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INTISARI

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Asupan Energi dan Protein
serta Perubahan Status Gizi Balita di Kabupaten Kulon Progo, Arif Dwisetyo
Haripamilu1, Hamam Hadi2, Joko Susilo3.

Latar belakang: Krisis ekonomi saat itu sudah sampai kepada kesulitan yang
tinggi, karena rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
pangan dan berakibat timbulnya masalah kekurangan gizi khususnya pada
kelompok rentan seperti bayi dan anak balita. Bantuan langsung tunai
merupakan salah satu dari bentuk pendapatan di luar pendapatan yang diterima
oleh masyarakat sehari-hari. Kebijakan bantuan langsung tunai pada awal
peruntukkannya adalah untuk peningkatan konsumsi/kesejahteraan masyarakat.
Tetapi, dikemudian hari penggunaan bantuan langsung tunai menjadi tidak jelas
peruntukkannya karena bisa digunakan untuk apa saja yang bukan untuk
keperluan produktif.
Tujuan penelitian: Mengetahui dampak program bantuan langsung tunai
terhadap besarnya asupan energi dan protein serta perubahan status gizi balita
di Kabupaten Kulonprogo.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei
dengan menggunakan rancangan penelitian Cohort. Variabel bebas bantuan
langsung tunai, variabel antara asupan energi dan protein, variabel terikat
perubahan status gizi. Analisis data dilakukan dengan program SPSS (Statistical
Program for Social Science) menggunakan independent t-test dan chi-square.
Apabila syarat-syarat untuk uji tersebut tidak terpenuhi maka akan digunakan uji
alternatifnya yaitu Mann-Whitney untuk independent t-test dan Fisher-Exact
untuk chi-square. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% (α = 0,05).

Hasil: Uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan uji independent t-test
untuk pengaruh program BLT terhadap asupan energi didapatkan nilai p=0,005
sedangkan untuk asupan protein didapatkan nilai p=0,003. Untuk uji statistik
dengan menggunakan chi-square pada pengaruh program BLT terhadap
perubahan status gizi didapatkan nilai p=0,346.

Simpulan: Tidak cukup bukti bahwa asupan energi dan protein pada kelompok
balita yang menerima BLT lebih tinggi daripada kelompok balita yang tidak
menerima BLT. Perubahan status gizi pada kelompok balita yang menerima BLT
lebih baik daripada kelompok balita yang tidak menerima BLT.

Kata kunci: BLT, asupan energi dan protein, status gizi
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NASKAH PUBLIKASI

Pendahuluan

 Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, ditandai oleh

depresiasi nilai rupiah yang tajam, harga barang (pangan dan bukan pangan)

menjadi mahal dan sekaligus tingkat inflasi yang meningkat tajam dan signifikan.

Kondisi ini membawa dampak dalam bentuk penurunan riil dan daya beli

masyarakat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran

sebagai akibat pemutusan hubungan kerja) dan jumlah penduduk miskin 1.

 Krisis ekonomi ini menjadi pusat keprihatinan karena ternyata Indonesia

salah satu negara yang mengalami kesulitan untuk keluar dari krisis ekonomi

dibanding dengan negara Thailand dan Korea Selatan misalnya. Pada waktu itu

tingkat inflasi mencapai 80%, pengangguran mencapai 17 juta orang dan tingkat

kemiskinan mencapai 79,4 juta orang. Tingkat kemiskinan ini merupakan sekitar

40% dari jumlah penduduk Indonesia atau kurang lebih setara dengan kondisi

pada tahun 1970-an.

 Sebelum krisis ekonomi terjadi, di Indonesia setiap tahunnya terdapat

14% atau 600.000 dari 4,6 juta bayi yang dilahirkan menderita kekurangan gizi.

Angka ini meningkat menjadi 35% pada usia anak mencapai satu tahun. Dalam

keadaan krisis ekonomi saat itu 50-70% bayi yang mencapai usia satu tahun

menderita kekurangan gizi.

 Krisis ekonomi saat itu sudah sampai kepada kesulitan yang tinggi,

karena rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan

berakibat timbulnya masalah kekurangan gizi khususnya pada kelompok rentan

seperti bayi dan anak balita 2.

