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Distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi kepada anak balita usia 1-5 th 
merupakan salah satu kegiatan UPGK yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. 
Sejak tahun 1984/1985 distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi dilakukan 
secara serempak ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan, sesuai dengan 

salah satu tujuan UPGK yaitu semua anak yang berumur 1-5 th mendapat 1 

kapsul vit A dosis tinggi setiap 6 bulan sekali. Cakupan vit A bervariasi anraea 
satu desa dengan desa lainnya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang 
berhubungan dengan cakupan distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi. Sampel 

dlam penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita usia 1-5th, 
kader gizi tohoh masyarakat dari desa Tengaran dan desa Cukil, dan petugas 

gizi puskesmas Tengaran. Jumlah sampel yang tercakup dari dua desa 
tersebut adalah 152 ibu balita, 34 kader gizi, 22 tokoh masyarakat, dan 

seorang petugas gizi puskesmas Tengaran. Tipe penelitian ini adalah 
penjelasan, dengan metode survai, Sampel dengan pendekatan cross 
sectional.  

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kunjungan rumah seta 
pencaatan. Untuk menguji hubungan antara variabel umur ibu balita, tingkat 
pendidikan ibu balita, pengetahuan vit A ibu balita, lama ibu kontak dengan 

anak, keterlibatan ibu balita dalam organisasi masyarakat, umur kader, 

tibkgat pendidikan kader, lama menjadi kader, aktivitas kader, frekuensi 
pembinaan kader oleh petugas puskesmas, tingkat pendidikan tokoh 
masyarakat, pengetahuan vit A tokoh masyarakat, dan partisipasi tokoh 

masyarakat dalam kegiatan distribusi dengan cakupan distribusi kapsul 
vitamin A dosis tinggi menggunakan uji risiko relatip (RR), sedangkan 

frekuensi kunjungan petugas gizi puskesmas dengan cakupan distribusi 

kapsul vitamin A dosis tinggi tidak diuji secara statistik.  

hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar variabel penelitian 

berhubungan denga cakupan distribusi kapsul vit A dosis tinggi. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan cakupan distribusi kapsul vitaman A dosis tinggi 
adalah umur ibu balita, tingkat pendidikan ibu balita, pengetahuan ci A ibu 
balita, lama ibu kontak dengan anak, keterlibatan ibu dalam organisasi 

masyarakat, umur kader, tingkat pendidikan kader, aktivitas kader, frekuensi 
pembinaan oleh petugas puskesmas, tingkat pendidikan tokoh masyarakat 

dalam kegiatan distribusi, sdangkan lama menjadi kader tidak berhubungan 
dengan cakupan distribusi kapsul vit A dosis tinggi. Frekuensi kunjungan 
petugas gozo puskesmas dapat disimpulkan tidak berhubungan dengan 

cakupan distribusi kapsul vit A dosis tinggi.  



Faktor yang paling berhubungan dengan cakupan distribusi kansul vit A dosis 

tinggi adalah faktor tokoh masyarakat. faktor yang paling berhubungan dari 
ibu balita adalah keterlibatan dalam organisasi masyarakat dan pengetahuan 
vit A. Faktor yang paling berhubungan dari kader gizi adalah umur kader dan 

frekuensi pembinaan oleh petugas puskesmas.  
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