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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Status Gizi 

2.1.1 Pengertian Status Gizi 

Status g izi merupakan p arameter yang sangat penting dalam menilai 

tumbuh kembang anak yang dapat dimulai dengan pemeriksaan jasmani, 

data antropometri, pemeriksaan laboratorium, anamnesa dan pemeriksaan 

radiologi (Markum, 1992). 

Menurut S ediaoetama ( 1991), k eadaan s tatus g izi s eseorang 

tergantung da ri t ingkat konsumsi. T ingkat kons umsi di pengaruhi ol eh 

kualitas da n kua ntitasnya, m aka t ubuh a kan mendapat kondi si ba ik, 

sebaliknya kons umsi yang ku alitas da n kua ntitasnya kua ng ba ik a kan 

menyebabkan keadaan gizi kurang. 

Keadaan s tatus gizi s etiap i ndividu di pengaruhi ol eh a supan ba han 

pangan yang di konsumsi, yang di tentukan ol eh kemampuan pe nyediaan 

dan pe ngelolaan kons umsi pa da m asing-masing r umah t angga ( Suryana, 

2003). 
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2.1.2 Faktor yang mempengaruhi Status Gizi  

Banyaknya zat gizi yang dperlukan, berbeda antara satu orang dengan 

orang yang lain tetapi fungsi gizi pada pokoknya sama untuk semua orang 

(Kresno, 2001). 

2.1.2.1 Faktor Internal Baduta 

Ada b eberapa f aktor in ternal yang m empengaruhi s tatus g izi 

balita khususnya pada baduta, antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Imunitas 

Kemampuan s el da rah put ih unt uk m elawan be nda asing 

bersifat patogen yang masuk dalam tubuh pada baduta masih belum 

bekerja secara maksimal. Sehingga apabila daya imun rendah maka 

rentan t erserang b erbagai j enis p enyakit, s alah s atunya p enyakit 

infeksi, d imana p enyakit i nfeksi t ersebut ak an bisa m emperparah 

kondisi s tatus ke sehatan da n g izi pa da b alita khus usnya t erhadap 

baduta (Moehji, 2003). 

2. Gangguan Penyerapan (malabsorpsi) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan pertumbuhan 

adalah gangguan pe nyerapan nut risi da lam t ubuh ba duta. A supan 

makanan yang m asuk d alam t ubuh ba duta da lam ke adaan c ukup 

tidak dapat d iserap s ecara optimal oleh s istem pencernaan dan s el-

sel t ubuh unt uk bi sa memenuhi ke butuhan gizi ba duta ( Barasi, 

2007). Sediaoetama ( 1991) m enambahkan b ahwa p enyakit i nfeksi 
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dari m anifestasi cacing j uga b erkontribusi member h ambatan 

absorpsi d an h ambatan u tilisasi z at g izi yang m enjadi d asar 

timbulnya kurang energi protein. 

2.1.2.2 Faktor Eksternal Baduta  

Adapun f aktor – faktor e kstenal yang m empengaruhi s tatus 

gizi seseorang terutama pada baduta, antara lain sebagai berikut: 

1. Asupan zat gizi berasal dari makanan yang diperlukan tubuh dalam 

jumlah da n kom binasi yang t epat unt uk t umbuh, be rkembang d an 

berfungsi normal (Waspadji, 2003). 

2. Kesukaan pa da j enis makanan t ertentu. H al ini a kan m embuat 

seseorang ke kurangan z at gizi l ain yang di butuhkan ol eh t ubuh 

karena t idak ada satupun bahan pangan yang menyediakan zat gizi 

dalam kualitas dan kuantitas yang seimbang (Kresno, 2001). 

3. Kebiasaan m akan yang tidak d idasarkan at au k eperluan f isik ak an 

zat gizi yang terkandung dalam makanan (Kresno, 2001). 

4. Pantangan terhadap makanan tertentu.  

5. Adanya p enyakit i nfeksi p enyerta p ada b aduta s eperti d iare, 

kecacingan dan ISPA. 

2.1.2.3 Pemberian Makan pada Baduta 

Praktik pe mberian m akan pa da ba duta s ecara l angsung 

mempengaruhi s tatus g izi a nak di  ba wah us ia dua  t ahun, t erutama 

dampak da ya t ahan hi dup a nak. M eningkatkan pe mberian m akan 
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bayi us ia 0 -23 bul an a dalah unt uk m eningkatkan a supan nut risi, 

kesehatan dan perkembangan anak (WHO, UNICEF IFCF, 2007 ). 

a. Pemberian ASI 

ASI merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi 

yang b ersifat al amiah. ASI m engandung b erbagai z at g izi yang 

dibutuhkan unt uk pr oses pe rtumbuhan da n p erkembangan ba yi 

(Praseyono, 2009). 

