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ApaApa ituitu malnutrisimalnutrisi??

• Kebutuhan tubuh akan makronutrien (lemak, karbohidrat
dan protein) tidak terpenuhi

Penyebab :
• Asupan makanan kurang
• Penyakit

Klasifikasi Malnutrisi: 
• Ringan
• Sedang
• Berat



BagaimanaBagaimana MengetahuinyaMengetahuinya??

• Klinis
• Antropometrik
• Laboratorium



KlinisKlinis

Untuk malnutrisi ringan dan sedang �gejala
klinis tidak terlalu jelas

Untuk malnutrisi berat dapat dibedakan
antara marasmus atau kwashiorkor atau
campuran keduanya



MarasmusMarasmus

• Wajah seperti orang tua
• Sering terdapat penurunan kesadaran
• Kulit kering, dingin dan kendor
• Otot-otot mengecil sehingga tulang-tulang

terlihat jelas
• Sering disertai diare atau konstipasi
• Tekanan darah, frekuensi jantung dan

frekuensi pernafasan berkurang



GejalaGejala--gejalagejala UmumUmum KwashiorkhorKwashiorkhor

• Penampilan seolah-olah seperti anak gemuk (gemuk air)
• Penurunan kesadaran (lebih sering dari anak dengan

marasmus)
• Edema pada seluruh tubuh
• Otot-otot mengecil, anak berbaring terus-menerus
• Anak sering menolak segala jenis makanan
• Rambut berwarna kusam dan mudah dicabut
• Gangguan kulit berupa bercak merah dan meluas dan

berubah menjadi hitam terkelupas
• Pembesaran hati



Marusmus

Kwashiorkhor



AntropometrikAntropometrik

• Lebih ditujukan untuk menemukan malnutrisi ringan dan sedang. 
Pada pemeriksaan antropometrik, dilakukan pengukuran-
pengukuran fisik anak (berat, tinggi, lingkar lengan, dll) dan
dibandingkan dengan angka standard (anak normal)

Untuk anak, terdapat 3 parameter yang biasa digunakan, yaitu:
• Berat dibandingkan dengan umur anak
• Tinggi dibandingkan dengan umur anak
• Berat dibandingkan dengan tinggi/panjang anak

Parameter tersebut lalu dibandingkan dengan tabel standard yang ada

Untuk membandingkan berat dengan umur anak, dapat pula digunakan
grafik pertumbuhan yang terdapat pada KMS



MengukurMengukur BeratBerat AnakAnak

• Berat anak merupakan indikator yang cukup
baik untuk menentukan status gizi anak. Pada
saat mengukur berat, sebaiknya anak diukur
dalam keadaan telanjang atau hanya
terbungkus kain yang tipis. Untuk anak yang 
dapat berdiri disuruh berdiri diatas timbangan.

• Pengukuran berat anak dapat pula dilakukan
dengan menimbang anak tersebut bersama
ibunya lalu menguranginya dengan berat ibu
anak tersebut



MengukurMengukur TinggiTinggi//
PanjangPanjang AnakAnak

• Tinggi badan diukur umumnya pada anak yang 
berumur 2 tahun atau lebih (anak yang sudah
dapat berdiri).

• Untuk anak yang berumur kurang dari 2 tahun
dilakukan pengukuran panjang badan (anak
dalam posisi terlentang)

• Untuk mengukur tinggi anak, anak disuruh
berdiri tegak tanpa alas kaki. Tumit bagian
belakang lutut dan punggung dirapatkan pada
dinding atau tembok berskala

• Untuk mengukur panjang anak, digunakan
papan pengukur yang khusus









LaboratoriumLaboratorium

• Pemeriksaan laboratorium, misalnya
pemeriksaan kadar darah merah (Hb) dan
kadar protein (albumin/globulin) darah, 
dapat dilakukan pada anak dengan
malnutrisi. Dengan pemeriksaan
laboratorium yang lebih rinci, dapat pula 
lebih jelas diketahui penyebab malnutrisi
dan komplikasi-komplikasi yang terjadi
pada anak tersebut.



BagaimanaBagaimana MengobatinyaMengobatinya??

• Pada malnutrisi sedang dan ringan pengobatan
dilakukan dengan memberikan makanan yang 
bergizi, dengan menu yang seimbang, 
mengandung karbohidrat dan protein dalam
jumlah yang cukup. Perlu juga dicari dan diobati
penyakit lain yang dapat menyebabkan
gangguan pertumbuhan pada anak (misalnya
penyakit cacing, diare, dll)

• Anak dengan keadaan malnutrisi berat sering
berada dalam keadaan darurat karena itu
sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk
pengobatan



ApaApa yang yang dapatdapat andaanda lakukanlakukan
dalamdalam perjalananperjalanan keke rumahrumah sakitsakit??

