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Abstrak 

 

Malnutrition is a major cause nearly half the children die in developing countries. 

Often malnourished children who also have anemia. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of the model of multi-micronutrient supplement drinks in 

improving development of rough psychomotor, fine psychomotor, language development 

and psychosocial development of toddlers malnourished anemic and non-anemic. In the 

first years of this kind of research is observational cross-sectional approach, while the 

second year of this kind of research is experimental to clinical trial design 

multimikronutrien supplementation in children malnutrini for 3 months. Further 

research subjects are grouped into two, namely the group of malnourished children are 

anemic and non-anemic group of malnourished children. The results showed no 

difference in improvement of fine motor, gross motor skills, language development and 

psychosocial improvement after being given a multi micronutrient supplement drinks 

between child malnutrition anemia with malnourished children who are not anemic. 
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1. PENDAHULUAN 

Malnutrisi merupakan salah masalah 

utama yang menimpa anak-anak di dunia, 

yang membahayakan baik bagi anak-anak 

tersebut maupun negara. Malnutrisi dapat 

membebani sebuah negara miskin hingga 3% 

dari pendapatan kotor negara. Bila tidak 

ditangani dengan serius, maka diduga akan 

terjadi peningkatan anak-anak malnutrisi dari 

166 juta anak menjadi 175 juta pada tahun 

2020 (Khan, et al., 2007). 

Beberapa hasil penelitian yang  telah 

didokumentasikan dari beberapa literatur 

menunjukkan malnutrisi sangat berkaitan 

dengan defisiensi berbagai mikronutrien, 

baik vitamin maupun mineral. Defisiensi 

mikronutrien, termasuk vitamin A, zat besi 

dan seng menimpa lebih dari 3 milyar orang 

di dunia.  Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), anak kecil yang baru 

belajar berjalan usia 1-3 tahun memiliki 

resiko tinggi untuk defisiensi besi (Brotanek 

et al., 2008). 

 Penelitian ini didasari oleh berbagai 

penelitian dan teknologi yang telah ada,  

namun yang berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya adalah tentang subjek 

penelitian, kondisi wilayah serta bentuk 

intervensi yang diberikan.  Penelitian 

sebelumnya lebih fokus pada satu jenis 

mikronutrien, sedangkan pada penelitian  

yang akan dilakukan ini selain mineral juga 

diberikan berbagai vitamin. Suplementasi 

multi-milronutrien merupakan salah satu 

upaya untuk mengatasi masalah defisiensi 

mikironutrien yang seringkali menimpa anak 

yang mengalami malnutrisi sekaligus 

anemia, yang selama ini upaya 

pemecahannya hanya mengandalkan satu 
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jenis mikronutrien.  Melalui upaya ini 

diharapkan terjadi peningkatkan 

psikomotorik anak juga terjadi peningkatan 

status gizi dan status mikronutrien anak, 

sehingga pada akhirnya dapat dicapai 

tumbuh kembang anak yang optimal.  

Hasil penelitian peneliti sebelumnya di 

wilayah yang sama menunjukkan beberapa 

permasalahan di wilayah penelitian, yaitu: 

lokasi penelitian termasuk wilayah perkotaan 

dengan kondisi lingkungan yang kumuh dan 

tingkat kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi. Prevalensi kejadian anemia ringan dan 

sedang pada anak malnutrisi sebesar 25 %. 

Anak malnutrisi yang anemia mempunyai 

tingkat skor fungsi psikomotor anak yang 

lebih rendah dibandingkan dengan anak 

malnutrisi yang tidak anemia ( Zulaekah, 

dkk, 2012)  

Tujuan Penelitian ini adalah 

menganalisis perbedaan peningkatan 

psikomotor kasar, psikomotor halus, 

perkembangan bahasa dan perkembangan 

psikososial anak malnutrisi yang anemia dan 

yang non anemia setelah mendapat minuman 

suplemen multi-mikronutrien. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

  Malnutrisi secara bahasa berarti “gizi 

salah”.  Gizi salah dapat berarti kekurangan 

gizi dapat pula berarti kelebihan gizi.  