- Inisiasi Menyusu Dini 

Balita yang memperoleh IMD merupakan anak yang lahir 24 

bulan t erakhir yang di letakkan pa da p ayudara Ibu s atu j am d ari 

kelahiran. I ndikator i ni didasarkan p ada r iwayat recall, j uga di  

rekomendasikan bagi anak yang berusia 12 bulan dan umur antara 

12 – 24 bulan (UNICEF UC DAVIS WHO, 2007). 

- ASI ekslusif sampai usia enam bulan 

Bayi dengan ASI eksklusif merupakan bayi umur 0 – 5 bulan 

yang diberi ASI Eksklusif. Dengan indikator lain yang didasarkan 

pada status terakhir, ASI Eksklusif didasarkan pada potong lintang 

rentang um ur a nak. Ini di rekomendasikan unt uk a nak yang 

berumur 0 - 1 bul an, 0 – 3 bul an, 2 – 3 bul an, dan 4 – 5 bul an 

(UNICEF UC DAVIS WHO, 2007). 
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- Pemberian ASI hingga usia satu tahun 

Anak yang diberi ASI hingga usia 12 bulan merupakan anak 

yang b erumur 12 – 15 bul an yang mendapat A SI ( UNICEF U C 

DAVIS WHO, 2007). 

- Lama Waktu Menyusui 

Lama w aktu m enyusui m erupakan r ata-rata l ama w aktu 

menyusui anak usia di bawah usia 36 bulan.  

- Keragaman pangan 

Jumlah ke lompok m akanan yang di konsumsi ol eh ba lita 

kurang da ri 4 da n l ebih da ri s ama de ngan 4 j enis m akanan. 

Keragaman p angan t erkait d engan k emampuan k eluarga d alam 

mengakses p angan, t erkait d engan k eterjangkauan b ahan p angan 

yang bisa didapatkan oleh keluarga. Berbagai jenis bahan pangan 

yang terjangkau oleh keluarga nantinya juga akan dikonsumsi oleh 

anggota ke luarga. S emakin be ragam p angan yang di konsumsi 

semakin l engkap ka ndungan z at g izi yang t erkandung da lam 

bahan p angan yang di konsumsi t ersebut da n t entunya j uga 

memperhatikan j umlah asupan da ri p engkonsumsian da ri ba han 

pangan tersebut. 

b. Frekuensi Pemberian Makan 

Frekuensi makan merupakan keseringan makan baduta dalam 

mengkonsumsi suatu makanan. 
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c. Pantangan Makanan / Tabu 

Pantangan m akanan m erupakan s ehubungan de ngan p angan 

yang biasanya dipandang pantas untuk dimakan, dijumpai banyak 

pola pantangan, takhayul dan larangan pada beragam kebudayaan 

dan da erah yang b erlainan di  duni a. D i be rbagai Negara atau 

daerah t erdapat 3 ke lompok yang bi asanya m empunyai m akanan 

pantangan, yaitu a nak kecil, i bu ha mil da n i bu yang s edang 

menyusui (Kartasaputra, 2007). 

d. Ketersediaan Pangan 

Pengadaan p angan m utlak d iperlukan agar t ersedia d an 

dikonsumsi untuk memperoleh zat gizi seperti karbohidrat, lemak, 

protein, vi tamin, m ineral da n a ir s ecara s eimbang. T ersediannya 

bahan pangan yang cukup belum bisa menjamin tercukupinya zat-

zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, karena kualitas dan kuantitas 

pangan yang di konsumsi e rat ka itannya de ngan kondisi m asalah 

gizi yang muncul (Aritonang, 2000). 

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga akan ditentukan 

pula ol eh da ya b eli m asyarakat t erhadap pa ngan ( Syarief, 2004 ). 

Ketersediaan p angan d itingkat r umah t angga yaitu k emampuan 

keluarga unt uk m enyediakan m akanan d an t erkait er at d engan 

daya beli keluarga (Depkes RI, 2007). 
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2.1.2.4 Faktor Karakteristik Baduta 

a. Umur 

Lama w aktu hi dup yang d ilalui b alita tepat s esuai t anggal, 

bulan dan tahun. Semakin muda umur balita maka daya kerentanan 

terhadap penyakit infeksi juga akan tinggi. 

b. Jenis Kelamin 

Baik b alita b erjenis k elamin la ki-laki m aupun pe rempuan 

mempunyai b esar r esiko yang s ama m empunyai s tatus g izi 

kekurusan, stunting maupun underweight. 

c. Status BBLR  

Berat badan lahir rendah adalah berat badan bayi lahir hidup di 

bawah 2500 gram yang ditimbang pada saat lahir.  

