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ABSTRAK 

Praktik pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang buruk 

berdampak pada status gizi anak yang berlangsung selama dua tahun pertama 

kehidupan. Praktik pemberian MP-ASI meliputi usia pemberian, jenis, tekstur, 

frekuensi pemberian, kecukupan gizi dan keragaman pangan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis hubungan praktik pemberian MP-ASI dengan 

status gizi anak usia 6-23 bulan di Puskesmas Sukomulyo. 

 Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian studi analitik 

dengan desain penelitian cross sectional. Besar sampel yaitu sebesar 55 anak, 

diambil dengan multistage random sampling. Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner KAP, recall 3x24h dan dietary diversity score. Analisis data yang 

digunakan adalah Fisher Exact Test. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12,7% anak mengalami gizi kurang, 

14,5% anak mengalami stunting, 29,4% anak diberi MP-ASI saat berusia <6 

bulan, 20,6% anak memiliki tingkat asupan karbohidrat inadekuat, 26,1% anak 

memiliki tingkat protein inadekuat, 33,3% anak memiliki tingkat asupan zat besi 

inadekuat, 35,7% memiliki tingkat asupan seng inadekuat dan 28% anak diberi 

makanan yang tidak beragam. Hasil uji analisis menunjukkan terdapat hubungan 

usia pemberian MP-ASI (p = 0,024), tingkat asupan karbohidrat (p = 0,036) dan 

protein (p = 0,017) dengan gizi kurang, sedangkan tingkat asupan zat besi (p = 

0,011), seng (0, 02), dan makanan beragam (p = 0,018) memiliki hubungan 

dengan stunting. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah proporsi gizi kurang akan meningkat 

jika anak diberikan MP-ASI saat berusia <6 bulan, tingkat asupan karbohidrat dan 

protein yang inadekuat. Selanjutnya proporsi stunting juga akan meningkat jika 

anak diberikan asupan zat besi, seng yang inadekuat, dan makanan yang tidak 

beragam. Sebaiknya dilakukan peningkatan edukasi tentang praktik pemberian 

makan anak dengan tepat yang bertujuan untuk mengurangi angka gizi kurang dan 

stunting. 
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