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ABSTRAK

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita telah banyak dilakukan antara lain  pendekatan sosial, dan ekonomi, namun belum ada penelitian yang memfokuskan pada peranan gender dalam penentuan kesehatan masyarakat, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel faktor sosial ekonomi ibu yang secara signifikan mempengaruhi status gizi balita. Metode analisis yang dipakai adalah  metode analisis statistik deskriptif  menggunakan tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang dan regresi logit. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu  di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tabir Ulu, dengan jumlah sampel yang diteliti adalah 200 ibu rumah tangga dan balita. Dari hasil analisis, ditemui dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status gizi balita yaitu pendidikan ibu dan jarak kelahiran. Berdasarkan hasil temuan, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan program/kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang makanan bergizi, pola hidup sehat, serta  memperkenalkan program OBSI (Optimum Birth Spacing Interval) yang dilakukan melalui lembaga posyandu serta diperlukan peran aktif dari petugas kesehatan, bidan desa dan kader posyandu dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya perilaku hidup sehat dan  meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan status gizi  dan  pelembagaan keluarga mandiri  sadar gizi.


I. PENDAHULUAN

Tantangan utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, dan produktif. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam tiga dasawarsa terakhir. Pada tahun 2003, IPM Indonesia masih rendah yaitu berada pada peringkat 112 dari 174 negara, lebih rendah dari negara-negara tetangga. Rendahnya IPM ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya status gizi dan status kesehatan penduduk, hal ini antara lain terlihat dari masih tingginya angka kematian bayi sebesar 35 per seribu kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 58 per seribu kelahiran hidup serta angka kematian ibu 307 per seratus ribu kelahiran hidup. Lebih dari separuh kematian bayi dan anak balita disebabkan oleh buruknya status gizi anak balita (Azwar, 2004)
Dalam masyarakat Indonesia, wanita dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap tugas domestik yang mencakup tugas pengasuhan, kesehatan dan pertumbuhan anak. Apalagi bagi anak balita (dibawah usia lima tahun), kesehatan anak-anak yang dicerminkan oleh kualitas gizi anak memang sangat bergantung pada orang yang mengasuhnya, dalam hal ini bergantung pada ibu. Berbagai program kesehatan selama ini telah mempertimbangkan pentingnya peranan ibu dan berusaha memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kesehatan. Walaupun demikian peningkatan pengetahuan bagi wanita  saja ternyata tidaklah cukup untuk dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak. Dari studi yang pernah dilakukan diketahui posisi wanita dalam keluarga turut menentukan keadaan kesehatan dan tumbuh kembang anak karena ini bersangkutan dengan alokasi dana dan waktu (Raharjo dalam Susanti, 1998).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi ibu melalui variabel pekerjaan ibu, lamanya pemberian ASI, tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, Jarak kelahiran dan waktu merawat anak terhadap status gizi balita di Kabupaten Merangin. Sedangkan hasil studi ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah gizi balita di Kabupaten Merangin serta sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah  Kabupaten Merangin dalam usaha perbaikan status gizi balita. 
Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi ibu terhadap status gizi balita, juga untuk merencanakan alternatif kebijakan peningkatan gizi  anak. 
Penelitian tentang peranan ibu terhadap gizi balita telah banyak dilakukan. Dalam keluarga, wanita atau ibu rumah tangga terutama berperan sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi pangan anggota keluarga terutama balita (Syafri, 1980). Peranan wanita atau ibu rumah tangga merupakan penentu dalam usaha perbaikan gizi keluarga, khususnya untuk meningkatkan gizi balita. Balita merupakan kelompok anggota keluarga yang tergolong rawan gizi dimana kondisinya sangat peka terhadap jumlah maupun jenis makanan yang dikonsumsi. Kualitas maupun kuantitas konsumsi makanan bagi balita sangat tergantung kepada ibu atau pengasuhnya (Sayogyo dalam Malahayati, Dkk, 1992). Pengaturan konsumsi pangan anggota keluarga akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Dengan adanya pengetahuan gizi ibu akan mempengaruhi mutu gizi makanan yang disediakan, sehingga terdapat hubungan antara pengetahuan gizi ibu dan persiapan makanan terhadap gizi balita  (Karyadi dalam Morita, 1999).