 2.1.2.5 Faktor Karakteristik Keluarga (Sosial dan Ekonomi) 

a. Umur  

Umur Ibu ketika hamil akan mempengaruhi kondisi kesehatan 

dari j anin a tau c alon ba yi. S emakin m uda us ia seorang Ibu unt uk 

hamil maka semakin besar resiko terkena BBLR pada janin. Hal ini 

berkaitan erat d engan k ematangan o rgan reproduksi w anita u sia 

subur. Selain itu juga berpengaruh pada kondisi psikologi baik untuk 

Suami m aupun Istri m engenai kesiapan d alam pengasuhan a nak 

(Kodim, 2012 ). 
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b. Tingkat Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan be rhubungan de ngan p raktik pe ngasuhan pa da 

baduta. T ingkat pe ndidikan, be rapa l ama m enempuh pendidikan, 

kemampuan untuk membaca, kemampuan untuk mendengarkan dan 

memahami secara k omprehensif s erta b erkomunikasi d engan baik 

akan mempengaruhi kepedulian t erhadap ke sehatan anaknya, 

misalnya s tatus gizi d an b isa m emanfaatkan p elayanan k esehatan 

yang ada dengan baik (Engle dkk, 1997). 

c. Tingkat Pengetahuan Orang Tua mengenai Gizi 

Status g izi pada b alita khususnya p ada b aduta tidak t erlepas 

dari pengetahuan orang tua, khususnya Ibu atau pengasuh mengenai 

gizi, baik dari segi praktik pemberian makan, kebiasaan pola makan, 

kebersihan, kualitas, jumlah dan jenis makanan yang akan diberikan 

pada an aknya yang ak an m empengaruhi g izi b alitanya (WHO, 

1998). P engetahuan gizi t idak ha rus di dapatkan da ri ke giatan-

kegiatan formal m aupun pe ndidikan khus us. A pabila Ibu me miliki 

pengetahuan yang kur ang m engenai g izi a kan be rdampak pa da 

status g izi b alitanya k hususnya p ada ba duta. Tingkat p engetahuan 

gizi yang baik merupakan pintu gerbang perbaikan gizi keluarga. 

d. Jenis Pekerjaan Utama Orang Tua dan Pola Asuh Baduta 

Baduta m erupakan s uatu ke lompok um ur di mana pa da um ur 

ini m erupakan m asa Golden Growth Period artinya te rjadi ma sa 

perkembangan o tak d alam ca ra b erfikir, b ersosialisasi m engenal 
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lingkungan da n da lam hal i ntelegensi ot ak. P ekerjaan or ang t ua 

khususnya Ibu a tau p engasuh akan s edikit ba nyak m engurangi 

frekuensi waktu unt uk be rsosialisasi da n be rkomunikasi an tar 

keduanya. 

Ibu dengan tingkat kesibukan yang tinggi di luar rumah dapat 

mengurangi pe ngawasan t erhadap b adutanya ka rena di titipkan 

kepada s audara a tau p engasuh s ehingga t idak da pat m enjamin 

asupan nut risi yang di terima ol eh ba duta. Oleh ka rena i tu bi sa 

menyebabkan ba duta j atuh da lam ke adaan gizi kur ang atau gizi 

buruk (Kristijono, 1999).  

e. Pendapatan Keluarga 

Rendahnya p endapatan akan b erpengaruh t erhadap d aya b eli 

masyarakat khus usnya dalam t ingkat r umah t angga. R endahnya 

daya b eli k eluarga merupakan h alangan u tama yang ak an 

berpengaruh terhadap k etersediaan p angan d alam t ingkat r umah 

tangga. K etersediaan p angan d alam t ingkat rumah t angga ak an 

mempengaruhi t ingkat k onsumsi t erhadap pa ngan s ehingga a supan 

nutrisi seperti ka rbohidrat, l emak, protein, vi tamin da n m ineral 

jarang t erpenuhi. S ebenarnya, w alaupun d aya b eli r endah 

kekurangan gizi da pat di atasi bi la s eorang Ibu a tau pe ngasuh t ahu 

bagaimana m emanfaatkan s egala s umber yang ad a ( Kristijono, 

1999).  
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f. Jumlah Anggota Keluarga dan Jarak Kelahiran antar Anak 

Terjadinya KEP yang diindikasikan dari BB/TB pada bayi bisa 

dengan mengukur family size dan density index yaitu dengan melihat 

dari nom or ur ut a nak da n j arak ke lahiran. J ika nom or ur ut a nak 

bertambah b esar d an j arak k elahiran s emakin p endek akan 

memperbesar kemungkinan terjadinya KEP yang diindikasikan dari 

BB/TB pada balita khususnya baduta (Soetjingsih, 1997). 

