
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Status Gizi

1. Pengertian Status Gizi

Status  gizi  merupakan  ekspresi  dari  keadaan  keseimbangan  dalam

bentuk variabel  tertentu.  Secara umum keadaan keseimbangan ini dapat

terwujud apabila tubuh dapat menggunkan asupan zat gizi secara normal

melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme,

dan  pengeluaran  zat-zat  yang  tidak  digunakan  untuk  mempertahankan

kehidupan,  pertumbuhan  dan  fungsi  normal  dari  organ-organ,  serta

menghasilkan energy. (Supariasa, 2002)

Status gizi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan

antara  jumlah  asupan zat  gizi  dan  jumlah  yang  dibutuhkan  oleh  tubuh

untuk berbagai fungsi biologis, yaitu  pertumbuhan fisik,  perkembangan,

aktivitas dan pemeliharaan kesehatan. (Suyatno,2012)

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa status gizi

merupakan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, yaitu asupan zat

gizi dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan

fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan dan fungsi normal

dari organ-organ di dalam tubuh.

2. Penilaian Status Gizi 

Untuk menilai status gizi digunakan dua metode penilaian status gizi,

yaitu  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Penilaian  status  gizi  secara
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langsung  dapat  dibagi  menjadi  empat  penilaian,  yaitu  penilaian

antropometri,  klinis,  biokimia,  dan  biofisik,  sedangkan  untuk  penilaian

status giz secara tidak langsung dapat dibagi menjadi tiga yaitu,  survey

konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. (Supariasa, 2002)

a. Penilaian Status Gizi Secara Langsung

1) Metode Antropometri

Antropometri merupakan ukuran dari tubuh manusia. Sebagai

indicator  status  gizi  antropometri  memiliki  beberapa  parameter.

Parameter merupakan suatu ukuran dari tubuh manusia, parameter

yang dimaksud,  yaitu  umur, berat badan (BB), dan tinggi  badan

(TB). Dari penjelasan tersebut akan diuraikan parameter tersebut.

(Supariasa, 2002)

a) Umur

Umur  merupakan  faktor  yang  penting  dalam penentuan

status  gizi  seseorang.  Kesalahan  penetuan  umur  akan

menyebabkan  interpretasi  status  gizi  menjadi  salah.  Hasil

pengukuran berat badan dan tinggi badan yang akurat menjadi

tidak berarti  jika tidak disertai  dengan penentuan umur yang

tepat. (Supariasa, 2002)

b) Berat Badan

Berat  badan  merupakan  ukuran  antropometri  yang

terpenting dalam berbagai  pemeriksaan kesehatan serta dapat

digunakan  untuk  berbagai  kelompok  umur.  Berat  badan

merupakan indicator tunggal yang terbaik pada waktu singkat
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dalam menentukan status gizi serta tumbuh kembang dari anak.

(Merryana,2012)

c) Tinggi Badan

Tinggi  badan merupakan  parameter  yang  penting  dalam

menetukan keadaan yang telah lalu ataupun keadaan sekarang,

jika umur tidak diketahui  dengan tepat.  Disamping itu tinggi

badan merupaka ukuran kedua yang terpenting, karena dengan

menghubungkan  berat  badan  terhadap  tinggi  badan,  faktor

umur dapat dikesampingkan. (Supariasa,2002)

Baku rujukan yang digunakan dalam penilaian status gizi

adalah  parameter  TB/U  dengan  menggunakan  standar

antropometri penilaian status gizi anak berdasarkan Keputusan

Menteri  Kesehatan  Indonesia  Nomor  :  1995/  MENKES/

SK/XII/2010. Parameter BB/TB dikategorikan menjadi empat

kategori, yaitu :

1. Sangat Pendek : < -3SD

2. Pendek : -3SD sampai dengan < -2SD

3. Normal : - 2SD sampai dengan 2 SD

4. Tinggi : > 2SD

2) Metode Klinis

Metode  klinis  merupakan  metode  yang  menilai  perubahan-

perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan

zat gizi. (Supariasa, 2002)
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3) Metode Biokimia

Metode  biokimia  merupakan  metode  penilaian  melalui  hasil

pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada berbagai jaringan

tubuh.  Metode  biokimia  ini  dapat  digunakan  untuk  melengkapi

hasil pemeriksaan fisik. (Supariasa, 2002)

4) Metode Biofisik

Metode biofisik menilai dari fungsi jaringan dan melihat perubahan

yang terjadi pada struktur jaringan. (Supariasa, 2002).

b. Penilaian Status Gizi Secara Tidak Langsung

1) Survey Konsumsi Makanan

Survey Konsumsi Makanan adalah metode penentuan status

gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi

yang  dikonsumsi.  Pengumpulan  data  konsumsi  makanan  dapat

member  gambaran  tentang  berbagai  konsumsi  zat  gizi  pada

masyarakat,  keluarga,  dan  individu,  survey  ini  dapat

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

Secara umum survey konsumsi makanan dimaksudkan untuk

mengetahui  kebiasaan  makan  dan  gambaran  tingkat  kecukupan

bahan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga,

dan perorangan serta yang berpengaruh terhadap faktor-faktor yang

berpengaruh  terhadap  konsumsi  makanan  tersebut.  (Supariasa,

2002)
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2) Statistik Vital

Penilaian  status  gizi  dengan  menganalisis  data  statistic  masalah

gizi dan penyebabnya. (Supariasa, 2002)