Soedatomo dalam Morita (1999) menyatakan pengetahuan umum maupun pengetahuan kesehatan dan gizi merupakan faktor yang menonjol dalam mempengaruhi komposisi dan pola konsumsi pangan. Walaupun mampu membeli, tetapi bila tidak disertai dengan pengetahuan gizi, kekurangan energi dan protein akan tetap menjadi masalah. Elfindri (1992) melakukan penelitian tentang hubungan pendidikan ibu terhadap status gizi balita. Hasil yang ditemukan adalah bahwa pendidikan ibu berhubungan secara positif dan signifikan terhadap status gizi balita. Berat badan anak menurut umur (BB/U) akan bertambah 0,14% dengan adanya tambahan pendidikan ibu  dan 0,05% untuk tambahan pendidikan ayah (Duncan dalam Rosa, 2000).  
Kelangsungan hidup anak sangat tergantung pada status gizi anak serta kemampuannya untuk menolak penyakit infeksi. Pemberian ASI kepada bayi merupakan suatu proses imunologi yang menghalau infeksi, dan bahkan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Studi Etnograf di Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa kekurangan gizi dan kematian balita dipengaruhi oleh kultur masyarakat, terutama praktek menyusui dimana lebih kurang  93% ibu-ibu membuang air susu (ASI) yang pertama yang mengandung kolostrum (Malahayati, dkk, 1992).  Selain itu studi tentang efek pemberian ASI terhadap kelangsungan hidup bayi  dengan berat badan lahir rendah dilakukan di Srilangka, dimana bayi yang diberikan susu formula menyebabkan insiden diare cukup tinggi sedang pada bayi yang disusui tetap sehat. Selain itu insiden penyakit infeksi, diare dan dehidrasi banyak terjadi pada bayi yang mendapatkan susu formula (Soysa PE dalam Ristrini dan Budiharjo, 1990). Selain itu dampak ASI terhadap kelangsungan hidup anak dikarenakan adanya zat gizi (kualitas dan kuantitas) pada ASI. Adanya zat gizi pada ASI dibuktikan pada penelitian di Sri langka (Soysa PE dalam Ristrini dan Budiharjo, 1990) membuktikan bahwa 76% ibu yang memberikan ASI selama 4-8 bulan mampu mencapai 90% dari pertambahan berat yang diharapkan untuk umur bayinya, sedangkan yang memberikan susu campuran berat badan yang diharapkan hanya  dicapai oleh  60% anak. Sedangkan dari mereka yang hanya memperoleh susu formula saja hanya dicapai oleh 29%. 
Selanjutnya Zeitlin dalam Thaha (1996) mencatat bahwa perilaku spesifik dari perawatan anak meliputi pemberian ASI, menjadikan anak merasa aman, melindungi anak, memakai pakaian, memberi makan, memandikan, membiasakan menggunakan toilet, mencegah dari dan merawat anak pada saat sakit, berinteraksi stimulasi, bermain bersama, mencegah kuman patogen, dan menyediakan lingkungan yang aman agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.
Agar ibu dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama anak pada tahun –tahun awal kehidupan maka dapat dilakukan dengan mengatur jarak kelahiran. Jarak kelahiran optimal (OBSI) adalah antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasangan yang mengatur jarak kelahiran anak antara tiga sampai lima tahun akan memperbesar kesempatan hidup bagi anak dan ibunya. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut menunjukkan tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bayi dan ibu lebih baik. Anak-anak yang lahir dengan jarak kelahiran 3 sampai 5 tahun, memiliki tingkat kelangsungan hidup 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan sengan mereka yang lahir dengan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun ( Depkes, BKKBN)
Pengaruh variabel ekonomi yang diproksikan melalui tingkat pendapatan terhadap status gizi balita akan sangat berpengaruh secara berarti terhadap status gizi balita. Dalam beberapa studi  yang dilakukan oleh Bank Dunia menyimpulkan bahwa pendapatan adalah variabel tidak langsung yang terpenting mempengaruhi status gizi balita (Elfindri, 1992). Beberapa studi berhasil mengungkapkan bahwa pendapatan rumah tangga (termasuk istri) telah dapat meningkatkan probabilitas anak untuk hidup (Schultz dalam Elfindri,1992).
Faktor ekonomi merupakan faktor yang penting didalam menjelaskan probabilitas bahwa seorang wanita terlibat dalam kegiatan ekonomi. Keputusan seorang wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja merupakan fungsi dari tingkat upah dan pendapatan. Tetapi keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan kendala waktu, yang menentukan pola waktu yang dihabiskan untuk anggota keluarga seperti yang berhubungan dengan selera, norma sosial. Dengan bergesernya fungsi wanita dari hanya sebagai ibu menjadi pencari tambahan nafkah untuk menutupi kekurangan kebutuhan ekonomi keluarga, maka isyu mengenai hubungan antara beban kerja ibu sebagai salah satu kendala perawatan anak dengan gizi anak sebagai aspek penting dari kesejahteraan anak memperoleh perhatian yang serius, terutama di negara-negara sedang berkembang. Pada umumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara ibu bekerja dengan pertumbuhan anak (Leslie dalam Thaha, 1996).