 Hal itu kemudian diperparah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar

minyak. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2005 diperkirakan harga

minyak bumi sebesar US$ 24/barel sehingga jumlah total subsidi BBM

dialokasikan sebesar Rp. 21,0 trilyun tetapi pada kenyataannya harga minyak

dunia tahun 2005 membengkak pernah menembus US$ 70/barel sehingga

beban subsidi BBM menjadi Rp. 113,7 trilyun. Apabila harga BBM disesuaikan



maka subsidi BBM dapat dikurangi menjadi Rp. 89,2 trilyun dan defisit akan turun

menjadi Rp. 25,1 trilyun 3.

 Sebagai bentuk kompensasi pengurangan subsidi BBM, Pemerintah telah

mengambil kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada

keluarga miskin (gakin) sebesar Rp. 100.000/bulan yang diberikan sekaligus

untuk 3 bulan. Pada tahap I yang dimulai pada bulan Oktober 2005, jumlah

sasaran gakin pada waktu itu sebesar 15,5 juta keluarga. Selanjutnya pada tahap

II yang dimulai pada bulan Januari 2006, jumlah sasaran Gakinnya telah

terkoreksi berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian 4.

 Data di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa adanya hubungan

timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan

penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Proporsi anak yang gizi kurang

dan gizi buruk berbanding terbalik dengan pendapatan. Makin kecil pendapatan

penduduk, makin tinggi persentasi anak yang kekurangan gizi, makin tinggi

pendapatan makin kecil persentasinya 5.

 Di negara berkembang, orang-orang miskin hampir membe-lanjakan

pendapatannya untuk makanan, uang yang berlebih biasanya berarti susunan

makanan akan lebih baik 6.

 Bantuan langsung tunai merupakan salah satu dari bentuk pendapatan di

luar pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehari-hari. Kebijakan bantuan

langsung tunai pada awal peruntukkannya adalah untuk peningkatan

konsumsi/kesejahteraan masyarakat. Tetapi, di kemudian hari penggunaan

bantuan langsung tunai oleh masyarakat menjadi tidak jelas peruntukkannya

karena bisa digunakan untuk apa saja yang bukan untuk keperluan produktif.

Rumusan Masalah

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah:

1. Apakah program BLT berpengaruh pada besarnya asupan energi.

2. Apakah program BLT berpengaruh pada besarnya asupan protein.

3. Apakah program BLT berpengaruh pada perubahan status gizi.



Tujuan Penelitian

 Tujuan Umum adalah untuk mengetahui dampak program bantuan

langsung tunai terhadap besarnya asupan energi dan protein serta status gizi

balita di Kabupaten Kulonprogo.

Jenis dan Rancangan Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei dengan

menggunakan rancangan penelitian Cohort.

Populasi dan Subyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita gizi buruk dan gizi

kurang di Kabupaten Kulonprogo. Subyek penelitian adalah seluruh balita yang

diidentifikasi berstatus gizi buruk dan gizi kurang yang diambil sebagai sampel

pada saat skrining I di Kabupaten Kulonprogo.

Definisi Operasional Penelitian

1. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai adalah program bantuan dari pemerintah kepada rumah

tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar

minyak (BBM) berupa uang sebesar Rp. 100.000/bulan. Parameter: menerima

dan tidak menerima. Skala nominal.

2. Asupan Energi

Asupan energi adalah jumlah intake energi rata-rata sehari yang dinyatakan

dalam satuan kilokalori (kkal), diperoleh dengan metode recall 24 jam selama 3

hari.  Skala rasio.

3. Asupan Protein

Asupan protein adalah jumlah intake protein rata-rata sehari yang dinyatakan

dalam satuan gram (g), diperoleh dengan metode recall 24 jam selama 3 hari.

Skala rasio.

4. Perubahan Status Gizi

Variabel perubahan status gizi adalah perubahan status gizi, pada skrining II

dibandingkan dengan status gizi pada skrining I yang diukur berdasarkan indeks

berat badan menurut umur dengan menggunakan standar deviasi unit (Z-score).

Parameter : Meningkat: bila  status  gizi  mengalami  perubahan  dari buruk ke



sedang, buruk ke  baik, kurang ke baik. Tidak meningkat:  bila status gizi dari

buruk ke  buruk, dari kurang ke kurang dan dari kurang ke buruk. Skala nominal.

