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Gizi merupakan permasalahan dunia yang belum teratasi hingga saat ini.

Hampir  seluruh kelompok usia mengalami  masalah pemenuhan gizi.  Usia bayi

dan balita menjadi fokus perhatian karena pada periode ini terjadi pertumbuhan

dan  perkembangan  yang  menentukan  kualitas  kehidupan  selanjutnya.  Faktor

penghambat  pemberian  ASI Ekslusif  adalah  adanya  kebiasaan yang keliru  dan

promosi susu formula yang sangat gencar, berdasarkan factor tersebut pemenuhan

nutrisi anak sangat penting dimulai dari awal yaitu usia bayi dan balita. Salah satu

faktor dari pemberian MP-ASI adalah pengetahuan dan pekerjaan ibu, dilihat dari

jenisnya,  jadwal,  frekwensi,  pemberian,  ibu  harus  mengetahui  dan  mampu

mengaplikasikan  konsep-konsep  pemberian  ASI  sesuai  dengan  pedoman  yang

berlaku (Muharyani,2012). Pencapaian ASI Ekslusif di Wilayah Kerja Puskesmas

1 Denpasar Selatan pada tahun 2018 yaitu di Kelurahan Sesetan sebesar 45,55%,

Desar Sidakarya sebesar 47,92% dan Kelurahan Panjer sebesar 51,49%.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menentukan  status  gizi,

mengidentifikasi  Pola  Pemberian,  mengidentifikasi  usia  dimulainya  pemberian

MP-ASI, mengidentifikasi jenis MP-ASI yang pertama kali diberikan di wilayah

kerja  Puskesmas  I  Denpasar  Selatan.  Jenis  Penelitian  ini  adalah  observasional

dengan  rancangan  crosssectional.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan

menggunakan Teknik proposional  random sampling,  yaitu  pengambilan sampel

dengan  jumlah  sampelsetiap  desa/kelurahan  dibagi  besar  populasi  dan  dikali
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dengan sampel yang diteliti serta pengambilan sampel setiap banjar yaitu dengan

cara penjaringan saat  ada posyandu hingga mencapai  sampel  yang dibutuhkan.

Data dianalisis dengan program computer dan disajikan secara deskriftif.

Penelitian  ini  menunjukkan  responden  yang  memberikan  ASI  Ekslusif

yaitu  sebesar 42 sampel  (51,85%).  Responden tidak  memberikan ASI Ekslusif

karena pemberian MP-ASI dini yaitu sebesar 45 sampel (49,46%). Hasil analisis

varibel  status  gizi  berdasarkan  pola  pemberian  ASI  yaitu  sampel  yang  tidak

diberikan ASI Ekslusif lebih banyak mengalami status gizi kurus yaitu 13 sampel

(65,00%)  dibandingkan  dengan  yang  diberikan  ASI  Ekslusif  yaitu  7  sampel

(35,00%).  Untuk hasil  analisis  variable  status gizi  berdasarkan usia  pemberian

MP-ASI pertama kali  yaitu  sampel  yang  diberikan  MP-ASI dini  lebih  banyak

mengalami  status  gizi  kurus  dibandingkan  dengan  usia  > 6  bulan  sebesar  13

sampel  (65,00%) dan sampel  yang mengalami  status gizi  gemuk lebih  banyak

pada usia  pemberian  > 6 bulan yaitu  5 sampel  (83,33%). Untuk hasil  analisis

variabel jenis MP-ASI diberikan pertama kali yaitu sampel yang mengalami status

gizi  kurus  lebih  banyak  terdapat  pada  pemberian  jenis  MP-ASI  lembik  yaitu

sebesar  15  sampel  (75,00%)  dan  untuk  status  gizi  gemuk  sebesar  5  sampel

(83,33%).

Responden  tidak  memberikan  ASI  Ekslusif  karena  pemberian  MP-ASI

terlalu  dini,  mka  dari  itu  penulis  mengharapkan  agar  petugas  kesehatan  dapat

memberikan  informasi  tentang  ASI  Ekslusif  dan  pemberian  MP-ASI  secara

berkesinambungan  agar  masyarakat  dapat  memperoleh  infromasi  yang  benar

sehingga tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar.
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