Namun pengertian umum yang digunakan 

oleh WHO adalah malnutrisi yang berarti 

kekurangan gizi.  Gizi kurang adalah bentuk 

dari malnutrisi sebagai akibat kekurangan 

ketersediaan zat gizi yang dibutuhkan oleh 

jaringan tubuh.  Salah satu tanda-tanda 

kurang gizi adalah lambatnya pertumbuhan 

yang dicirikan dengan kehilangan lemak 

tubuh dalam jumlah berlebihan, baik pada 

anak-anak maupun orang dewasa (Gibson,  

2005). 

  Menurut UNICEF (2004) malnutrisi 

berarti lebih dari sekedar perasaan lapar atau 

tidak mempunyai cukup makanan untuk 

dimakan.  Ketidakcukupan makanan ini 

meliputi asupan protein (penting untuk 

mempertahankan kesehatan tubuh dan 

membentuk otot), kalori (ukuran kebutuhan 

energi tubuh), besi (untuk fungsi sel darah), 

dan nutrien lain yang menyebabkan berbagai 

tipe malnutrisi.  Jika tubuh tidak menerima 

energi yang dibutuhkan dalam makanan, 

maka kehilangan berat badan akan terjadi.   

  Anak-anak yang malnutrisi tidak 

mempunyai cadangan lemak dan sangat 

sedikit otot.  Perkembangan otak menjadi 

lambat oleh karena anak-anak mengalami 

insiden penyakit yang tinggi karena tubuh 

tidak mampu melawan infeksi.  Malnutrisi 

memberikan kontribusi pada tingginya rata-

rata angka kematian di negara sedang 

berkembang.  Tubuh membutuhkan 

mikronutrien dari makanan karena tubuh 

tidak dapat membuat seluruh mikronutrien 

ini untuk kenormalan fungsi tubuh.  

Mikronutrien ini termasuk vitamin A, 

vitamin B, vitamin C, folat, seng, kalsium, 

iodium dan besi.  Makanan yang difortifikasi 

dan meningkatkan konsumsi buah dan sayur 

dalam makanan juga penting sebagai salah 

satu cara untuk mengurangi terjadinya 

defisiensi vitamin A (Torpy, et al., 2004). 

         McCann dan Ames (2007) 

menyatakan tentang hubungan sebab akibat 

antara defisiensi mikronutrien dan fungsi 

optimal otak yang akan mempunyai 

implikasi pada masalah kesehatan 

masyarakat yang utama.  Sebagian populasi 

di dunia khususnya yang miskin diketahui 

mengalami kurang gizi sejumlah 

mikronutrien. Usaha utama untuk 

menyelesaikan kurang gizi akibat 

mikronutrien ini adalah menambah program 

yang bervariasi untuk meningkatkan 

kebiasaan makan. Atamna et al. cit McCann 

dan Ames (2007) menunjukkan bahwa 

kekurangan besi heme menyebabkan 

mitokondria mengeluarkan oksidan yang 

dapat membahayakan berbagai fungsi sel 

dalam otak. Lambatnya proses mielinasi dan 

menurunnya aktivitas beberapa enzim, 

menurunnya densitas dan afinitas reseptor 

dopamin D2 mempengaruhi sistem 

neurotranmiter yang semua ini berhubungan 

dengan terbatasnya besi dan kemungkinan 

yang bertanggung jawab terhadap performan 

motor, kognitif dan perilaku.  Perubahan 

morfologi dan biokimia pada otak tikus juga 

terjadi setelah dilakukan pembatasan besi 

pada tingkatan yang parah, termasuk 

penurunan aktivitas atau konsentrasi protein 
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meliputi metabolisme energi  (cytochrome C 

oxidase dan cytochrome c) lambatnya 

pertumbuhan dendrit, dan penurunan 

metabolit syaraf dalam hippokampus. 

 Liu, et al. (2003) mengindikasikan 

bahwa malnutrisi merupakan faktor 

predisposisi bagi penurunan neurokognitif, 

sehingga mencegah malnutrisi seawal 

mungkin akan membantu menurunkan 

perilaku antisosial dan agresif.  Perilaku 

negatif ini merupakan eksternalisasi dari 

keadaan IQ anak yang rendah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa malnutrisi 

merupakan faktor predisiposisi terjadinya IQ 

yang rendah.  