3) Faktor Ekologi

Faktor ekologi merupakan faktor yang mempengaruhi biologi dan

lingkungan  budaya,  seperti  jumlah  makanan,  penyimpanan,

transportasi, dan tingkat ekonomi dari penduduk. (Supariasa,2002).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi

Menurut Call and Levinson,1871 dalam Supariasa 2002 status gizi

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor yang mempengaruhi status gizi

secara langsung dan faktor  yang mempengaruhi  status gizi  secara tidak

langsung. Secara langsung status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan

atau asupan zat gizi dan kesehatan (penyakit infeksi).  Sedangkan secara

tidak langsung status gizi dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan, ada

tidaknya program pemberian makanan di luar keluarga, kebiasaan makan,

daya  beli  keluarga,  pemeliharaan  kesehatan,  serta  lingkungan  fisik  dan

sosial seseorang. (Supariasa, 2002)

Sedangkan menurut Persagi 1999 dalam Supariasa 2002 status gizi

dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu penyebab langsung, penyebab tidak

langsung, krisis ekonomi dan keadaan politik di suatu negara. Penyebab

langsung terdiri dari asupan zat gizi dan infeksi, penyebab tidak langsung

terdiri dari persediaan makanan di rumah, perawatan anak, dan pelayanan

kesehatan. (Supariasa,2002)
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B. Air Susu Ibu (ASI)
1. Pengertian ASI

Air susu ibu (ASI) adalah makanan yang terbaik untuk bayi.  ASI

sangat  dibutuhkan  untuk  kesehatan  bayi  dan  mendukung  pertumbuhan

serta  perkembangan  bayi  secara  optimal.  Bayi  yang  mendapatkan  ASI

ekslusif akan memperoleh semua kelebihan ASI serta terpenuhi kebutuhan

gizinya  secara  maksimal  sehingga  bayi  akan  lebih  sehat,  lebih  tahan

terhadap infeksi, dan tidak mudah terkena alergi (Sulistyoningsih, 2010).

Selain  pengertian  diatas,  ada  juga  yang  menyebutkan bahwa,  ASI

adalah  susu  yang  diproduksi  oleh  manusia  untuk  dikonsumsi  bayi  dan

merupakan  sumber  gizi  utama  bagi  bayi  yang  belum  dapat  mencerna

makanan padat (Wikipedia,2018)

Pemberian ASI memberikan banyak manfaat kepada bayi, ibu, dan

keluarga. Manfaat pemberian ASI bagi bayi adalah sebagai berikut :

a. ASI mengandung zat gizi yang sesuai untuk bayi
Nilai  gizi  yang  terkandung  dalam  ASI  berbeda  dari  hari  ke  hari,

tergantung dari fase menyusui atau usia bayi yang disusui. Beberapa

jenis  zat  gizi  utama  yang  terkandung  pada  ASI  diantaranya  adalah

karbohidrat, protein, lemak dan vitamin.
b. Mengandung zat kekebalan

Bayi  yang  memperoleh  ASI  biasanya  jarang  sakit  karena  ASI

mengandung  zat  proteaktif,  diantaranya  adalahLaktobasillus

bifidusberperan  untuk  menghambat  pertumbuhan  mikroorganisme

yang biasanya dapat menyebabkan diare.
c. Mempunyai efek psikologis

11



Kontak langsung antara ibu dan bayi  ketika terjadi proses menyusui

dapat menimbulkan efek psikologis sehingga dapat menjalin hubungan

kedekatan anatara ibu dan bayinya.
d. Menyebabkan pertumbuhan yang baik

Bayi yang mendapatkan ASI akan mengalami peningkatan berat badan

yang lebih nyata dan mengurangi resiko obesitas.
e. Mengurangi kejadian karies gigi dan mengurangi kejadian moloklusi

(Sulistyoningsih,2010)

2. Volume ASI
Beberapa  bulan  terakhir  dari  masa  kehamilan,  kelenjar  susumulai

memproduksi  air  susu.  Air  susuyang  keluar  pertama  kali  disebut

kolostrum.  Apabila  seorang  bayi  mengisap  puting  susu  ibunya,  segera

setelah dilahirkan maka persediaan air susu akan meningkat dengan cepat.
Pada keadaan normal ASI akan diproduksi 10-100 cc pada hari-hari

pertama. Produksi ASI akan menjadi konstan setelah hari ke 10 sampai ke

14. Rata-rata ibu mengasilkan 700-800 ml/hari pada enam bulan pertama

dan 600 ml/hari pada enam bulan kedua.
Keadaan kurang gizi tingkat berat pada ibu, baik pada waktu hamil

dan menyusui dapat mempengaruhi volume ASI. Produksi ASI pada ibu

kurang gizi menjadi lebih sedikit jumlahnya, yaitu hanya berkisar 500-700

ml/hari  pada  enam  bulan  pertama,  400-600  ml/hari  pada  enam  bulan

kedua, dan 300-500 ml/hari pada tahun kedua usia anak. Volume ASI pada

tahun pertama 400-700 ml/hari,  pada tahun kedua 200-400 ml/hari  dan

sesudahnya 200 ml/hari.

