bentuk dukungan suami pada istri dari segi perilaku dan konsumsi 

makanan ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan nelayan di Kelurahan Keteguhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumah salah satu informan yang letaknya dipinggir laut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rumah salah satu informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perkampungan rumah nelayan di Kelurahan Keteguhan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kegiatan Posyandu di Kelurahan Keteguhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Balita-balita yang tinggal di Rusunawa sedang bermain di Parit  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kegiatan Kader posyandu di Kelurahan Keteguhan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Salah satu informan yang sedang memeriksa kondisi balitanya di Posyandu 
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