Clark, (2008) mengungkapkan 

malnutrisi dalam wujud anemia defisensi 

besi memberikan dampak yang luas  

termasuk menurunkan kapasitas kerja, 

menurunkan regulasi panas, disfungi 

imunitas, gangguan saluran cerna, 

menurunkan kemampuan kognitif.  Liu, et 

al., (2003) membandingkan perkembangan 

kognitif dan performan di sekolah 1559 

anak-anak berumur 3-11 tahun. Hasil 

penelitian menunjukkan anak-anak yang 

malnutrisi pada umur 3 tahun akan berakibat 

pada rendahnya kemampuan kognitif dan 

performan anak di sekolah pada saat umur 3 

dan 11 tahun.  IQ anak yang malnutrisi lebih 

rendah 15 point dibandingkan dengan anak 

yang tidak malnutrisi.  Tarleton, et al. (2006)  

mengukur fungsi kognitif diukur pada 191 

anak Bangladesh umur 6-9 tahun melalui tes 

verbal dan tes non verbal.  Hasilnya 

menunjukkan anak yang stunting 

berhubungan negatif dengan skor kognitif, 

artinya anak yang semakin stunting semakin 

rendah skor kognitifnya.   Mengurangi kasus 

malnutrisi berarti membantu mengurangi 

kasus defisiensi kognitif.  Olney, et al (2007) 

mengungkapkan bahwa anak yang kurang 

gizi mengalami hambatan dalam 

perkembangan motorik, demikian pula 

dengan anak yang anemia defisiensi besi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain penelitian 

   Pada tahun pertama jensi penelitian 

ini adalah observasional dengan pendekatan 

cross sexsional, sedangkan tahun kedua jenis 

penelitian ini adalah eksperimental  dengan 

desain uji klinis pemberian suplemen 

multimikronutrien pada anak malnutrini 

selama 3 bulan.  

B. Populasi dan sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah anak 

malnutrisi di Kelurahan Sangkrah dan 

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta. Penentuan populasi dilakukan 

secara  purposive dengan kriteria inklusi 

yaitu malnutrisi, anak  tidak cacat secara 

fisik, tidak ada kelainan kongenital serta ada 

pernyataan kesediaan dari subjek untuk 

menjalani pemeriksaan atau wawancara 

selama penelitian berlangsung.  Sampel 

penelitian selanjutnya dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu kelompok anak malnutrisi 

yang anemia dan kelompok anak malnutrisi 

non anemia. 

 

C. Bahan dan Alat Penelitian 

Dalam pembuatan minuman 

suplemen multi-mikronutrien dibutuhkan 

bahah-bahan gula (sebagai pemanis sekaligus 

penghasil energi), essens, vitamin C, vitamin 

B1, B2, B6, mineral Fe, dan Zn..  Dosis 

ditentukan berdasarkan AKG (Angka 

Kecukupan Zat Gizi) yang dianjurkan untuk 

anak usia 1-3 tahun. Intervensi akan 

diberikan untuk satu kali pemberian pada 

pagi hari diberikan selama 6 hari dalam 1 

minggu selama 12 minggu intervensi Rasa 

minuman berdasarkan hasil uji daya terima 

pada tahun pertama adalah rasa, aroma dan 

warna jeruk.  Petugas lapang diminta untuk 

mencatat kepatuhan dalam kartu khusus dan 

melihat secara langsung anak-anak tersebut 

minum hingga habis.   

Data kadar Hb anak diperoleh 

berdasarkan pengukuran hemoglobin dengan 

menggunakan metode cyanmethemoglobin.  

Pembacaan kadar Hb dilakukan dengan 

menggunakan alat Hemolyzer.  Data Kadar 

Hb dianalisis pada tahun pertama dan kedua. 

 Data status gizi anak  diperoleh 

melalui pengukuran berat badan dan tinggi 

badan pada saat awal penelitian. Timbangan 

yang digunakan untuk menimbang anak 

adalah timbangan injak digital dengan 

ketelitian 0.1 kg, sedangkan untuk 
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pengukuran panjang badan anak usia 1-2 

tahun digunakan babyboard dengan 

ketelitian 0,1 cm dan untuk anak yang 

berusia >2-3 tahun digunakan alat microtoise 

dengan ketelitian 0.1 cm. Pengambilan data 

antropometri ini dilakukan oleh peneliti dan 

dibantu enumerator yang telah menjalani 

pelatihan.   