Prinsip atau tindakan yang dapat dilakukan:
• Mengobati atau mencegah hipoglikemia

(kekurangan gula dalam darah) dan
hipothermia (kekurangan panas tubuh)

• Mengobati atau mencegah dehidrasi
(kekurangan cairan)



HipoglikemiaHipoglikemia ((KekuranganKekurangan gulagula
dalamdalam darahdarah))

• Hipoglikemia (kadar gula darah yang rendah; kurang dari
54 mg/dl) merupakan penyebab kematian yang penting
pada anak dengan malnutrisi

• Pada hipoglikemia anak terlihat lemah, temperatur tubuh
rendah, dan sering disertai dengan gangguan kesadaran

• Jika anak sadar dan dapat makan, usahakan
memberikan makanan 2-3 jam sekali

• Jika anak tidak dapat makan (tetapi masih dapat minum) 
berikan air gula melalui sendok

• Jika anak tidak sadar, berikan infus cairan glukosa (jika
fasilitas tersedia dan anda trampil melakukannya) 



HipothermiaHipothermia ((SuhuSuhu tubuhtubuh rendahrendah))

• Hipothermia ditandai dengan temperatur tubuh yang rendah
(dibawah 35,5 0C jika diukur pada ketiak). Pada keadaan ini anak
harus ‘dihangatkan’

• Cara yang dapat dilakukan adalah ibu/atau orang dewasa lain tidur
terlentang sambil mendekap anak tersebut di dadanya lalu ditutupi
dengan selimut

• Perlu dijaga agar anak tetap dapat bernafas
• Cara lain adalah dengan membungkus anak dengan selimut dan

meletakkan lampu didekatnya. Lampu tersebut tidak boleh terlalu
dekat, apalagi sampai menyentuh anak

• Selama masa penghangatan ini, dengan termometer dilakukan
pengukuran suhu tubuh anak pada dubur (bukan pada ketiak) setiap
setengah jam sekali. Jika suhu anak sudah normal, proses
penghangatan dapat dihentikan

• Penghangatan dengan menggunakan botol yang diisi air panas
sangat berbahaya dan tidak perlu dilakukan



DehidrasiDehidrasi ((KekuranganKekurangan CairanCairan
TubuhTubuh))

Beberapa tanda klinis yang sering didapatkan
pada anak penderita malnutrisi berat dengan
dehidrasi adalah:

• Riwayat diare sebelumnya
• Anak sangat kehausan
• Mata cekung
• Nadi lemah
• Tangan dan kaki teraba dingin
• Anak tidak buang air kecil dalam waktu yang 

cukup lama
• Ubun-ubun cekung



LanjutanLanjutan DehidrasiDehidrasi……

• Tindakan yang dapat dilakukan adalah jika anak masih
dan dapat menyusu, berikan ASI setiap setengah jam 
sekali tanpa berhenti. Jika anak masih dapat minum, 
lakukan tindakan memberi minum anak 4-5 ml cairan
setiap beberapa menit melalui sendok

• Terdapat formulasi cairan yang khusus untuk anak
dengan malnutrisi berat; jika tidak tersedia dapat juga
digunakan oralit atau larutan gula garam. Larutan gula
garam dibuat dengan melarutkan satu sendok makan
gula dan satu munjung sendok teh garam ke dalam satu
gelas air masak

• Jika anak tidak dapat minum, pertimbangkan rehidrasi
intravena (infus) cairan Ringer Laktat/Glukosa 5%



BagaimanaBagaimana MencegahnyaMencegahnya??

• Berikan bayi hanya ASI setidak-tidaknya selama
6 bulan pertama. ASI mengandung gizi yang 
sangat dibutuhkan anak, ASI juga mengandung
zat-zat kekebalan yang dapat menghindarkan
anak dari penyakit. Selain itu dengan pemberian
ASI akan memperkuat jalinan psikologis dan
kasih sayang antara ibu dan anaknya

• Berikan anak makanan tambahan yang bergizi
setelah umur 6 bulan, ASI harus tetap diberikan
sampai anak berumur 2 tahun

• Periksa secara teratur tumbuh kembang anak
melalui POSYANDU



KategoriKategori KurangKurang GiziGizi

• Wasting � Weight For Height
• Stunting � Height For Age
• Underweight � Weight For Age

Total of severe and moderate wasting �
global acute malnutrition