3. Tahapan Produksi ASI
Setiap kali menyusui, ASI yang dihasilkan mempunyai macam atau

jenis yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :
a. Foremik
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Foremik adalah  ASI yang  encer  yang  diproduksi  pada  awal  proses

menyusui dengan kadar air  tinggi dan mengandung banyak protein,

laktosa, serta nutrisi lainnya serta rendah lemak.
b. Hindmilk

Hindmilk  adalah  ASI  yang  mengandung  tinggi  lemak  yang

memberikan  banyak  zat  tenaga/energy  dan  diproduksi  menjelang

akhir proses menyusui.
Secara  lengkap  tahapan  produksi  ASI  dimulai  dari  produksi

kolostrum, ASI peralihan dan ASI matur.
a. Kolostrum 

Kolostrum adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar payudara

setelah  melahirkan  4-7  hari.  Kolostrum  memiliki  karakteristik  dan

jenis yang berbeda dengan ASI matang atau cairan tahap pertama ASI

yang dihasilkan selama masa kehamilan dan berakhir setelah 2-4 hari

setelah kelahiran bayi.Kolostrum berwarna krem atau kuning dengan

volume  150-300 ml/hari  serta  lebih  kental  dibandingkan  ASI  tahap

selanjutnya.  Kolostrum  mempunyai  kandungan  yang  tinggi  akan

protein,  vitamin  yang  larut  dalam  lemak,  mineral-mineral  dan

immunoglobin.  Immunoglobin  merupakan  antibody  dari  ibu  untuk

melindungi bayi dari berbagai bakteri dan virus merugikan. Kolostrum

juga membersihkan usus bayi dan membersihkan  mekonium sehingga

mukosa  usus  bayi  bersih  dan  siap  menerima  ASI.Kolostrum  yang

diproduksi berbeda-beda tergantung dari hisapan bayi pada masa-masa

pertama  kelahiran,  walaupun  sedikit  tetapi  cukup  untuk  memenuhi

kebutuhan gizi bayi.
b. ASI Peralihan

ASI  peralihan  adalah  ASI  yang  dihasilkan  setelah  kolustrum

dimana kadarlemak dan laktosa  lebih  tinggi  serta  kadar  protein  dan
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kadar lemak yang lebih rendah dari kolustrum. ASI peralihan berakhir

setelah  2  minggu  berikutnya.ASI  peralihan  mempunyai  kandungan

lemak dan laktosa yang tinggi,  vitamin yang larut lemak dan kalori

yang  lebih  besar  dari  kolostrum.  Jumlah  volume  ASI  meningkat

sedangkan  lemak  dan  hidrat  arang  semakin  tinggi.Hal  ini  untuk

memenuhi  kebutuhan  bayi  karena  aktifitas  bayi  yang  semakin

meningkat dan bayi sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan.Pada

masa ini produksi ASI sudah mulai stabil.
c. ASI Matur

ASI matur adalah ASI yang dihasilkan setelah 21 hari kelahiran

dengan volume 300-850 ml/hari tergantung dari besarnya rangsangan

pada  saat  laktasi.ASI  matur  adalah  ASI  terakhir  yang  diproduksi

dengan kandungan utamanya (90%) adalah air yang digunakan untuk

memelihara  cairan  pada  bayi  sedangkan  (10%)  adalah  karbohidrat,

protein,  lemak  yang  digunakan untuk memelihara  pertumbuhan  dan

perkembangan  bayi.  ASI  matur  merupakan  nutrisi  bayi  yang  terus

berubah  disesuaikan  dengan  perkembangan  bayi  sampai  6  bulan

(Proverawati, 2009)

C. ASI Ekslusif
1. Pengertian ASI Ekslusif

Secara global sesuai dengan WHO (2006), pengertian ASI Ekslusif

adalah bayi hanya menerima ASI dari ibu, tanpa penambahan cairan atau

makanan padat lain sampai umur enam bulan. (WHO,2006)

Pemberian  ASI  Ekslusif  sampai  enam  bulan  pertama  didasarkan

pada  bukti  ilmiah  tentang  manfaat  ASI  bagi  daya  tahan  tubuh  bayi,

pertumbuhan, dan perkembangan.ASI memberikan semua energy dan zat
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gizi  yang  dibutuhkan  oleh  bayi  selama  enam bulan  pertama  hidupnya.

Pemberian ASI dapat mengurangi berbagai penyakit yang menimpa anak-

anak seperti diare dan radang paru serta mempercepat pemulihan bila sakit

dan mengurangi kelahiran dengan jarak dekat.

ASI  Ekslusif  dapat  meningkatkan  kecerdasan  karena  dalam  ASI

terkandung zat gizi  yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi  yang

tidak  ada  atau  sedikit  sekali  terdapat  pada  susu  sapi.  Zat  gizi  tersebut

antara lain : taurin yaitu suatu bentuk zat putih telur yang hanya terdapat

pada  ASI.  Laktosa merupaka  hidrat  arang  utama dari  ASI yang  hanya

sedikit sekali terdapat pada susu sapi. Asam lemak ikatan panjang (DHA,

AA, Omega 3, Omega 6) merupakan asam lemak utama ASI.