II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey.  Data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer digunakan untuk mengetahui karakteristik sosio-ekonomi ibu rumah tangga responden. Data primer diperoleh dari survey rumah tangga didaerah penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan lengkap (kuisioner) yang ditujukan kepada rumah tangga sampel. 
Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dan publikasi yang ada seperti : Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan instansi terkait lainnya. Tujuan pengumpulan data sekunder adalah untuk mengetahui kondisi geografis, demografis, dan sosio-ekonomi daerah penelitian.
Dalam menentukan sampel dilakukan secara bertahap. Pertama Memilih dua dari tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin. Pemilihan ini dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan masing-masing mewakili daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang baik dan kondisi sosial ekonomi relatif kurang .  Kedua Memilih satu Kelurahan/Desa dari masing-masing kecamatan dengan sengaja yaitu Kelurahan/Desa yang  terdapat rumah tangga yang memiliki balita terbanyak Ketiga dipilih secara purposive sebanyak 200 rumah tangga sampel, dimana alokasi sampel tiap-tiap  kelurahan/Desa ditetapkan sama yaitu sebanyak 100 sampel. 

Tabel 3.1. 	Jumlah Rumah Tangga Sampel menurut Kecamatan dan Desa, Tahun 2006 

Kecamatan
Populasi
Sampel
Kec. Bangko
Kel. Pmt. Kandis

Kec. Tabir
Desa Muara Jernih

1134


343

100


100
Total
1447
200

Metode analisa data yang digunakan dalam studi ini  adalah gabungan antara analisa deskriptif dan analisa kuantitatif. Analisa deskriptif dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi terutama ditujukan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diduga mempengaruhi status gizi balita serta kondisi sosial ekonomi serta karakteristik masyarakat. Serdangkan analisis kuantitatif digunakan model regresi logit.  Secara umum model regresi logit dapat ditulis (Nachrowi dan Usman, 2005) :
                       Pi
 Li   = Ln                       =  β1 + β2Xi +Ui.
                     1 - Pi

Ln (P/(1-P) adalah Odd Ratio (perbandingan resiko)
Dimana  p menyatakan probabilitas sukses ( terjadinya peristiwa y =1)
Dan p-1 menyatakan probabilitas gagal (terjadinya peristiwa y = 0).
Untuk melihat bagaimana pengaruh antara dependent variabel  dengan independent variabel, berdasarkan pada model yang diterapkan oleh Manurung dalam  Nachrowi dan Usman (2005) ,maka digunakan model logit sebagai    berikut :
  	      p
 Ln                        = β0 + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + β4X4 + β5X5  + β6X6 +e.
             1 - p

Dimana :
	     p
Ln                       1 – p      	 = odd ratio, menjelaskan kecendrungan terhadap berbuat /melakukan sesuatu
P 	  = Probabilitas 
β0	= konstanta
β1, β2, β3, β4, β5, β6  = koofesien regresi
X	= variable bebas.
X1	= Pekerjaan ibu rumah tangga.
X2	= Lama pemberian ASI
X3	= Tingkat pendidikan ibu.
X4	= Pengetahuan gizi ibu.
X5	= Jarak antar anak.
X6	 = Waktu merawat anak.
e	= Error