 Data sikomotor anak diukur dengan 

menggunakan test Denver II yang dilakukan 

oleh peneliti.  Kemampuan perkembangan 

diukur berdasarkan kemampuan motorik 

kasar serta motorik halus. Pengukuran 

psikomotor dilakukan sebelum dan setelah 

seluruh tahap intervensi berakhir  

 D.Manajemen dan Analisis Data 

Data antropometri anak yang 

meliputi berat badan (BB) dan tinggi badan 

(TB) diolah dengan menggunakan software 

WHO Antro 2005. Data yang memiliki skala 

rasio dan interval, sebelum dilakukan analisis 

statistik terlebih dahulu dilakukan uji 

kenormalan data. Uji beda digunakan untuk 

melihat pengaruh pemberian minuman 

suplemen multi-mikronutrien terhadap 

psikomotorik kasar, psikomotor halus, 

perkembangan bahasa dan perkembangan 

psikososial anak.  

 

4. HASIL PENELITIAN 

GAMBARAN PERKEMBANGAN ANAK 

 

Data perkembangan motorik pada 

penelitian ini diperoleh melalui tes Denver II. 

Jenis perkembangan yang dilihat meliputi 

perkembangan motorik halus, perkembangan 

motorik kasar, perkembangan bahasa dan 

perkembangan psikososial. Efek minuman 

suplemen multi mikronutrien pada penelitian 

ini dilihat dari perubahan skor nilai 

perkembangan motorik. Pada penelitian ini 

anak malnutrisi yang menjadi subjek 

penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

kelompok subjek yang anemia dan kelompok 

subjek tidak anemia. Gambaran 

selengkapnya tentang perkembangan skor 

perkembangan motorik anak malnutrisi baik 

kelompok anemia maupuntidak anemia bisa 

dilihat pada Tabel 1, 2, 3 dan 4. 

 

 

1. Perubahan Perkembangan Motorik Halus Anak 

 

Tabel 1. Perubahan  Perkembangan Motorik Halus Subjek Setelah Intervensi 

Kelompok 

Subjek 

 

Motorik Halus 

Menurun 

Motorik Halus 

Tetap 

Motorik Halus 

Meningkat 

Total 

n % n % n % n % 

Anemia 5 

 

62,5 0 0 3 37,5 8 100 

Tidak 

Anemia  

14 51,9 8 29,6 5 18,5 27 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa skor 

perkembangan motorik halus anak malnutrisi 

baik pada kelompok anemia maupun tidak 

anemia separuh lebih mengalami penurunan 

skor. Pada kelompok anemia hanya 37,5 %  

yang meningkat skor perkembangan motorik 

halusnya, sedangkan pada kelompok tidak 

anemia hanya 18,5% subjek meningkat skor 

perkembangan motorik halusnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 

skor perkembangan motorik halus anak usia 

dini yang mengalami malnutrisi tidak cukup 

dengan hanya memberikan minuman 

suplemen multi mikronutrien saja, akan 

tetapi perlu didukung pula dengan intervensi 

lain, misalnya Program Makanan Tambahan 

atau dengan stimulasi perkembangan anak. 
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2. Perubahan Perkembangan Motorik Kasar 

Tabel 2. Perubahan Skor Perkembangan Motorik Kasar Subjek Setelah Intervensi 

Kelompok 

Subjek 

 

Motorik Kasar 

Menurun 

Motorik Kasar 

Tetap 

Motorik Kasar 

Meningkat 

Total 

n % n % n % n % 

Anemia 4 

 

50 0 0 4 50 8 100 

Tidak 

Anemia  

13 48,1 5 18,5 9 33,3 27 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah 

diberikan intervensi skor perkembangan 

motorik kasar anak malnutrisi baik pada 

kelompok anemia maupun tidak anemia 

hampir separuh subjek mengalami penurunan 

skor. Pada kelompok anemia prosentase 

subjek yang meningkatan skor 

perkembangan  motorik kasarnya sama 

dengan yang menurun skor perkembangan 

motorik kasarnya masing-masing 50%. Pada 

kelompok tidak anemia jumlah subjek 

menurun skor perkembangan motorik 

kasarnya lebih besar yaitu 48,1% 

dibandingkan dengan jumlah subjek yang 

meningkat skor motorik kasarnya yaitu 

33,3% .Seperti halnya dengan perkembangan 

motorik halus,  untuk meningkatkan skor 

perkembangan motorik kasar anak usia dini 

yang mengalami malnutrisi tidak cukup 

dengan hanya memberikan minuman 

suplemen multi mikronutrien saja, akan 

tetapi perlu didukung pula dengan intervensi 

lain, misalnya Program Makanan Tambahan 

atau dengan stimulasi perkembangan anak. 