Berdasarkan  aspek  sosialnya,  proses  menyusui  memiliki  peranan

yang sangat penting. Sikap ibu dan respon bayi saat menyusu merupakan

bentuk jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi. Emosi bayi yang diberi

ASI akan lebih stabil dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan ASI

(Rosita, 2008)

2. Keuntungan Pemberian ASI Ekslusif

Pemberian  ASI  Ekslusif  memberikan  manfaat  kepada  bayi  yang

meliputi :

a. Melindungi dari infeksi gastrointestinal
b. Kandungan gizi sesuai dengan kebutuhan bayi
c. Menyempurnakan  pertumbuhan  bayi  sehingga  bayi  lebih  sehat  dan

cerdas
d. Memperindah kulit, gigi, dan bentuk rahang
e. Bayi akan jarang diare dan mengalami alergi
f. Meningkatkan daya penglihatan dan kemampuan berbicara
g. Meningkatkan jalinan kasih sayang dengan ibu
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h. Menunjang perkembangan kepribadian dan hubungan sosial yang baik

(Krisnatuti D. dan Diah Y.,2004)

Selain memberi keuntungan bagi bayi, pemberian ASI Ekslusif juga

memberikan manfaat bagi ibu, yakni :

a. Menyusui  akan  menyebabkan  uterus  berkontraksi  sehingga

pengambilan  uterus  kepada  fisiologis  sebelum  kehamilan  dapat

berlangsung dengan cepat.
b. Memperkecil  resiko  pendarahan  setelah  melahirkan.  Ibu  yang

menyusui akan mengalami peningkatan kadar hormone oksitosin yang

berguna untuk mempercepat penutupan pembuluh darah sehinga darah

akan lebih cepat terhenti.
c. Mengurangi resiko terkena penyakit  kanker, seperti  kanker payudara

dan kanker indung telur.
d. Menyusui dapat mengurangi kemungkinan untuk hamil dalam waktu

dekat  setelah melahirkan sehingga dapat  mengurangi  jarak kelahiran

yang dekat
e. Pemberian ASI lebih praktis, ekonomis, dan higienis.

3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan ASI Ekslusif

Berbagai  keuntungan  yang  diperoleh  dari  pemberian  ASI  secara

ekslusif,  akan tetapi sangat sedikit ibu yang sanggup untuk menerapkan

ASI  Ekslusif.  Menurut  Baskoro  (2008),  ada  beberapa  faktor  yang

mempengaruhi  pemberian  ASI  Ekslusif  yaitu  tingkat  pengetahuan  ibu,

pekerjaan  ibu,  faktor  sosial  budaya  (dukungan  keluarga  dan  gencarnya

promosi  susu formula),  kondisi  fisik ibu (produksi ASI,  keadaan sakit),

keadaan  psikologis  ibu,  serta  dukungan  petugas  dan fasilitas  kesehatan

juga turut mempengaruhi pemberian ASI Ekslusif.
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a. Tingkat Pengetahuan
Pengetahuan  penting  dalam  memberikan  wawasan  terhadap

terbentuknya  sikap  dan  akan  diikuti  dengan  tindakan  dalam  hal

pelaksanaan  pemberian  ASI.  Jika  ibu  sudah  mengetahui  tentang

pemberian  ASI,  kemudian  mengadakan penilaian  terhadap apa yang

diketahui  maka akan timbul  perilaku  pemberian  ASI Ekslusif  (Ayu,

2008)
b. Pekerjaan Ibu

Ibu bekerja harus meninggalkan anak seharian penuh sehingga ini

menjadi alasan ibu untuk tidak memberikan ASI.Masa cuti hamil dan

melahirkan sebelum pemberian ASI Ekslusif berakhir, mengakibatkan

ibu  sudah  harus  kembali  bekerja.Keadaan  ini  dapat  menghambat

pemberian  ASI  Ekslusif  (Baskoro,2008)  Seorang  ibu  yang  bekerja

masih  dapat  memberikan  ASI  Ekslusif,  jika  didukung  oleh

pengetahuan  yang  cukup  dan  benar  tentang  ASI,  perlengkapan

memerah ASI dan lingkungan keluarga serta tempat bekerja. Sebelum

berangkat bekerja anak harus disusui sampai kenyang. Selama berada

di tempat kerja ibu bisa memerah ASI setiap tiga jam sekali dengan

cara  manual  ataupun  dengan  menggunakan  alat  khsusus.  ASI  hasil

perahan dapat disimpan pada suhu ruang, lemari es, ataupun  frezzer.

Selama ibu bekerja di tempat kerja, anak diberikan ASI hasil perahan

(Sulistyoningsih, 2010)
c. Sosial Budaya

Kunci keberhasilan menyusui yang utama adalah niat yang kuat

seorang  ibu  untuk  menyusui,  namun  menurut  LINKAGES  (2002),

seperti  yang  dikutip  dari  Afifah  (2007)  menyatakan  bahwa  nilai

budaya  dan  keyakinan  agama  ikut  mempengaruhi  pemeberian  ASI
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Ekslusif.  Nilai  budaya  tersebut  adalah  dengan  memberikan  cairan