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (dependen variabel) yaitu status gizi balita yang digambarkan oleh data berat badan menurut umur balita (BB/U), yang terdiri dari status gizi baik dan status gizi buruk. Variabel bebas  (independen variabel)  terdiri dari jenis pekerjaan ibu, lamanya waktu untuk menyusui, tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu,  jarak antar anak, dan waktu untuk merawat anak.  Defenisi dari masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :
Y	= 	Status gizi balita , digambarkan oleh kondisi berat badan balita dibandingkan dengan umur balita (BB/U)
X1	=  Pekerjaan ibu  adalah  aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh ibu sehari-hari. Aktivitas ini  selanjutnya dikelompokkan menjadi bekerja dan tidak bekerja.
 X2	= 	Lama pemberian ASI adalah  berapa bulan balita diberikan ASI  oleh ibu.
X3	= 	Tingkat pendidikan ibu, yaitu jenjang pendidikan formal tertinggi  yang pernah ditempuh oleh ibu dan memiliki ijazah.
X4	= 	Pengetahuan gizi ibu, yaitu pengetahuan ibu tentang manfaat  makanan bergizi  
X5	= 	 Jarak antar anak, yaitu selang kelahiran dari anak balita  yang dimiliki rumah tangga.
X6	=  Waktu yang digunakan untuk mengasuh dan merawat anak, diukur dalam waktu seminggu.
Pada tabel berikut ini akan diperlihatkan variabel dan skala pengukuran yang digunakan dalam analisis regresi logistik. 





Tabel 3.2.  Variabel dan Skala Pengukuran Data Analisis Logistik

variabel
Tipe
kategori
Variabel terikat (Y)
Status gizi balita
Ordinal
	gizi normal

0    gizi dibawah normal
Variabel bebas (X)
Pekerjaan ibu (X1)