3. Perubahan Perkembangan Bahasa 

Tabel 3. Perubahan Skor Perkembangan Bahasa Subjek Setelah Intervensi 

Kelompok 

Subjek 

 

Perkembangan 

Bahasa Menurun 

Motorik  

Bahasa Tetap 

Perkembangan 

Bahasa Meningkat 

Total 

n % n % n % n % 

Anemia 5 

 

62,5 2 25 1 12,5 8 100 

Tidak 

Anemia  

15 55,6 1 3,7 11 40,7 27 100 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa setelah 

diberikan intervensi skor perkembangan 

bahasa anak malnutrisi baik pada kelompok 

anemia maupun tidak anemia separuh lebih 

subjek mengalami penurunan skor. Pada 

kelompok anemia prosentase subjek yang 

menurun skor perkembangan bahasanya 

lebih besar yaitu 62,5% dari pada  yang 

meningkat skor perkembangan bahasanya 

yaitu 12,5%. Demikian pula pada kelompok 

tidak anemia jumlah subjek yang menurun 

skor perkembangan bahasanya lebih besar 

yaitu 55,6% dibandingkan dengan jumlah 

subjek yang meningkat skor perkembangan 

bahasanya yaitu 40,7%. Seperti halnya 

dengan perkembangan motorik untuk 

meningkatkan skor perkembangan bahasa 

pada anak usia dini yang mengalami 

malnutrisi tidak cukup dengan hanya 

memberikan minuman suplemen multi 

mikronutrien saja, akan tetapi perlu didukung 

pula dengan intervensi lain, misalnya 

Program Makanan Tambahan atau dengan 

stimulasi perkembangan anak. 
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4. Perkembangan Psikososial 

Tabel 4. Perubahan Skor Perkembangan Psikososial Subjek Setelah Intervensi 

Kelompok 

Subjek 

 

Perkembangan 

Psikososial 

Menurun 

Perkembangan 

PsikososialTetap 

Motorik Halus 

Meningkat 

Total 

n % n % n % n % 

Anemia 6 

 

75,0 0 0 2 25,0 8 100 

Tidak 

Anemia  

22 81,5 3 11,1 2 7,4 27 100 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa meskipun telah  

diberikan intervensi pemberian minuman 

suplemen multi mikronutrien skor 

perkembangan psikososial anak malnutrisi 

baik pada kelompok anemia maupun tidak 

anemia sebagian besar subjek mengalami 

penurunan skor. Pada kelompok anemia 

persentase subjek yang mengalami 

penurunan skor perkembangan 

psikososialnya lebih besar yaitu 75% 

dibandingkan dengan yang mengalami 

peningkatan skor perkembangan psikososial 

yaitu  25%. Demikian pula pada kelompok 

tidak anemia jumlah subjek yang menurun 

skor perkembangan psikososialnya lebih 

besar yaitu 81,5% dibandingkan dengan 

jumlah subjek yang meningkat skor 

perkembangan psikososialnya yaitu 33,3%.  

Seperti halnya dengan perkembangan 

motorik halus,  untuk meningkatkan skor 

perkembangan motorik kasar, motorik halus 

dan perkembangan bahasa anak usia dini 

yang mengalami malnutrisi tidak cukup 

dengan hanya memberikan minuman 

suplemen multi mikronutrien saja, akan 

tetapi perlu didukung pula dengan intervensi 

lain. Alternatif lain yang bisa dilakukan 

bersama dengan intervensi minuman 

suplemen ini misalnya dengan Program 

Makanan Tambahan atau dengan stimulasi 

perkembangan anak secara terus menerus. 

Ditambah lagi dengan lingkungan yang padat 

dan kumuh membuat perkembangan 

psikososial anak malnutrisi di wilayah ini 

kurang baik. 