sebagai minuman tambahan bayi. Dari generasi ke generasi diturunkan

keyakinan bahwa anak sebaiknya diberi cairan karena air dipandang

sebagai sumber kehidupan manusia (Afifah,2007).Baskoro (2008) juga

mengatakan  bahwa  dukungan  keluarga  dan  budaya  pemberian  susu

formula juga dapat mempengaruhi pemberian ASI. Dengan dukungan

terutama  suami,  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam

keberhasilan  pemberian  ASI  Ekslusif.  Kemajuan  teknologi  dan

canggihnya  komunikasi  serta  gencarnya  promosi  susu  formula

pengganti ASI membuat masyarakat kurang percaya dengan manfaat

ASI dan tergiur untuk memilih susu formula (Baskoro,2008). Menurut

Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI), seperti  yang dikutif

dari Afifah (2007) menyatakan bahwa ASI Ekslusif selalu mendapat

tantangan  dari  kopetitior  utama  yaitu  produsen  formula  yang

mendisain susu formula dapat meyerupai ASI (Afifah,2007)
d. Kondisi Fisik Ibu

Selama  menyusui  ibu  harus  menjaga  kesehatandan  kebugaran

tubuh. Ibu yang sakit dan tidak bugar tidak akan menghasilkan ASI

yang  berkualitas.  Produksi  ASI  akan  menurun  atau  kurang  hingga

akhirnya ASI tidak terproduksi lagi jika kondisi fisik ibu tidak dijaga

dengan baik.
e. Keadaan Psikologi Ibu

Ibu biasanya beranggapan bahwa nafsu makan ibu menyusui lebih

besar  dibandingkan  ibu  yang  tidak  menyusui  sehingga  timbul

kekhawatiran  berat  badannya  akan  meningkat.  Pendapat  ini  tidak

seluruhnya benar, karena produksi ASI tidak hanya terjadi pada pasca
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persalinan tetapi telah dipersiapkan selama kehamilan. Selama hamil

telah  dipersiapkan  timbunan  lemak  yang  akan  dipergunakan  selama

proses  menyusui  dengan demikian  perempuan  yang  tidak  menyusui

malah  akan  lebih  sulit  untuk  menghilangkan  timbunan  lemak  ini

(Sulistyaningsih, 2010)
f. Dukungan Petugas dan Fasilitas Kesehatan

Perananan  petugas  kesehatan  penting  dalam  melindungi,

meningkatkan, dan mendukung usaha menyusui.Sebagai individu yang

bertanggung jawab dalam gizi bayi dan perawatan kesehatan, petugas

kesehatan mempunyai posisi yang dapat mempengaruhi organisasi dan

fungsi pelayanan kesehatan ibu, baik sebelum, selama maupun setelah

kehamilan  dan  persalinan.Fasilitas  rumah  bersalin  (RB)  atau  rumah

sakit  (RS)  sangat  mendukung  pelaksanaan  ASI  Ekslusif  karena

sebagian besar telah memiliki fasilitas rawat gabung.Bahkan ada bidan

praktek  swasta  yang  merawat  ibu  dan  anak  dalam  satu  tempat

tidur.Namun karena biasanya subjek berada di tempat bersalin hanya

satu hingga dua hari maka penjelasan tentang menyusui dan perawatan

payudara  kurang  dapat  disampaikan  dengan  baik.  Banyak  RS,

puskesmas, klinik dan rumah bersalinyang belum merawat bayi baru

lahir  berdekatan dengan ibunya (Afifah, 2007). Pada umumnya para

ibu mau patuh dan menuruti nasehat petugas kesehatan, oleh karena itu

petugas  kesehatan  diharapkan  untuk  memberikan  informasi  tentang

kapan  waktu  yang  tepat  memberikan  ASI  Ekslusif,  manfaat  ASI

Ekslusif, dan resiko tidak memberikan ASI Ekslusif (Roesli,2004) 
D. Makanan Pedamping ASI (MP-ASI)

1. Pengertian MP-ASI
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Makanan pedamping ASI (MP-ASI) adalah makanan yang diberikan

kepada  bayi  selain  ASI  untuk  memenuhi  kebutuhan  gizinya.  MP-ASI

diberikan  mulai  umur  6-24  bulan  dan  merupakan  makanan  makanan

peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MP-

ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlah. Hal ini

dimaksudkan  untuk  menyesuaikan  kemampuan  alat  cerna  bayi  dalam

menerima MP-ASI (Depkes RI, 2006). Sedangkan menurut Hayati  MP-

ASI merupakan makanan tambahan yang diberikan kepada bayi sejak usia

6-24  bulan.  Peran  makanan  pedamping  ASI  sama  sekali  bukan  untuk

menggantikan ASI, melainkan hanya untuk melengkapi ASI, jadi dalam

hal ini makanan pedamping ASI berbeda dengan makanan sapihan karenan

makanan  sapihan  diberikan  ketika  bayi  tidak  lagi  mengonsumsi  ASI.

(Hayati, 2009)

Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap

baik  bentuk maupun jumlahnya,  sesuai  dengan kemampuan  pencernaan

bayi.  Pemberian  MP-ASI  yang  cukup dalam hal  kualitas  dan  kuantitas

penting  untuk  pertumbuhan  fisik  dan  perkembangan  kecerdasan  anak

bertambah pesat pada periode ini (Hayati, 2009).

2. Manfaat dan Tujuan MP-ASI

Manfaat pemberianMP-ASI adalah untuk menambah energy dan zat

gizi yang diperlukan bayi  karena ASI tidak dapat mencukupi kebutuhan

bayi  secara  terus-menerus.  Pertumbuhan  dan  perkembangan  bayi  yang

normal  dapat  diketahui  dengan  cara  melihat  kondisi  penambahan  berat
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badan  seorang  bayi,  jika  anak  tidak  mengalami  peningkatan  maka

menunjukan bahwa kebutuhan energy bayi tidak terpenuhi (WHO,2003)

Tujuan  pemberian  makanan  tambahan  adalah  untuk  mencapai

pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  optimal,  menghindari  terjadinya

kekurangan gizi, mencegah risiko malnurisi, defisiensi mikronutrien. Anak

mendapat  makanan  ekstra  yang  dibutuhkan  untuk  mengisi  kesenjangan

energy  dengan  nutrient,  memelihara  kesehatan,  mencegah  penyakit,

memulihkan  bila  sakit,  membantu  perkembangan  jasmani,  rohani,

psikomotor,  mendidik  kebiasaan  yang  baik  tentang  makanan  dan

memperkenalkan bermacam-macam bahan makanan yang sesuai dengan

keadaan fisiologi bayi. (Husaini,2001)