Hasil dan Pembahasan

A. Karakteristik Subyek Penelitian

1. Menurut Jenis Kelamin

 Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar subyek penelitian adalah

perempuan sebanyak 225 orang (53,7%) sedangkan subyek yang berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 194 (46,3%) orang. Distribusi subyek penelitian

berdasarkan jenis kelamin untuk kedua kelompok adalah homogen.

2. Menurut Umur

 Berdasarkan umur, ada sebanyak 48 dari 138 (34,78%) subyek berusia

kurang dari 24 bulan menerima BLT, 79 dari 234 (33,76%) subyek berusia antara

24 – 48 bulan yang menerima BLT dan yang berusia lebih dari 48 bulan ada 15

dari 47 (31,91%) yang menerima BLT. Distribusi subyek penelitian berdasarkan

umur untuk kedua kelompok adalah homogen.

B. Analisis Univariat

1. Asupan Energi

 Pada kelompok balita yang menerima BLT didapatkan (31,7%) dari 142

balita yang asupan energinya adekuat sementara sebanyak (68,3%) balita

asupan energinya tidak adekuat. Pada kelompok balita yang tidak menerima BLT

didapatkan (41,5%) dari 277 balita yang asupan energinya adekuat sementara

sebanyak (58,5%) balita asupan energinya tidak adekuat.

 Pada kelompok balita yang menerima BLT, rata-rata asupan energi

adalah 727,87 kkal (95% CI: 664,63 - 791,11), standar deviasi 381,199 kkal.

Asupan terendah 70 kkal dan asupan tertinggi 2232 kkal.  Pada kelompok balita

yang tidak menerima BLT, rata-rata asupan energinya adalah 821,50 kkal (95%

CI: 774,07 - 868,94), standar deviasi 401,029 kkal. Asupan terendah 52 kkal dan

asupan tertinggi 2190 kkal.

2. Asupan Protein

 Pada kelompok balita yang menerima BLT didapatkan (43,7%) dari 219

balita yang asupan proteinnya adekuat sementara sebanyak (56,7%) balita



asupan proteinnya tidak adekuat. Pada kelompok balita yang tidak menerima

BLT didapatkan (56,3%) dari 200 balita yang asupan proteinnya adekuat

sementara sebanyak (43,3%) balita asupan proteinnya tidak adekuat.

 Pada kelompok balita yang menerima BLT, rata-rata asupan protein adalah

24,4675 gr (95% CI: 20,5390 - 28,3960), standar deviasi 23,67984 gr. Asupan

terendah 0,10  gr dan asupan tertinggi 189,00 gr.  Pada kelompok balita yang

tidak menerima BLT, rata-rata asupan proteinnya adalah 27,5696 gr (95% CI:

25,1971 - 29,9421), standar deviasi 20,05831 gr. Asupan terendah 1,88 gr dan

asupan tertinggi 154 gr.

3. Perubahan Status Gizi

 Pada kelompok balita yang menerima BLT, dari 142 balita terdapat

(28,17%) yang mengalami peningkatan status gizi yaitu dari status gizi buruk

menjadi status gizi kurang sebanyak (7,04%), dari status gizi buruk menjadi gizi

baik sebanyak (2,11%) dan dari status gizi kurang menjadi status gizi baik

sebanyak (19,01%). Sebanyak 71,83% tidak mengalami peningkatan status gizi

yaitu dari status gizi gizi buruk menjadi status gizi buruk sebanyak (11,28%), dari

status gizi kurang menjadi status gizi kurang sebanyak (50,70%) dan sisanya dari

status gizi kurang menjadi status gizi buruk sebanyak (9,86%).

 Pada kelompok balita yang tidak menerima BLT, dari 277 balita terdapat

(26,35%) balita yang mengalami peningkatan status gizi yaitu dari status gizi

buruk menjadi status gizi kurang sebanyak (7,94%), dari status gizi buruk

menjadi gizi baik sebanyak (1,44%) dan dari status gizi kurang menjadi status

gizi baik sebanyak (16,98%). Sisanya sebanyak (73,65%) tidak mengalami

peningkatan status gizi yaitu dari status gizi gizi buruk menjadi status gizi buruk

sebanyak (12,64%), dari status gizi kurang menjadi status gizi kurang sebanyak

(53,07%) dan sisanya dari status gizi kurang menjadi status gizi buruk sebanyak

(7,94%).