 

PERUBAHAN  SKOR 

PERKEMBANGAN SETELAH 

INTERVENSI 

 

Subjek dalam penelitian pada tahun 

pertama adalah anak yang berumur 1-3 tahun 

yang mengalami malnutrisi dan beresiko 

malnutrisi dengan indeks BB/U (z score 

kurang dari -1,0 SD.  Subjek pada tahun 

kedua adalah subjek pada tahun pertama 

pada tahun berikutnya. Harapan dari 

penelitian ini adalah terjadi peningkatan 

perkembangan, status gizi, status besi dan 

status vitamin A subjek setelah mendapatkan 

intervensi pemberian minuman suplemen 

multi mikronutrien selama 12 minggu. 

Perkembangan adalah pola 

perubahan yang dimulai sejak pembuahan, 

yang berlanjut sepanjang rentang hidup. 

Perkembangan meliputi penambahan yang 

progresif dari keterampilan dan kemampuan 

di berbagai aspek, yaitu motorik (motorik 

kasar dan motorik halus), bahasa atau 

komunikasi (penerimaan, ekspresi, 

artikulasi), kognitif, dan adaptasi sosial 

(Santrock, 2009). Pada penelitian ini 

perkembangan anak dinilai melalui test 

Denver II meliputi perkembangan 

psikomotor halus, psikomotor kasar, 

perkembangan bahasa dan perekembangan 

psikososial. 
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Tabel 5.  

 Perubahan Perkembangan Subjek Pada Kedua Kelompok 

 

Perubahan Skor  Anemia 

 

Tidak Anemia 

 

p 

Perubahan Skor  

Motorik Halus 

   

 Minimal -9,00 -5,00 0,706* 

 Maksimal 7,00 7,00  

 Rata-rata -1,125 -4,074  

 Standar deviasi 5,026 2,341  

Perubahan Skor  

Motorik Kasar 

   

 Minimal -9,00 -6,00 0,625* 

 Maksimal 3,00 8,00  

 Rata-rata -0,750 -0,111  

 Standar deviasi 3,882 3,017  

Perubahan Skor 

Perkembangan Bahasa 

   

 Minimal -13,00 -8,00 0.178* 

 Maksimal 1,00 8,00  

 Rata-rata -3,125 -0,815  

 Standar deviasi 4,454 4,095  

Perubahan Skor 

Perkembangan Psikososial 

   

 Minimal -5,00 -7,00 0,477* 

 Maksimal 6,00 3,00  

 Rata-rata -1,125 -1,852  

 Standar deviasi 3,682 2,088  

                   *    Independent-Sample T Test 

                    

 

1. Perubahan Perkembangan motorik 

halus  

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan skor perkembangan motorik halus 

subjek setelah diberikan intervensi minuman  

suplemen multi mikronutrien. Pada 

kelompok anemia rata-rata perubahan skor 

motorik halusnya adalah -1, 125 point 

sedangkan yang tidak anemia -4,125 point. 

Hal ini menunjukkan baik pada kelompok 

anemia maupun tidak anemia terjadi 

penurunan skor motorik halus. Penurunan 

skor perkembangan motorik halus pada anak 

malnutrisi yang tidak anemia lebih besar 

dibandingkan anak malnutrisi yang anemia.  

Hasil uji beda dengan  Independent-

Sample T Test perkembangan motorik  halus 

setelah dilakukan intervensi antara anak 

malnutrisi anemia dan tidak anemia 

menghasilkan nilai p=0,706. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

peningkatan skor motorik halus setelah 

diberikan minuman suplemen multi 

mikronutrien antara anak malnutrisi yang 

anemia dengan anak malnutrisi yang tidak 

anemia. 

 

2. Perubahan Perkembangan motorik 

kasar  

Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 

terjadi perubahan skor perkembangan 

motorik kasar subjek setelah diberikan 

intervensi minuman  suplemen multi 

mikronutrien selama 12 minggu. Pada 

kelompok anemia rata-rata perubahan skor 
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motorik kasarnya adalah -0, 750 point 

sedangkan yang tidak anemia -0,111 point. 

Hal ini menunjukkan baik pada kelompok 

anemia maupun tidak anemia terjadi 

penurunan skor motorik kasar. Penurunan 

skor perkembangan motorik kasar pada anak 

malnutrisi yang anemia lebih besar 

dibandingkan anak malnutrisi yang tidak 

anemia.  