3. Syarat MP-ASI

Persyaratan makanan tambahan untuk bayi antara lain : mengandung

nilai  energy dan protein yang tinggi,  memiliki  suplementasi  yang  baik,

yaitu mengandung vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup, dapat

diterima dengan baik oleh masyarakat, harganya ralatif murah, sebaiknya

dapat  diproduksi  dari  bahan-bahan yang  tersedia  secara  local  dan  jenis

MP-ASI disesuaikan dengan jenis sasaran (Depkes RI,2006)

Makanan  tambahan  bagi  bayi  dapat  menghasilkan  energi  setinggi

mungkin, sekurang-kurangnya mengandung 360 kkal per 100gram bahan.

Syarat  makanan  tambahan  bagi  bayi  yaitu  bersifat  padat  gizi  dan

mengandung  serat  kasar  serta  bahan  lain  yang  sukar  dicerna  diberikan

seminimal mungkin, sebab serat kasar yang terlalu banyak jumlahnya akan

mengganggu pencernaan.
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Pada  usia  6-8  bulan,  bayi  memerlukan  energy  dari  makanan

pendamping  ASI  (MP-ASI)  sebesar  200  kkal  per  hari.  Pemenuhannya

dapat melalui dua sampai tiga kali makan makanan utama dan satu sampai

dua kali makan makanan selingan.Pada usia 9-11 bulan bayi membutuhkan

pasokan  MP-ASI  sebesar  300  kkal  dari  tiga  sampai  empat  kali  makan

makanan  utama  dan  satu  sampai  dua  kali  makan  makanan  selingan.

Selanjutnya, saat usia 12-24 bulan memerlukan sumber energy dari MP-

ASI sebesar 550 kkal  per  hari.  Pemenuhannya  sama dengan tahap usia

sebelumnya.

Pemberian  Makanan Tambahan  ASI (MP-ASI)  akan berkontribusi

pada  perkembangan  optimal  seorang  anak  bila  dilakukan  secara  tepat.

Sebagai panduan pemberian MP-ASI, organisasi kesehatan dunia (WHO)

mensyaratkan empat hal, yaitu sebagai berikut :

a. Saat  yang  tepat  pemberian  makanan  pada  bayi  merupakan  upaya

pengenalan bertahap, mulai dari makanan murni cair (ASI), makanan

lunak  (bubur  susu),  kemudian  makanan  lembek  (tim  saring),  agak

kasar, hingga padat (makanan orang dewasa) pada usia diatas 12 bulan.

Pemberian  yang  terlalu  dini  akan  menganggu  penyerapan  zat  gizi.

Sebaliknya,  pengenalan  yang  terlambat  akan  meningkatkan  resiko

kesulitan makan pada anak di fase berikutnya.

b. Adekuat (mencukupi)
Makanan yang diberkan sebaiknya  mengandung kalori,  protein,  dan

mikronutrien (zat  besi,  vitamin A, dan lain-lain) yang cukup karena

dibutukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.
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Secara sederhana, ini berarti memberikan makanan yang tidak hanya

sekedar  mengenyangkan  anak,  tetapi  secara  seimbang  juga

memberikan  kecukupan  zat  gizi  lain  untuk  pertumbuhan  dan

perkembangannya.  Misalnya  pemberian  nasi  dan  kerupuk  saja,

walaupun secara kalori tidak berkekurangan namun nilai gizinya perlu

dipertanyakan karena asupan protein dan mikronutrien terabaikan.
c. Bersih dan Aman

Pemilihan bahan makanan maupun cara pengolahannya penting untuk

menjamin nutrisi yang baik bagi anak.
d. Suasana Psikososial yang Menyenangkan

Pemberian makanan pada anak bukan hanya untuk memberikan asupan

nutrisi,  tetapi  juga merupakan bentuk kasih sayang.  Di  samping  itu

pengenalan beragam jenis makanan baik bentuk, tekstur, bau, dan rasa

adalah bagian dari upaya memberikan stimulasi atau rangsangan pada

anak.

4. Jenis MP-ASI

Cara  memberikan  makanan  tambahan  (MP-ASI)  bagi  bayi  adalah

dari makanan berbentuk cair ke kental lalu bertahap menjadi keras seiring

dengan proses dan umur perkembangan bayi, sehingga usus bayi terlatih

dengan sendirinya terhadap makanan yang diterimanya.  Adapun bentuk-

bentuk makanan tambahan (Sutomo, 2010)

a. Makanan lunak yaitu  semua makanan yang termasuk yang disajikan

dalam  bentuk  halus  dan  diberikan  pada  bayi  yang  pertama  kali,

misalnya bubur susu dan sari buah
b. Makanan  lembek  yaitu  makanan  peralihan  dari  makanan  lunak  ke

makanan biasa seperti nasi tim
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c. Makanan biasa yaitu termasuk makanan orang dewasa yang disajikan

seperti nasi

Makanan padat pertama yang diberikan kepada anak harus mudah

dicerna dan bukan makanan yang mempunyai  risiko alergi  yang tinggi.