Apabila pendapatan keluarga hanya terbatas sedangkan jumlah 

anak b anyak, m aka p emerataan d an k ecukupan m akanan d alam 

keluarga kurang bisa dijamin. Dalam hal pembagian makanan, pada 

kondisi k eluarga yang s eperti i tu apabila p embagian m akanannya 

tidak me rata dan t idak di atur de ngan ba ik maka a kan t erjadi 

persaingan dalam memperoleh bagian masing-masing dari makanan.  

2.2 Penilaian Status Gizi menurut Standar WHO-MGRS 2005 

2.2.1 Penilaian status gizi menurut Standar Baku Nasional (Baku WHO-

MGRS) 

Tabel 2.1 Klasifikasi status gizi menurut Standar Baku Nasional (Baku WHO 
MGRS) berdasarkan cara perhitungan Z-score 

Ambang batas 
(cut of point) 

Klasifikasi Status Gizi Menurut Jenis Indeks 
BB/U 
(Status 

Underweight / gizi 
kurang dan gizi 

buruk) 

TB/U 
(Status Stunting 
/ kependekan) 

BB/TB 
(Status Wasting/ 

kekurusan) 

Klasifikasi Status Gizi Menurut Jenis Indeks 

Z - score >2,0 Gizi Lebih TB Jangkung  Gemuk 
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Tabel 2.1 Klasifikasi status gizi menurut Standar Baku Nasional (Baku WHO 
MGRS) berdasarkan cara perhitungan Z-score 

Ambang batas 
(cut of point) 

Klasifikasi Status Gizi Menurut Jenis Indeks 
BB/U 
(Status 

Underweight / gizi 
kurang dan gizi 

buruk) 

TB/U 
(Status Stunting 
/ kependekan) 

BB/TB 
(Status Wasting/ 

kekurusan) 

Klasifikasi Status Gizi Menurut Jenis Indeks 

  (normal)  

Z - score ≥ - 2,0 
s/d Z- score ≤ 

2,0 

Gizi Baik TB Normal Normal 

Z - score ≥ - 3,0 
s/d Z- score < - 

2,0 

Gizi Kurang TB Pendek Kurus 

Z – score < -3,0 Gizi buruk TB Sangat 
Pendek 

Sangat Kurus 

Sumber: RISKESDAS 2010 

Wasting adalah s uatu k eadaan d imana b erat b adan an ak t idak s esuai 

dengan t inggi ba dannya a tau t erjadinya ke hilangan b erat ba dan yang 

berlebihan d alam j angka p endek at au b erlanjut. S ecara an tropometri, 

untuk m engukur k eadaan wasting anak di lakukan de ngan m enggunakan 

indeks be rat ba dan m enurut t inggi ba dan atau p anjang ba dan, j ika h asil 

perhitungan Z -score BB/TB n ilainya k urang dari -2SD, m aka anak 

tersebut dikategorikan wasting atau kurus (RISKESDAS, 2010). 

Berdasarkan k riteria W HO, masalah kesehatan masyarakat t ergolong 

tinggi a pabila pr evalensi kur us ( wasting) d iantara 1 0-14,9 pe rsen. P ada 

umumnya, pe ngukuran BB/TB m enunjukkan k eadaan gizi kur ang yang 

lebih j elas da n s ensitive/peka di bandingkan de ngan pe nilaian pr evalensi 
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berdasarkan berat badan dan umur. Menurut WHO (1998), jika prevalensi 

wasting diatas 10% , m enunjukkan N egara t ersebut m empunyai m asalah 

gizi yang s angat s erius da n be rhubungan e rat de ngan a ngka ke matian 

balita. 

Tabel 2.2 Klasifikasi Masalah Gizi berdasarkan Prevalensi Underweight, 
Stunting dan Wasting 

Sumber : World Food Programme (2005) 

2.2.2 Penentuan  Status Gizi secara Antropometri 

Antropometri a rtinya uk uran t ubuh m anusia. S ecara um um di gunakan 

untuk m elihat ke tidakseimbangan asupan e nergi da n pr otein. 

Ketidakseimbangan i ni t erlihat pa da pol a pe rtumbuhan f isik da n pr oporsi 

jaringan tubuh seperti l emak, otot dan jumlah a ir da lam tubuh (Supariasa, 

2002). 