C. Analisa Bivariat

1. Pengaruh program BLT terhadap asupan energi dan protein

 Dari hasil uji analisis pengaruh program BLT terhadap asupan energi dan

protein didapatkan hasil bahwa baik asupan energi maupun protein pada



kelompok balita yang menerima BLT ternyata lebih rendah daripada kelompok

balita yang tidak menerima BLT.

 Program BLT yang diberikan kepada setiap rumah tangga miskin

tampaknya belum sepenuhnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan

konsumsi makanan terutama untuk konsumsi makanan anak balita. Pengawasan

pemerintah terhadap penggunaan BLT memang tidak ada. Tidak adanya

pengawasan pemerintah ini bisa menyebabkan penyelewengan penggunaan

BLT oleh rumah tangga miskin untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan

peningkatan kesejahteraan.

 Seperti yang diutarakan oleh 7, BLT sebagai dana kompensasi BBM yang

diterima oleh rumah tangga miskin itu bisa digunakan untuk apa saja yang bukan

keperluan produktif seperti misalnya untuk membayar hutang, membeli rokok,

dan bahkan tidak ada larangan dana itu dipergunakan untuk berjudi atau

membeli minuman keras. Jadi tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan

peningkatan kesejahteraan.

 Hal ini jelas tidak sejalan dengan pernyataan 8, yang mengatakan bahwa

di negara berkembang, orang-orang miskin hampir membelanjakan pendapatan-

nya hanya untuk makanan. Bila orang miskin bertambah pendapatannya, maka

biasanya mereka akan menghabiskan sebagian besar pengeluaran dan

pendapatannya itu untuk menambah makanan sementara orang yang sudah

kaya tentu akan lebih kurang dari jumlah itu.

 Kurangnya konsumsi makanan dapat disebabkan karena tidak tersedia-

nya pangan secara memadai. Lebih lanjut masalah konsumsi makanan ini dapat

berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Rendahnya tingkat pendapatan rumah

tangga miskin memang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk membeli

bahan makanan tetapi dengan adanya tambahan pendapatan yang berasal dari

program BLT diharapkan bisa meningkatkan kemampuan daya beli rumah

tangga miskin. Meski besarnya asupan energi dan protein kelompok balita yang

menerima BLT tidak bisa melebihi asupan energi pada kelompok balita yang

tidak menerima BLT, namun paling tidak hampir mendekati besarnya asupan

energi dan protein pada kelompok balita yang tidak menerima BLT.



2. Pengaruh program BLT terhadap perubahan status gizi

 Dari hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa perubahan status gizi

pada kelompok balita yang menerima BLT sama dengan kelompok balita balita

yang tidak menerima BLT.

 Asupan gizi adalah faktor penyebab langsung yang bisa mempengaruhi

status gizi balita selain infeksi. Meski dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

asupan energi pada kelompok balita yang menerima BLT lebih rendah  dari yang

tidak menerima BLT dan asupan protein kelompok yang menerima BLT juga

lebih rendah dari kelompok balita yang tidak menerima BLT namun ternyata

perubahan status gizi pada  kelompok balita yang menerima BLT dan yang tidak

menerima BLT justru menunjukkan tidak ada perbedaan. Dari hasil statistiik

terhadap rerata z-score skrining I dan z-score skrining II pada kelompok balita

yang menerima BLT menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rerata

z-score pada kelompok balita penerima  BLT dimana nilai z-score pada skrining I

lebih rendah dari nilai z-score pada skrining II. Hasil yang sama juga didapat

pada kelompok balita yang tidak menerima BLT dimana nilai z-score pada

skrining I lebih rendah dari nilai z-score pada skrining II. Uji ini membuktikan

bahwa baik kelompok balita yang menerima BLT maupun yang tidak menerima

BLT sama-sama terjadi peningkatan status gizi.