Makanan yang diberikan kepada bayi sebaiknya tidak diberikan tambahan

apapun seperti garam dan gula karena garam dapat merusak ginjal bayi,

sedangkan gula dapat membuat bayi menyukai manis yang dapat merusak

gigi. (Riksani, 2012)

5. Waktu Pemberian MP-ASI

Air Susu Ibu (ASI) memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat-

zat gizi yaitu untuk pertumbuhan dan kesehatan sampai umur enam bulan,

sesudah  itu  ASI  tidak  dapat  lagi  memenuhi  kebutuhan  bayi.  Makanan

tambahan mulai diberikan pada umur enam bulan satu hari, pada usia ini

otot  saraf  didalam  mulut  bayi  cukup  berkembang  untuk  mengunyah,

menggigit,  menelan  makanan  dengan  baik,  mulai  tmbuh  gigi  suka

memasukkan sesutu ke dalam mulutnya dan berminat terhadap rasa yang

baru (Riksani,2012)

Waktu  yang  baik  dalam  memulai  pemberian  makanan  tambahan

pada bayi adalah umur 6 bulan. Pemberian makanan bayi sebelum umur

tersebut akanmenimbulkan resiko sebagai berikut (Hayati, 2009):

a. Seseorang  anak  belum  memerlukan  makanan  tambahan  pada  umur

kurang dari 6 bulan. Makanan tersebut dapat menjadi pengganti ASI,

sehingga  apabila  makanan  diberikan,  maka  anak  minum  ASI  lebih
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sedikit dan ibu akan memproduksi ASI nya lebih sedikit sehingga akan

lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.
b. Anak  mendapat  faktor  pelindung  ASI  lebih  sedikit  shingga  resiko

infeksi meningkat
c. Resiko diare juga meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih

ASI
d. Makanan yang diberikan sebagai pengganti ASI sering encer sehingga

mudah dicerna bayi,  makanan ini memang membuat lambung penuh

tetapi memberikan nutrisi sedikit.

Akibat dari tidak diberikannya ASI Ekslusif dan pemberian makanan

pendamping ASI yang terlambat:

a. Anak  tidak  mendapat  makanan  tambahan  yang  dibutuhkan  untuk

mengisi kesenjangan nutrisi dan energy.
b. Anak akan berhenti pertumbuhannya dan lambat
c. Pada anak resiko malnutrisi dan defisiensi mikro nutrient meningkat

6. Cara Pemberian MP-ASI

Ada  beberapa  cara  memberikan  makanan  tambahan  kepada  bayi,

antara lain sebagai berikut, (Melina, 2003) :

a. Makanan  bayi  diberikan  sedikit  demi  sedikit  secara  perlahan  dari

bentuk encer ke bentuk yang lebih kental secara bertahap
b. Makanan diperkenalkan satu persatu sampai bayi dapat menerimanya
c. Makanan yang dapat menimbulkan alergi diberikan paling terakhir dan

harus  dicoba  terlebih  dahulu,  misalnya  telur  berikan  kuningnya

terlebih  dahulu setelah  tidak  ada reaksi  alergi  maka hari  berikutnya

boleh diberikan putihnya
d. Makanan pada bayi diberikan hanya ketika bayi merasa lapar

Tabel 1
Bentuk, Frekuensi, dan Jumlah Makanan yang Diberikan
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Umur
(Bulan)

Bentuk Makanan Berapa Kali Sehari
Berapa Banyak

Setiap Kali Makan

0-6 ASI Sekehendak Sekehendak

6-8 - ASI
- Makanan  lumat

(bubur  lumat,
sayuran,  daging,  dan
buah  yang
dilumatkan)

- Teruskan
Pemberian

- Makanan lumat 2-3
x sehari

- Makanan  selingan
1-2  x  sehari  (jus
buah, biscuit)

2-3 sendok makan
secarabertahap

bertambah hingga
mencapai ½ gelas
atau 125 cc setiap

kali makan

9-11 - ASI
- Makanan lembik atau

dicincang  yang
mudah ditelan anak

- Makanan  selingan
yang  dapat  dipegang
anak diberikan antara
waktu  makan
lengkap

- Teruskan pemberian
ASI

- Makanan lembik 3-
4 x sehari

- Makanan  selingan
1-2 x sehari

½ gelas atau
mangkuk (125cc)

12-24 - ASI
- Makanan keluarga
- Makanayang

dicincang  atau
dihaluskan  jika
diperlukan

- Teruskan pemberian
ASI

- Makanan  keluarga
3-4 x sehari

- Makanan selingan 2
x sehari

- ¾ -1 gelas/ 
mangkuk 
nasi/penukar (250 
cc)

- 1 potong kecil ikan
/ daging/ ayam/ 
telur

- 1 potong kecil 
tempe/tahu atau 1 
sdm kacang-
kacangan

- ¼ gelas sayur
- 1 potong buah
- ½ gelas bubur / 1 

potong kue/ 1 
potong buah

Sumber: Direktorat Bina Gizi, 2011

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian MP-ASI

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muharyani (2012) anatara

lain pengetahuan ibu tentang dampak pemberian MP-ASI dini pada bayi
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dan pemberian ASI pertama kali atau inisiasi menyusui merupakan faktor

yang  dominan  pengaruhnya  terhadap  pemberian  Makanan  Pendamping

ASI (MP-ASI).