Pada k asus underweight, a ntropometri unt uk m enentukan s tatus g izi 

balita terutama baduta dengan menggunakan parameter BB/U. Indeks BB/U 

merupakan indeks yang sensitive untuk balita terutama baduta karena pada 

usia 2 t ahun B B i tu l abil t erhadap pe rubahan yang m endadak, m isalnya 

terserang p enyakit i nfeksi, m enurunnya na fsu m akan a tau m enurunnya 

jumlah makanan yang dikonsumsi (Supariasa, 2001). Sedangkan pada kasus 

Klasifikasi  Berat 
Masalah Gizi 

Prevalensi 
Underweight (%) 

Prevalensi 
Stunting (%) 

Prevalensi Wasting 
(%) 

Rendah < 10 < 20 < 5 
Sedang 10-19 20-29 5-9 

Tinggi/serius 20-29 30-39 10-14 
Sangat tinggi ≥ 30 ≥ 40 ≥ 15 
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kekurusan ( wasting), a ntropometri unt uk m enentukan s tatus g izi ba lita 

dengan menggunakan parameter BB/TB. 

2.2.2.1 Indeks Berat Badan Menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau 

BB/TB) 

Indeks BB/TB merupakan indeks yang sensitif untuk memberikan 

indikasi tentang masalah g izi s aat k ini a tau masalah g izi akut. H al in i 

dikarenakan bi la t erjadi kondisi yang m emburuk da lam w aktu s ingkat 

berat b adan ak an b erubah k arena s ifatnya yang l abil s edangkan t inggi 

badan t idak ba nyak t erpengaruh. A kibatnya be rat ba dan da lam w aktu 

singkat akan menjadi tidak seimbang dengan tinggi badannya. 

Di sisi la in in deks B B/TB in i tid ak s ensitif untuk m emberikan 

indikasi m asalah g izi k ronis ka rena i ndeks i ni t idak m enggunakan 

referensi w aktu a tau u mur ( Soegianto, 2007) . K emampuan i ndeks 

BB/TB bila digunakan sendiri dapat menginterpretasikan keadaan status 

gizi sebagai berikut: 

a. Banyaknya an ak d engan ni lai i ndeks B B/TB rendah a tau t idak 

seimbang at au kurus memberikan g ambaran ad anya masalah g izi 

akut yang disebabkan oleh perubahan kondisi dalam waktu singkat. 

b. Indeks B B/TB b erguna unt uk pe milihan s asaran ba gi t indakan 

segera, s eperti p emeriksaan k esehatan, pemberian m akanan 

tambahan (PMT) pemulihan agar berat badannya kembali seimbang 
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dengan t inggi ba dannya a tau j uga da lam bentuk t indakan unt uk 

memperbaiki lingkungan yang kurang sehat (Soegianto, 2007). 

2.2.2.2  Indeks Berat Badan Menurut Umur (BB/U) 

Berat ba dan m enurut um ur m erefleksikan m assa r elatif  t ubuh 

menurut um ur. B erat b adan m enurut um ur yang r elatif r endah pa da 

anak b aik yang b erjenis k elamin l aki-laki m aupun pe rempuan pa da 

suatu popul asi  di sebut s ebagai be rat ba dan kurang. P engukuran 

antropometri de ngan s alah s atu i ndikator yaitu berat ba dan m enurut 

umur da pat di gunakan untuk m onitoring pe rtumbuhan da n m enilai 

besar pe rubahan da ri m alnutrisi s etiap w aktu. Berat ba dan m enurut 

umur j uga m enjelaskan da mpak ga ngguan gizi ba ik da lam j angka 

pendek maupun jangka panjang. Berat badan menurut umur merupakan 

salah s atu i ndikator yang s ensitive, h al i ni k arena b erat b adan d ari 

baduta s angat l abil d alam s etiap w aktu. K elabilan b erat b adan p ada 

baduta ba nyak di pengaruhi ol eh f akor s eperti pr aktik pe ngasuhan, 

adanya penyakit infeksi dan lingkungan sekitar (WHO, 1998). 

2.2.2.3 Indeks Berat Panjang/Tinggi Menurut Umur (PB/U atau TB/U) 

Panjang b adan a tau t inggi ba dan m enurut um ur m erefleksikan 

kumulatif pe rtumbuhan l inear. P engukuran P B/U at au T B/U 

mengindikasikan t erjadinya d efisit p ada w aktu yang l ama at au 

kekronisan asupan nutrisi yang inadekuat atau frekuensi kesakitan, akan 

tetapi tidak dapat mengukur perubahan malnutrisi dalam jangka pendek. 
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Panjang atau tinggi badan menurut umur yang relatif rendah pada anak 

baik yang be rjenis ke lamin l aki-laki m aupun p erempuan p ada s uatu 

populasi  disebut dengan istilah kependekan. Indikator PB/U atau TB/U 

digunakan untuk monitoring pertumbuhan pada suatu i ndividu (WHO, 

2006). 