Ordinal

	Bekerja 

	lainnya

Lama pemberian ASI (X2)
Ordinal
	≥12 bulan

0. Lainnya
Pendidikan ibu (X3)
Ordinal
	Tamat SLTA keatas

0.   Lainnya
Pengetahuan gizi Ibu (X4)
Ordinal
	Baik

0. Lainnya
Jarak kelahiran (X5)
Ordinal
	≥3 tahun

0. Lainnya
Waktu Merawat Anak (X6)
Ordinal
1. ≥ 45 jam per minggu
0. ≤ 45 jam per minggu













III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Analisis Distribusi Frekuensi Status Gizi Balita Dan Faktor Sosial Ekonomi Ibu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita bersumber dari beberapa elemen, dan faktor yang sangat berperan adalah faktor rumah tangga , yang diukur diantaranya status pekerjaan ibu, lamanya pemberian ASI, pendidikan ibu, Pengetahuan gizi ibu, selang kelahiran dan waktu yang digunakan ibu untuk merawat balita.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa  pekerjaan ibu yang paling banyak adalah sebagai ibu rumah tangga yaitu pada Kelurahan Pematang Kandis sebesar 55% dan pada Desa Muara Jernih 61%.  Lapangan pekerjaan yang ditekuni oleh ibu  terdistribusi pada sektor pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan lainnya. Aktivitas ibu berdampak pada status gizi balita, dimana ibu yang bekerja relatif lebih kecil memiliki balita bergizi normal dibandingkan dengan ibu rumah tangga. Hal ini terlihat pada ibu rumah tangga diKelurahan Pematang Kandis memiliki balita bergizi normal  87,3% sedangkan ibu rumah tangga 84,4%. Begitu juga di Desa Muara Jernih ibu rumah tangga memiliki balita bergizi normal sebesar 65,6% sedang ibu bekerja hanya61,5%.
 Hal ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Soekirman dalam Thaha (1996) yang menjelaskan hubungan antara wanita bekerja  dan status gizi anak. Hasil yang dapat disimpulkan adalah ibu bekerja cenderung memiliki balita yang memiliki BB/U lebih rendah dari ibu tidak bekerja. 
Selanjutnya jika dilihat hubungan antara lama pemberian ASI dengan status gizi balita,  tidak terlihat hubungan yang linear, dimana semakin lama balita diberi ASI proporsi balita yang menderita gizi baik akan semakin meningkat. Namun dari hasil penelitian terlihat bahwa prevalensi balita menderita gizi kurang semakin besar pada kelompok balita yang diberi ASI antara diatas 13 bulan, Pada kelurahan Pematang Kandis balita yang diberi ASI kurang dari 12 bulan memiliki gizi normal lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang diberi ASI lebih dari 12 bulan masing-masing 94,4% dan 84,1%. Begitu juga dengan wilayah Desa Muara Jernih pada balita yang diberi ASI dibawah 12 bulan mengalami gizi  normal sebesar 75% sedangkan balita yang diberi ASI lebih dari 12 bulan hanya 60,5%.
Tingginya prevalensi balita bergizi dibawah normal  pada umur  13 – 24 bulan dikarenakan pada usia tersebut balita sudah diberi makanan tambahan. Jika pola pemberian makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan balita, maka akan  berdampak pada status gizi balita. 
Tingkat pendidikan ibu terhadap gizi balita  sangat berpengaruh. Dari tabel 4.19 terlihat kecendrungan balita bergizi normal semakin tinggi pada ibu yang tingkat pendidikannya tinggi. Pada Kelurahan Pematang Kandis ibu yang memiliki pendidikan SLTA keatas memiliki balita bergizi normal tinggi yanitu 83,7% dan 90,9%. Begitu juga untuk wilayah Desa Muara Jernih ibu yang berpendidikan SLTA memiliki balita bergizi normal 100%. Dari kondisi ini terlihat indikasi bahwa semakin tinggi pendidikan ibu cenderung memiliki balita bergizi normal relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan SLTP kebawah.Ibu yang berpendidikan tinggi 
Penelitian yang dilakukan oleh Duncan dkk dalam Elfindri (1992) menjelaskan hubungan positif antara pendidikan ibu dengan indeks gizi melalui tinggi anak. Ibu yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam menyerap teknologi kesehatan baru, sehingga  cenderung memiliki gizi anak lebih baik. Dalam hal ini penyerapan teknologi kesehatan baru dilakuan oleh ibu yang berpendidikan dalam bentuk kunjungan keklinik kesehatan, aktif mengikuti program peningkatan gizi, kebiasaan hidup bersih, serta praktek kesehatan dan gizi untuk anak
Sedangkan untuk tingkat  pengetahuan  gizi ibu,  sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik pada wilayah Kelurahan Pematang Kandis tingkat pengetahuan gizi ibu klasifikasi baik memiliki balita bergizi normal 87,8%, sedangkan pada ibu yang pengetahuan gizi relatif kurang memiliki balita bergizi normal 80,8%. Begitu juga dengan Desa Muara Jernih, ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang baik memiliki balita bergizi normal 67,3% sedangkan ibu yang pengetahuan gizi relatif kurang  memiliki balita bergizi normal relatif kecil yaitu 62.3%.  
Dari data diatas terlihat adanya kecendrungan ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang baik akan berdampak pada status gizi balita yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan Pengaruh pengetahuan gizi ibu terhadap status gizi balita adalah ibu yang pengetahuan gizi baik akan dapat menyajikan makanan yang sehat bagi keluarga.  
Jika dilihat dari jarak kelahiran,  proporsi balita  dengan jarak lahir lebih dari 36 bulan memiliki kecendrungan berstatus gizi baik lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang selang kelahirannya kurang dari 36 bulan. Pada daerah Kelurahan Pematang Kandis persentase balita yang selang kelahirannya diatas 36 bulan memiliki gizi normal  mencapai 87.3% sedangkan pada balita yang selang kelahirannya kurang dari 36 bulan capaian gizi normal hanya 83.8%. Begitu juga dengan Desa Muara jernih balita dengan selang kelahiran lebih dari 36 bulan memiliki gizi normal 83.7% sedangkan balita dengan jarak kelahiran kurang dari 36 bulan capaian gizi normal hanya 49,1%.
Selang kelahiran yang tinggi, akan membawa pengaruh pada lebih lama waktu yang disediakan oleh ibu untuk menyusui balita, merawat anak, sehingga hal ini berdampak terhadap perkembangan balita. 
Proporsi waktu yang digunakan oleh ibu dalam pengasuhan dan perawatan balita, berpengaruh terhadap status gizi balita. Dampak waktu  pengasuhan memiliki pola yang berbeda pada tiap daerah. Pada Kelurahan Pematang Kandis pada ibu yang pengasuhannya kurang dari 45jam per minggu memilikibalita yang bergizi normal lebih besar dibandingkan dengan ibu yang pengasuhannya  lebih dari 45 jam perminggu. Hal ini dikarenakan pada ibu yang pengasuhannya kurang dari 45 jam per minggu merupakan ibuyang bekerja, dan banyak terkosentrasi pada sektor pemerintahan. Tingkat pendapatan ibu pada sektor ini relatif lebih tinggi, sehingga akan berdampak terhadap konsumsi makanan bagi balita, yang akhirnya walaupun pengasuhan kurang namun gizi balita akan tetap tinggi. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi makanan terhadap status gizi balita dijelaskan bahwa pendapatan dianggap sebagai salah satu determinan dari konsumsi makanan dan pertumbuhan. Dimana jika terjadi peningkatan pendapatan maka proporsi pengeluaran untuk makananpun akan meningkat ( Berg, Megawati dalam Thaha, 1996).
 Namun pada Desa Muara Jernih ibu yang  waktu perawatan dan pengasuhannya 45 jam per minggu atau lebih memiliki balita yang bergizi baik relatif lebih besar dibandingkan dengan ibu yang pengasuhannya kurang dari 45 jam. Proporsi balita bergizi baik 67.2% pada perawatan 45 jam perminggu dan 58.3% pada perawatan kurang dari 45  jam per minggu.