8. Dampak Pemberian MP-ASI yang Kurang Tepat

Pemberian  MP-ASI  merupakan  tahap  peralihan  menuju  makanan

keluarga. Pemberian MP-ASI dimulai sejak anak berusia 6 bulan. Hal ini

disebabkan  zat  gizi  yang  terkandung  dalam  ASI  sudah  tidak  dapat

mencukupi  kebutuhan  anak  (UNICEF, 2010).  Pemberian  MP-ASI  pada

usia  6 bulan dapat menstimulasi  perkembangan kemampuan oral  motor

pada  anak.  Pemberian  MP-ASI  dilakukan  secara  bertahap  mulai  dari

makanan yang bertekstur lunak, lembek, hingga padat (Damayanti,2010)

Penolakan  terhadap  MP-ASI  merupakan  hal  yang  wajar  pada

pemberian  MP-ASI  pertama  kalinya.  Pengenalan  MP-ASI  hendaknya

dilakukan  secara  berulang-ulang  untuk  tiap  makanan  yang  akan

dikenalkan,  anak  akan  belajar  menyukai  rasa  makanan  yang  diberikan

secara berulang. Pemberian makanan secara berulang sebanyak 8-10 kali

perlu  dilakukan saat  anak mulai  dikenalkan  dengan MP-ASI.Pemberian

makanan secara berulang-ulang meningkatkan penerimaan anak terhadap

makanan tersebut dikemudian hari (Suhardjo, 2010)

Pemberian  MP-ASI terlalu  dini  menimbulkan  dampak  buruk bagi

sistem pencernaan  karena  pada  usia  itu  sistem pencernaan  anak  belum

sempurna dan tidak siap menerima makanan apapun selain ASI. Selain itu

pemberian  MP-ASI  sebelum  6  bulan  akan  mempengaruhi  fungsi

mengunyah, menelan, dan artikulasi saat berbicara (Khomsan dkk, 2009)
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Keterlambatan  pemberian  MP-ASI  menyebabkan  zat  gizi  yang

dibutuhkan anak tidak tercukupi. Akibat lain adalah rahang tidak terlatih

untuk mengunyah makanan sehingga sistem pencernaan tidak siap untuk

menerima  makanan  padat.  Dampaknya  adalah  anak  akan  mengalami

masalah  sulit  makan  yang  ditandai  dengan  mengemut  makanan  atau

menolak makanan. (Khomsan, 2009)

E. Kebutuhan Zat Gizi Pada Bayi dan Anak 

1. Energi

Jumlah  energy  yang  dianjurkan  untuk  bayi  dihitung  berdasarkan

jumlah konsumsi energy yang diperlukan agar dapat tumbuh dengan baik

dan sehat. Bayi yang baru lahir memerlukan konsumsi energy yang selalu

meningkat per unit berat badan, khususnya antara satu sampai enam bulan.

Selajutnya sampai usia satu tahun pertama keperluan energi per unit berat

badan menurun dan hal itu berlangsung selama masa anak-anak (Hayati,

2009)

2. Protein

Protein untuk bayi sebaiknya yang bermutu tinggi, sedapat mungkin

mirip dengan kasein dan protein  whey  yang terdapat dalam ASI.Protein

mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah untuk pertumbuhan dan

pemeliharaan,  pembentukan  ikatan-ikatan  essential  tubuh,  mengatur

keseimbangan  air,  memelihara  netralitas  tubuh,  pembentukan  antibody,

mengangkut  zat-zat  gizi,  dan sebagai  sumber  energy. (Almatsier,  2011)

RDA (Recommended Daily Allowance) untuk protein bayi selama 12 bulan
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pertama  adalah  1,0  gram 100  kkal.  Kebutuhan  akan  protein  bayi  pada

umur 6-12 bulan adalah 2,0 gram (Wiryo, 2002)

Tabel 2
Kebutuhan Protein Berdasarkan Usia

Usia (Bulan) AKP gram/kg BB
0-6 1,04 (100% dari ASI)
6-12 1,89 (85% dari ASI)
12-24 1,39 (80% dari ASI)

      (Almatsier,2001)

3. Lemak 

Lemak merupakan sumber energi dengan konsentrasi yang cukup

tinggi. Dalam 1gram lemak menghasilkan energy sebanyak 9 kkal. Selain

itu,  lemak  mempunyai  fungsi  lain  yaitu  sebagi  sumber  asam  lemak

essential, pelarut vitamin A, D, E, K, serta pemberi rasa gurih dan sedap

pada  makanan  (Hayati,2009)  Untuk  menentukan  pertimbangan  menu

yang  beragam  dan  apabila  energy  dan  protein  sudah  terpenuhi  maka

kecukupan gizi lemak yang dianjurkan tidak dicantumkan.

Hal  ini  disebabkan  secara  otomatis  kecekupan  lemak  sudah

terpenuhi  Hal  ini  disebabkan  secara  otomatis  kecukupan  lemak  sudah

terpenuhi.  Dengan  demikian  terlihat  bahwa  kebutuhan  lemak  tidak

dinyatakan dalam angka mutlak. Namun, dianjurkan bahwa sekitar 5%-

20% energy total berasal dari lemak. (Almatsier, 2001)

4. Vitamin dan Mineral

Vitamin yang dibutuhkan manusia terdiri  dari vitamin yang larut

dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam

lemak terdiri dari vitamin A, D, E, K sedangkan vitamin yang larut dalam
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air terdiri atas vitamin C, vitamin B, ribloflavin, niasin, B6, B12, asam folat,

dan vitamin lain yang tergolong vitamin B kompleks. (Almatsier, 2001)
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