Hasil uji beda dengan  Independent-

Sample T Test perkembangan motorik  kasar 

setelah dilakukan intervensi antara anak 

malnutrisi anemia dan tidak anemia 

menghasilkan nilai p=0,625. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

peningkatan skor motorik kasar setelah 

diberikan minuman suplemen multi 

mikronutrien antara anak malnutrisi yang 

anemia dengan anak malnutrisi yang tidak 

anemia. 

 

3. Perubahan Perkembangan Bahasa 

Selain perekembangan motorik halus 

dan kasar, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa 

terjadi perubahan skor perkembangan bahasa 

subjek setelah diberikan intervensi minuman  

suplemen multi mikronutrien selama 12 

minggu. Pada kelompok anemia rata-rata 

perubahan perkembangan bahasanya adalah -

3,125 point sedangkan yang tidak anemia -

0,815 point. Hal ini menunjukkan baik pada 

kelompok anemia maupun tidak anemia 

terjadi penurunan skor perkembangan bahasa 

meskipun telah mendapatkan minuman 

suplemen multi mikronutrien. Penurunan 

skor perkembangan bahasa pada anak 

malnutrisi yang anemia lebih besar 

dibandingkan anak malnutrisi yang tidak 

anemia.  

Hasil uji beda dengan  Independent-

Sample T Test perkembangan bahasa anak 

setelah dilakukan intervensi antara anak 

malnutrisi anemia dan tidak anemia 

menghasilkan nilai p=0,178. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

peningkatan skor perkembangan bahasa 

setelah diberikan minuman suplemen multi 

mikronutrien antara anak malnutrisi yang 

anemia dengan anak malnutrisi yang tidak 

anemia. 

 

4. Perubahan Perkembangan 

Psikososial 

Pada penelitian ini pengaruh 

minuman suplemen multi mikronutrien tidak 

hanya dilihat pada perekembangan motorik 

halus, motorik kasar dan perkembangan 

bahasa saja. Akan tetapi penelitian ini juga 

mengamati tentang pengaruh pemberian 

intervensi minuman suplemen terhadap 

perkembangan psikososial anak. Tabel 5 juga 

menunjukkan bahwa terjadi perubahan skor 

perkembangan psikososial subjek setelah 

diberikan intervensi minuman  suplemen 

multi mikronutrien selama 12 minggu. Pada 

kelompok anemia rata-rata perubahan skor 

perkembangan psikososialnya adalah -1,125 

point sedangkan yang tidak anemia -1,825 

point. Hal ini menunjukkan baik pada 

kelompok anemia maupun tidak anemia 

terjadi penurunan skor perkembangan 

psikososial meskipun telah mendapatkan 

minuman suplemen multi mikronutrien. 

Penurunan skor perkembangan psikososial 

pada anak malnutrisi yang tidak anemia lebih 

besar dibandingkan anak malnutrisi yang  

anemia.  

Hasil uji beda dengan  Independent-

Sample T Test perkembangan psikososial 

anak setelah dilakukan intervensi antara anak 

malnutrisi anemia dan tidak anemia 

menghasilkan nilai p=0,477. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

peningkatan skor perkembangan psikososial 

setelah diberikan minuman suplemen multi 

mikronutrien antara anak malnutrisi yang 

anemia dengan anak malnutrisi yang tidak 

anemia. 

 

 

5. PEMBAHASAN 

 Secara umum hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun anak 

malnutrisi telah mendapatkan minuman 

suplemen multi mikronutrien namun 

penurunan skor perkembangan baik motorik 

halus, motorik kasar, perkembangan bahasa 

dan perkembangan psikososial masih terjadi. 

Penurunan skor perkembangan sangat 

bervariasi pada masing-masing kelompok. 

Pada kelompok anak malnutrisi yang anemia, 

meskipun telah diberikan minuman suplemen 
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multi mikronutrien penurunan skor 

perkembangan motorik kasar dan penurunan 

perkembangan bahasa lebih besar 

dibandingkan pada kelompok anak malnutrisi 

yang tidak anemia. Sebaliknya pada 

kelompok anak malnutrisi yang tidak anemia 

meskipun telah diberikan minuman suplemen 

multi mikronutrien penurunan skor 

perkembangan motorik halus dan penurunan 

perkembangan psikososial anak lebih besar 

dibandingkan pada kelompok anak malnutrisi 

yang anemia. 