3.2. Analisis Faktor.
3.2.1.  Uji Korelasi ( Spearman Rank Correlation).
Uji Spearman Rank Correlation ini bertujuan untuk mengetahui apakah diantara 2 (dua) variabel terdapat hubungan. Jika ada hubungan, bagaimana arah dan seberapa besar hubungan tersebut. Dengan menggunakan program program aplikasi SPSS, maka didapatkan hasil uji korelasi Spearman ( Lampiran 1).
Dari hasil uji Spearman Correlation, ditemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel X1 dengan X6 dan variabel X3 dengan X4 yaitu masing-masing -75,3% dan 62,1%. Dari kondisi ini berarti telah terjadi kasus multikolinearitas. Maka salah satu cara mengatasi kasus ini adalah dengan menghilangkan salah satu dari variabel yang kolinier (Nachrowi dan Usman, 2005). Dalam model ini pertama kali dicoba untuk mengeluarkan  X6, namun masih terdapat kasus multikolinearitas antara variabel X3 dengan X4. Maka selanjutnya dikeluarkan lagi variabel X4,  dan hasil korelasi menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi lagi multikolinearitas.






Tabel 3.1. Hasil Uji Korelasi Spearman Antara Variabel Bebas.

Pekerjaan Ibu
Lama Pemberian ASI
Pendidikan Ibu
Pengetahuan gizi Ibu
Jarak Kelahiran
Waktu merawat anak
Pekerjaan Ibu
1.000
0.115
0.294
0.120
0.010
-0.753
Lama Pemberian ASI
0.115
1.000
0.075
0.100
-0.018
-0.125
Pendidikan Ibu
0.294
0.075
1.000
0.621
0.118
-0.215
Pengetahuan gizi Ibu
0.120
0.100
0.621
1.000
0.007
-0.043
Jarak Kelahiran
0.010
-0.018
0.118
0.007
1.000
0.026
Waktu merawat anak
-0.753
-0.125
-0.215
-0.043
0.026
1.000
Sumber : hasil analisis statistik

3.2. Uji Logistik.
Sesuai dengan pembentukan model dan metoda yang digunakan dan untuk mendapatkan faktor yang sesungguhnya yang lebih dominan dari faktor sosial ekonomi ibu yang mempengaruhi status gizi balita, maka diperoleh persamaan regresi seperti dibawah ini :
Ln =  0.754 – 0.340X1 – 0.602X2 + 1.465X3 + 1.369X4
 		 (0.378)      (0.211)	   (0.001)      (0.000)
		 (0.712)       (0.548)	   (4.320)      (3.931)