 Efek dari peningkatan status gizi pada kedua kelompok tersebut bisa

terlihat dari tidak adanya perbedaan rerata nilai z-score antara kelompok balita

yang menerima BLT dan kelompok balita yang tidak menerima BLT baik pada

skrining I maupun skrining II. Hasil yang sama juga didapat pada skrining II,

dimana dari hasil uji beda terhadap rerata nilai z-score antara kelompok balita

yang menerima BLT dan kelompok balita yang tidak menerima BLT

menghasilkan keismpulan bahwa rerata nilai z-score pada kelompok balita yang

menerima BLT dan kelompok balita yang tidak menerima BLT adalah sama.

 Pembuktian lebih lanjut adalah dengan menguji perbedaan rerata delta

nilai z-score pada skrining I dan skrining II antara kelompok balita yang

menerima BLT dan kelompok balita yang tidak menerima BLT. Dari hasil uji

statistik didapatkan kesimpulan tidak ada perbedaan rerata delta nilai z-score



antara kelompok balita yang menerima BLT dan kelompok balita yang tidak

menerima BLT.

 Perubahan status gizi pada kelompok balita penerima BLT yang

mengalami peningkatan status gizi lebih tinggi jika dibandingkan dengan

kelompok balita yang tidak menerima BLT.

 Dari hasil uji beda rerata terhadap delta nilai z-score bisa dikatakan

bahwa perubahan status gizi pada kelompok balita penerima BLT yang

mengalami peningkatan status gizi, itu karena adanya pengaruh dari pemberian

program BLT.

 Dalam kurun waktu ± 2,5 bulan semenjak program BLT digulirkan pada

bulan Oktober kelompok balita yang menerima BLT mengalami perubahan status

gizi yang cukup signifikan hingga sampai pada tingkat yang sama dengan

kelompok balita yang tidak menerima BLT. Bahkan bila dilihat dari selisih rerata

delta nilai z-score bisa dikatakan bahwa kelompok balita yang menerima BLT

0,01 lebih baik daripada kelompok balita yang tidak menerima BLT.

 Terkait dengan hal tersebut, memang terdapat beberapa faktor penyebab

yang berkaitan dengan permasalahan status gizi. BLT hanya salah satu cara

untuk meningkatkan status gizi balita tapi bukan satu-satunya cara untuk

memperbaiki status gizi.

 Menurut 9, masalah kurang gizi merupakan masalah yang sangat

kompleks karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain tingkat

konsumsi makanan, infeksi dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan

aspek produksi dan penyediaan pangan, ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-

lain.

 Senada dengan 10, yang menyatakan bahwa cukup tidaknya zat gizi yang

masuk ke dalam tubuh akan menentukan tingkat kesehatan atau status gizi

seseorang yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang berperan

dalam menentukan status gizi seseorang pada dasarnya terdiri dari dua bagian,

yaitu faktor gizi eksternal dan faktor gizi internal. Yang dimaksud dengan faktor

gizi internal di sini adalah kemampuan cerna, status kesehatan, status fisiologis,

kegiatan, umur, jenis kelamin dan ukuran tubuh. Sementara yang dimaksud



dengan faktor gizi eksternal adalah daya beli keluarga, latar belakang sosial

budaya, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi, jumlah anggota keluarga dan

kebersihan lingkungan.

 Penyakit infeksi juga punya keterkaitan dengan status gizi balita. Kaitan

penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal balik,

yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi,

dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Penyakit yang

umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tuberkulosis, campak

dan batuk rejan 11.

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak cukup bukti bahwa asupan energi pada kelompok balita penerima BLT

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok balita bukan penerima BLT.

2. Tidak cukup bukti bahwa asupan protein pada kelompok balita penerima BLT

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok balita bukan penerima BLT.

3. Perubahan status gizi pada kelompok balita yang menerima BLT lebih baik

daripada kelompok balita yang tidak menerima BLT.

Saran

1. Program BLT yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat konsumsi/

kesejahteraan rumah tangga miskin menjadi tidak realistis pada saat ini

sehingga perlu ditinjau kembali dan dicarikan bentuk program lain misalnya

program dengan sistem transfer uang bersyarat (conditional cash transfer)

yang diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan dan pangan.

2. Keluarga miskin yang mempunyai balita gizi buruk dan kurang perlu ditangani

secara lintas sektor, seperti kependudukan, kesehatan dan kesejahteraan

sosial, dan lain-lain secara terpadu termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.
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