 Hasil analisis statistik pada 

penelitian ini mengindikasikan bahwa status 

anemia jangka panjang pada anak yang 

malnutrisi tidak memberikan pengaruh 

terhadap perkembangan anak malnutrisi yang 

telah diberikan intervensi suplemen multi 

mikronutrien. Penurunan skor perkembangan 

pada penelitian ini tidak disebabkan karena 

status anemia anak, tetapi kemungkinan 

karena pengaruh malnutrisi jangka panjang 

yang telah terjadi pada subjek penelitian.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 

Liu, et al. (2003) yang menyatakan bahwa 

malnutrisi adalah faktor predisposisi 

terjadinya penurunan neurokognitif, sehingga 

mencegah malnutrisi seawal mungkin akan 

membantu menurunkan perilaku antisosial 

dan agresif.  Selanjutnya anak-anak yang 

malnutrisi pada umur 3 tahun akan berakibat 

pada rendahnya kemampuan kognitif dan 

performan anak di sekolah pada saat umur 3 

dan 11 tahun.  IQ anak yang malnutrisi lebih 

rendah 15 point dibandingkan dengan anak 

yang tidak malnutrisi.  Pendapat Olney, et al 

(2007) menyatakan bahwa anak yang 

mengalami malnutrisi akan mengalami 

hambatan dalam perkembangan motorik 

anak. 

Faktor lain yang berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang anak disampaikan 

oleh Hidayat (2009) bahwa dalam 

pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi 

oleh faktor herediter, faktor lingkungan, dan 

faktor homoral. Faktor Herediter merupakan 

faktor yang dapat diturunkan sebagai dasar 

dalam mencapai tumbuh kembang anak 

disamping faktor-faktor lain. Faktor herediter 

meliputi bawaan, jenis kelamin, ras, dan suku 

bangsa. Faktor Lingkungan merupakan 

faktor yang memegang peranan penting 

dalam menentukan tercapai dan tidaknya 

potensi yang dimiliki.  

Hasil penelitian pada tahun kedua ini 

agak sedikit berbeda apabila dibandingkan 

dengan hasil penelitian pada tahun pertama. 

Pada tahun pertama terlihat bahwa anak yang 

anemia mempunyai skor psikomotor halus, 

psikomotor kasar, maupun perkembangan 

bahasa yang lebih rendah dibandingkan 

dengan anak yang tidak anemia.  Hal ini 

membuktikan bahwa kondisi anemia jangka 

pendek dapat menurunkan fungsi psikomotor 

anak.  Anemia yang ditandai dengan 

rendahnya kadar hemoglobin akan 

menurunkan kemampuan darah untuk 

menangkap oksigen, sehingga oksigen yang 

dibawa ke jaringan tubuh juga semakin 

berkurang, demikian pula oksigen yang 

dibawa ke jaringan otak.  Meskipun 

demikian secara statistik hasil penelitian 

tahun pertama sama dengan tahun kedua 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

beda nyata laju tingkat perkembangan antara 

anak malnutrisi anemia dengan anak 

malnutrisi yang tidak anemia. 

 

6. KESIMPULAN  

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa persentase subjek yang mengalami 

anemia menurun dari 22,85 % sebelum 

intervensi menjadi 5,72 % setelah intervensi. 

Tidak ada perbedaan peningkatan motorik 

halus,dan motorik kasar  setelah diberikan 

minuman suplemen multi mikronutrien 

antara anak malnutrisi yang anemia dengan 

anak malnutrisi yang tidak anemia. Tidak ada 

perbedaan peningkatan  perkembangan 

bahasa dan psikososial setelah diberikan 

minuman suplemen multi mikronutrien 

antara anak malnutrisi yang anemia dengan 

anak malnutrisi yang tidak anemia. Selain itu 

penelitian ini juga menyarankan bahwa untuk 

dapat meningkatkan perkembangan anak 

malnutrisi diperlukan waktu suplementasi zat 

gizi yang panjang tidak cukup hanya tiga 

bulan saja. 
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