Dari hasil perhitungan  yang mengestimasi pengaruh variabel faktor sosial ekonomi ibu terhadap status gizi balita, memperlihatkan bahwa tidak semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan. Dari 4 variabel bebas dalam model  hanya 2 variabel yang signifikan yaitu tingkat pendidikan ibu dan jarak kelahiran.
Pekerjaan ibu (X1) tidak berpengaruh secara signifikan, dengan nilai koofesien yang negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa ibu yang bekerja cenderung memiliki balita yang bergizi normal lebih kecil dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hali ini dikarenakan ibu bekerja akan berdampak terhadap waktu yang disediakan untuk merawat anak. Penelitian Nerlove, Monckeberg dan Popkin dalam Thaha (1996) menyatakan bahwa partisipasi tenaga kerja wanita berhubungan langsung dengan reduksi waktu yang disediakan untuk menyusui anak dan merawat anak sehingga mempunyai konsekwensi negatif terhadap gizi anak.  King dan Evenson dalam Thaha (1996) melakukan penelitian dipedesaan Philipina menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara alokasi waktu ibu untuk merawat anaknya pada ibu-ibu yang tidak  bekerja sebesar        12 jam per minggu dengan 8,8 jam per minggu. Juga terdapat perbedaan yang bermakna antara ibu-ibu yang bekerja dirumah atau dekat dengan rumah sebesar 10,7 jam per minggu dengan bekerja jauh dari rumah 7,8 jam perminggu. Ini menunjukkan bahwa ibu bekerja dan jarak tempat kerja dari rumah mempunyai hubungan negatif yang bermakna dengan alokasi waktu ibu untuk merawat anak.
Selanjutnya Lama pemberian Asi (X2) juga tidak berpengaruh secara signifikan dan memiliki nilai kooefien yang negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya pemberian ASI kepada balita tidak akan berpengaruh pada gizi balita. Hal ini dapat disebabkan pada balita usia 12 bulan lebih sudah mendapat makanan tambahan, selain dari ASI. Hal ini akan dapat berdampak terhadap gizi balita, jika makanan yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan balita. Selanjutnya Butz, Da Vanzo, habicht, dalam Ristrini dan Budiharjo, (1990) melakukan penelitian tentang dampak pertambahan lama menyusui yang dilakukan di Malaysia, menemukan bahwa dengan adanya pertambahan lama menyusui selama satu minggu, hasil yang ditemukan  pada balita yang berumur kurang dari 6 bulan dan hanya diberi ASI berdampak terhadap penurunan resiko kematian sebesar    16 kematian per 1000, sedangkan pada balita usia  6 –12 bulan yang sudah  hanya menyebabkan terjadi penurunan sebesar 1,8  kematian per 1000 kelahiran.
Sedangkan variabel tingkat pendidikan ibu (X3)  berpengaruh secara positif dan signifikan. secara  statistik  sangat   signifikan, yaitu  dengan  nilai probabilitas  0.001<  0,05 . Ini  mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata terhadap status gizi balita antara ibu yang berpendidikan tinggi (SLTA) dibandingkan dengan ibu yang tingkat pendidikannya rendah. Kecendrungan ibu yang berpendidikan tinggi untuk memiliki balita berstatus gizi normal adalah 4.328 kali lebih besar daripada ibu yang tingkat pendidikannya rendah. Orang tua yang pendidikannya relatif tinggi akan memiliki pandangan yang lebih baik terhadap pencapaian gizi keluarga. Peranan pendidikan ibu lebih dominan daripada bapak dalam pengelolaan peningkatan gizi keluarga, sebab ibu yang berpendidikan akan mengetahui pola pemberian makanan  yang tepat dan relatif banyak pengetahuan tentang perawatan anak.  
Penelitian yang dilakukan oleh Duncan dkk dalam Elfindri (1992) menjelaskan hubungan positif antara pendidikan ibu dengan indeks gizi melalui tinggi anak. Ibu yang berpendidikan tinggi akan memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam menyerap teknologi kesehatan baru, sehingga  cenderung memiliki gizi anak lebih baik. Dalam hal ini penyerapan teknologi kesehatan baru dilakuan oleh ibu yang berpendidikan dalam bentuk kunjungan keklinik kesehatan, aktif mengikuti program peningkatan gizi, kebiasaan hidup bersih, serta praktek kesehatan dan gizi untuk anak. Barerra dalam Elfindri (1992) menyimpulkan bahwa ibu yang berpendidikan lebih tinggi cukup mampu mencari alternatif pemberian makanan yang bergizi tinggi, walaupun kelompok ibu ini memberikan air susu ibu lebih pendek dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan rendah. Selain itu ibu yang berpendidikan tinggi akan mempengaruhi konsumsi zat gizi anggota keluarga serta  dapat melakukan perencanaan gizi keluarga. 
Variabel jarak kelahiran (X5) berpengaruh secara nyata dan signifikan dengan alpa .0. 000 < 0.005.  Ibu yang mengatur jarak kelahiran diatas 3 tahun   akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki balita bergizi Normal sebesar 3.931 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki jarak kelahiran kurang dari 36 bulan. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasangan yang mengatur jarak kelahiran  antara 3 sampai dengan 5 tahun akan memperbesar kesempatan hidup bagi anak dan ibu. Lebih jauh lagi anak yang lahir dengan jarak kelahiran antara 3 sampai 5 tahun, memiliki tingkat kelangsungan hidup 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan  balita yang lahir dengan jarak kelahiran kurang dari 2 tahun ( BKKBN, Depkes). Manfaat dari penerapan jarak kelahiran ini adalah akan dapat menurunkan resiko kematian balita, gangguan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta ASI dapat diberikan selama dua tahun penuh, sehingga hal ini akan dapat memberi manfaat yang baik terhadap perkembangan gizi balita  (BKKBN, Depkes ) .
Tabel. 3.2.  Hasil Estimasi Logit