2.3 Pelayanan Kesehatan 

2.3.1 Posyandu 

Pos P elayanan T erpadu m erupakan s alah s atu t empat yang d ikelola 

dan di selenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan t eknis dari 

petugas d alam r angka pencapaian n orma k eluarga k ecil b ahagia d an 

sejahtera (Depkes RI, 2004). Posyandu merupakan wadah kegiatan yang 

mempunyai n ilai s trategi d alam p embangunan s umber d aya ma nusia, 

artinya dengan Posyandu akan membantu untuk mempercepat penurunan 

angka kematian bayi dan balita maupun angka kelahiran serta membantu 

pengembangan an ak d alam t erwujudnya k eluarga k ecil b ahagia d an 

sejahtera (Pantiyastuti, 2013). 

2.3.2 Imunisasi 

Menurut D epkes R I (2005), da lam pe mberian i munisasi a da s yarat 

yang harus diperhatikan yaitu: diberikan pada bayi atau anak yang sehat, 

vaksin yang diberikan harus baik, disimpan di lemari es dan belum lewat 

masa berlakunya.  

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PRAKTIK ... IRMA DWI SURYANI



25 
 

 
 

2.3.3 Pemberian Vitamin A 

Pemerintah telah mengeluarkan program pemberian vitamin A secara 

gratis s etiap bul an F ebruari da n bul an A gustus m engingat ke kurangan 

vitamin A  da pat m empengaruhi tumbuh k embang anak. A dapun dos is 

pemberian vitamin A sebagai berikut : 

a. Usia 0 – 11 bulan : 200.000 SI/kali  

b. Usia di atas 1 tahun : 100.000 SI/kali. 

2.4 Status Kesehatan 

2.4.1 Penyakit infeksi 

Menurut Moehji ( 2003) ada hubung an e rat a ntara i nfeksi ( bakteri, 

virus dan pa rasit) de ngan m alnutrisi. A da i nteraksi s inergis a ntara 

malnutrisi dengan penyakit i nfeksi dan juga infeksi akan mempengaruhi 

status g izi d an me mpercepat ma lnutrisi. M ekanisme p atologisnya d apat 

bermacam-macam baik s ecara s endiri-sendiri maupun secara bersamaan, 

yaitu: 

1. Penurunan a supan z at gizi a kibat kur angnya na fsu m akan, m enurunnya 

absorpsi dan kebiasaan mengurangi makan pada saat sakit. 

2. Peningkatan ke hilangan c airan/zat g izi a kibat diare, m ual/muntah da n 

perdarahan terus menerus. 

3. Meningkatnya ke butuhan, ba ik da ri pe ningkatan ke butuhan akibat s akit 

dan parasit yang terdapat dalam tubuh.  
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2.4.2 Sanitasi dan Higiene Personal dan Lingkungan 

Entjang ( 1993) sanitasi l ingkungan a dalah pe ngawasan l ingkungan 

fisik, biologis sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia 

dimana l ingkungan yang b erguna di tingkatkan da n di perbanyak, 

sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan.  

2.5  Pola Asuh dan Praktik Pemberian Makan pada Baduta 

Pola as uh g izi ad alah p raktik rumah t angga yang m ewujudkan de ngan 

tersedianya p angan d an p erawatan k esehatan s erta s umber l ainnya u ntuk 

kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan balita. Pola asuh gizi 

berupa sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal memberi makan, 

kebersihan, m emberi kasih s ayang d an s ebagainya k esemuannya 

berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan fisik dan mental. 

Pola p emberian A SI m erupakan s alah s atu p raktik p engasuhan yang 

terkait dengan pemberian makan pada baduta. ASI sebaiknya diberikan pada 

bayi mu lai u sia 0 -24 bul an. WHO t elah m enetapkan b ahwa ASI E ksklusif 

(hanya ASI saja) tanpa diberi makanan prelaktal diberikan pada bayi usia 0-6 

bulan. Komposisi ASI menjamin bahwa ASI mudah dicerna dan diabsorpsi. 

Perbedaan kom posisi A SI d engan A ir S usu S api a kan di sajikan ol eh t abel 

berikut: 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PRAKTIK ... IRMA DWI SURYANI



27 
 

 
 

Tabel 2.3 Komposisi Makronutrien pada ASI dibandingkan Susu Formula “ 

yang Didominasi-Whey” (nilai dinyatakan dalam per liter susu) 

Nutrien ASI Susu Formula bayi 

Energi MJ (kkal) 2,95 (700) 2,8 (670) 

Protein (g) 11-13 15 

Lemak (g) 42-45 36 

Karbohidrat (g) 70 72 

Sumber: At a Glance Ilmu Gizi, 2007 

Menurut Soetjingsih (1997), jumlah ASI  yang terisap bayi pada 5 menit 

pertama adalah ± 112 ml; 5 menit kedua ± 64 ml dan 5 menit terakhir hanya 

± 16 ml. Selain itu komposisi ASI pada lama waktu 15 menit menyusui akan 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 Komposisi ASI pada lama menyusui selama 15 menit 

