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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penanganan gizi balita pada kondisi darurat banjir diketahui ada namun 

penanganan belum optimal. Bantuan untuk balita hanya makanan 

tambahan. Makanan pokok belum dibedakan sesuai kelompok umur. 

b. Ketersediaan bahan makanan di pengungsian belum bisa memenuhi 

kebutuhan gizi balita sesuai usia (AKG) serta dari segi jenis. Untuk 

bantuan PMT sudah memenuhi kebutuhan tambahan balita. Penyiapan 

makanan balita oleh orangtua balita tidak dilakukan karena keterbatasan 

tempat selama di pengungsian.  

c. Mitigasi gizi khusus bencana banjir belum ditemukan. Informan masih 

kurang terlatih dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana. Bantuan dan 

persiapan sebelum terjadi bencana sudah tersedia dari pemerintah namun 

masyarakat belum menerapkan dengan baik. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat melakukan pengembangan dengan mempertimbangkan 

variabel lain yang berperan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian yang 

lebih luas mengenai kondisi darurat bencana guna menyumbang lebih banyak 

penelitian mengenai penanganan bencana khususnya pada balita dan kelompok 

rentan lainnya. 

 

V.2.2 Bagi Stakeholder 

Diharapkan dapat lebih memperhatikan penanganan gizi dalam kondisi 

bencana sesuai dengan kelompok umur, terutama kepada balita. Memberikan 

edukasi mengenai mitigasi gizi pada warga dan pemerintah lain yang terkait, serta 
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melakukan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir khususnya 

penanganan gizi balita agar masyarakat siap menghadapi kondisi darurat bencana 

di masa yang akan datang. 

 

V.2.3 Bagi Ibu Balita 

 Diharapkan lebih memperhatikan dan mempersiapkan kebutuhan gizi balita 

dalam menghadapi bencana banjir serta mengikuti penyuluhan mengenai 

penanggulangan gizi bencana yang diberikan oleh pemerintah setempat. 
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