B
S.E.
Wald
Df
Sig.
Exp(B)
X1
X2
X3
X4
Constant
-0.340
-0.602
1.465
1.369
0.754
0.386
0.481
0.456
0.376
0.471
0.777
1.567
10.315
13.223
2.561
1
1
1
1
1

0.378
0.211
0.001
0.000
0.110
0.712
0.548
4.328
3.931
2.124
Sumber : hasil analisis statistik
















IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel sosial     ekonomi ibu yang secara signifikan mempengaruhi status gizi balita. Adapun variabel independen faktor sosial ekonomi ibu terdiri atas variabel pekerjaan ibu, lama pemberian asi, pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, jarak kelahiran dan waktu untuk merawat anak. Sedangkan status gizi balita diukur dengan indeks antropometri yaitu dengan indek berat badan menurut umur (BB/U). 
Dari Hasil analisis statistik memperlihatkan bahwa  karakteristik faktor sosial ekonomi ibu yang mempengaruhi status gizi balita secara signifikan adalah tingkat pendidikan ibu dan Jarak kelahiran. Tingkat pendidikan ibu memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka probabilitas balita berstatus gizi normal semakin tinggi, dan semakin rendah tingkat pendidikan ibu probabilitas balita untuk mengalami gizi dibawah normal akan semakin besar. Sementara pada variabel  jarak kelahiran  juga berpengaruh secara statistik, hal ini bermakna bahwa semakin tinggi selang kelahiran yaitu antara 3 sampai 5 tahun  akan sangat berpengaruh terhadap status gizi balita. Karena dengan panjangnya selang kelahiran, maka orang tua akan dapat meluangkan waktu lebih banyak waktu bersama setiap anak pada tahun tahun awal kehidupan sianak yang sangat penting.

4.2. Saran :
Berdasarkan temuan studi ini, upaya  untuk meningkatkan status gizi balita, diarahkan langsung menyentuh rumah tangga (keluarga khususnya para ibu), karena dalam pemenuhan gizi balita sangat tergantung pada ibu. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :
	Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap status gizi balita. Pendidikan formal tidak mungkin lagi dilakukan karena ibu balita sudah melewati masa pendidikan, oleh karena itu bagi ibu baiknya  dilakukan pendidikan informal tentang makanan bergizi, pola hidup sehat yang dilakukan melalui lembaga posyandu serta diperlukan peran aktif dari petugas kesehatan, bidan desa dan kader posyandu.

Meningkatkan kampanye tentang jarak kelahiran optimum, yang dilakukan oleh petugas kesehatan lapangan dan kader kesehatan, melalui posyandu dan pos pelayanan Keluarga Berencana.
Meningkatkan peran seluruh anggota keluarga, serta menanamkan pemahaman tentang pentingnya perilaku hidup sehat didalam perawatan anak serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam upaya peningkatan status gizi  dan  pelembagaan keluarga mandiri sadar gizi.
4.  Bagi peneliti yang berminat melakukan kajian yang sama,   dalam penilaian lama pemberian ASI ditujukan pada balita yang berada dalam masa penyapihan, serta dapat mengikut sertakan variabel lingkungan. 
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