 Lama Waktu Menyusui 

5 menit pertama 5 menit kedua 5 menit terakhir 

Volume ASI 60% total volume 

ASI 

25% total volume 

ASI 

 

 

Sisanya Karbohidrat 60% total 

karbohidrat ASI 

25% total 

karbohidrat ASI 

Protein 60% to tal protein 

ASI 

25% to tal protein 

ASI 
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Tabel 2.4 Komposisi ASI pada lama menyusui selama 15 menit (lanjutan) 

 Lama Waktu Menyusui 

5 menit pertama 5 menit kedua 5 menit terakhir 

Volume ASI 60% total volume 

ASI 

25% total volume 

ASI 

 

 

Sisanya Lemak 40% to tal le mak 

ASI 

33% to tal le mak 

ASI 

Energi  50% t otal e nergi 

ASI 

25% t otal e nergi 

ASI 

Sumber: ASI untuk petunjuk Tenaga Kesehatan, 1997 

WHO (2007), telah merekomendasikan bahwa makanan pendamping ASI 

harus m ulai di berikan pa da us ia 6 bul an. P ada us ia 6 bul an, ba yi m ulai 

diperkenalkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dari tekstur yang halus, 

semi p adat d an p adat s esuai d engan p ertambahan u sia b ayi, h al ini 

dimaksudkan unt uk m enyesuaikan k emampuan or gan s istem p ercernaan 

bayi. Pengenalan MP-ASI yang terlalu dini dapat meningkatkan reaksi alergi 

karena belum sempurnanya saluran cerna dan mungkin berhubungan dengan 

peningkatan r esiko i nfeksi da da da n obe sitas. J ika pe ngenalan di lakukan 

terlambat, f ase p erkembangan k emampuan m engunyah akan t erlewatkan, 

sehingga t erjadilah ke gagalan pe rtumbuhan a kibat ke tidakcukupan gizi 

(Barasy, 2007) . Anjuran pe mberian M P-ASI p ada ba duta a kan di sajikan 

dalam tabel berikut: 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA PRAKTIK ... IRMA DWI SURYANI



29 
 

 
 

Tabel 2.5 Anjuran Pemberian Makan mulai dari ASI hingga MP-ASI 

Umur Anjuran 

 

 

0-6 Bulan 

1. Berikan A SI sesu ai d engan 

keinginan a nak, m inimal 8 k ali 

sehari, pagi, siang dan malam 

2.  Tidak diberikan makanan lain selain 

ASI (Prelactal Food) 

 

 

 

 

 

 

6-9 Bulan 

1. Teruskan pemberian ASI 

2. Mulai diberi MP-ASI seperti bubur 

susu, pisang, papaya lumat halus, air 

jeruk, air tomat saring 

3. Secara b ertahap se suai p ertambahan 

umur bi sa d itambahkan k uning 

telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging 

sapi/wortel/bayam/kacang 

hijau/santan/minyak 

4. Setiap hari diberikan makan sebagai 

berikut: 

- 6 bulan : 2 x 6 sdm peres 

- 7 bulan : 2-3 x 7 sdm peres 

- 8 bulan : 3 x 8 sdm peres 
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Tabel 2.5 Anjuran P emberian M akan m ulai da ri A SI hi ngga M P-ASI 

(lanjutan) 

Umur Anjuran 

 

 

 

 

 

 

 

Umur 9-12 Bulan 

1. Teruskan pemberian ASI 

2. Berikan MP -ASI yang l ebih pa dat 

dan k asar sep erti bubur, nasi t im, 

nasi lembik 

3. Tambahkan 

telur/ayam/ikan/tempe/tahu/daging 

sapi/wortel/bayam/santan/minyak 

4. Setiap ha ri (pagi, s iang da n malam) 

diberikan makanan sebagai berikut: 

- 9 bulan : 3 x 9 sdm peres 

- 10 bulan : 3 x 10 sdm peres 

- 11 bulan : 3 x 11 sdm peres 

5. Beri m akanan s elingan 2 x sehari 

(buah, biscuit, k ue) d iantara w aktu 

makan 

 

 

12-24 Bulan 

1. Teruskan pemberian ASI 

2. Berikan m akanan k eluarga secar a 

bertahap s esuai de ngan k emampuan 

anak 

3. Berikan 3 x s ehari, sebanyak 1/3 

porsi orang dewasa terdiri dari nasi,  
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Tabel 2.5 Anjuran P emberian M akan m ulai da ri A SI hi ngga M P-ASI 

(lanjutan) 

Umur Anjuran 

 

12-24 Bulan 

Lauk pauk, sayur dan buah 

4. Beri m akanan sel ingan 2  x d iantara 

waktu makan (biscuit, kue) 

 

 

>24 Bulan 

1. Berikan makanan keluarga 3x sehari 

sebanyak 1/3 – ½ porsi makan orang 

dewasa yang terdiri nasi, lauk pauk, 

sayur dan buah 

2. Berikan makanan sel ingan kaya gizi 

2 x sehari diantara waktu makan   

Sumber: Panduan Praktikum Gizi, 2013 

Menu s eimbang m erupakan m akanan yang b eragam yang t erdiri d ari 

sumber karbohidrat, lemak, protein, vitamin, minerak dan air dalam proporsi 

yang s eimbang. Baduta m erupakan m asa di mana pe rtumbuhan f isik da n 

perkembangan m otorik terjadi s angat pe sat, ol eh ka rena d emikian m aka 

untuk m enunjang t umbuh da n ke mbang b aduta diperlukan a supan z at g izi 

yang di peroleh dari m akanan da n m inuman yang di konsumsi ol eh ba duta 

dalam j umlah yang c ukup ba ik j umlah, f rekuensi da n j enisnya s erta 

kualitasnya juga perlu menjadi perhatian.  

Frekuensi makan diberikan pada baduta sesuai dengan pertambahan umur 

dan tin gkat aktivitas. D emikian pul a de ngan pr oporsi por si m akanan d an 
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kualitas j uga be rkontribusi m empengaruhi s tatus g izi ba duta. K eragaman 

jenis m akanan yang d ikonsumsi ba duta s eringkali m enjadi gambaran 

kelengakapan asupan zat gizi yang masuk dalam tubuh baduta untuk tumbuh 

dan b erkembang (Engle dkk, 199 7). Sehingga d engan j enis m akanan yang 

beragam da n di berikan dalam f rekuensi s esuai de ngan pe rtambahan um ur 

maka ke butuhan z at gizi yang di butuhkan ol eh baduta unt uk t umbuh d an 

berkembang akan t ercukupi, yang t entunya j uga m emperhatikan ku alitas 

bahan pangan dan cara pengolahan bahan pangan tersebut.  

Pertumbuhan pada awal kehidupan membutuhkan protein dengan proporsi 

yang t epat. Asupan protein pada bayi sejak lahir sampai 6 bul an sekitar 12 

gram/Kgbb. S edangkan pa da um ur 7 -11 bul an r ata-rata 1 8 gram/Kgbb  

(Permenkes RI No 75 tahun 2013).  

Kebutuhan energi pada bayi dapat diperoleh dari karbohidrat, lemak dan 

protein yang terkandung dalam makanan sehari-hari. Kebutuhan energi pada 

bayi akan m eningkat s ejalan d engan k enaikan b erat b adannya. K ebutuhan 

energi pada 2 bulan pe rtama yaitu 120  kka l/Kgbb (Sulistyaningsih, 201 1). 

Kebutuhan e nergi pa da 6 bul an pe rtama yaitu be kisar 5 50 kk al/bb. 

Sedangkan ke butuhan e nergi ba yi us ia 7 -11 b ulan s ebesar 725 kka l/bb 

(Permenkes RI No 75 tahun 2013). 

Kebutuhan e nergi pa da bayi a kan di gunakan un tuk m eningkatan b erat 

badan, m elakukan a ktivitas f isik ke tika t idur da n ba ngun, m engatur s uhu 

tubuh, me tabolisme makanan da n unt uk pr oses pe nyembuhan da ri s akit 
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(Sulistyaningsih, 2011) . Kekurangan kons umsi e nergi da lam w aktu yang 

berkesinambungan akan m enyebabkan b erat ba dan m enurun, a nak ba lita 

akan nampak kurus, keadaan mudah terkena infeksi (Depkes RI, 2000). 

Pada k eluarga d engan keadaan sosial e konominya yang kur ang d an 

jumlah an ak yang b anyak ak an m engakibatkan s elain k urangnya p erhatian 

dan ka sih s ayang pa da a nak j uga ke butuhan pr imer s eperti m akanan, 

sandang da n pe rumahan t idak t erpenuhi ( Soetjiningsih, 1998) . K esibukan 

orang tua untuk bekerja menambah pengahasilan keluarga menjadi salah satu 

faktor yang bisa mempengaruhi pola asuh pada baduta. Perhatian dan kasih 

sayang pa da anak m enjadi be rkurang ol eh ka rena kur ang da n a tau t idak 

adanya w aktu yang c ukup unt uk be rinteraksi de ngan ba duta ( Engle dk k, 

1997). 
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