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ABSTRACT  

 
Background: Nutritional status of infants is influenced by many factors including the food 
intake and the presence of infectious diseases suffered by children so that the decreased 
immune system result in decreased weight gain and loss of energy in the body. 
  
Objective: To determine the relationship between exclusive breastfeeding and 
complementary feeding with nutritional status of children.  
 
Methods: This study was cross sectional study, the total sample were 128 children aged 
6-12 months in the Bira Village, sampling using systematic random sampling. Data 
collection using interviews and anthropometry measurement. 
  
Results: There was relationship between exclusive breastfeeding (ρ = 0.000), nutritional 
intake (ρ = 0.022), complementary feeding (ρ = 0.000) with the nutritional status of infants 
aged 6-12 months. 
  
Recommendation: It is recommended for mothers who have a children to regular 
monitoring growth and development their children and also improving the nutritional 
status of infants through exclusive breastfeeding, intake of nutrients, provision of 
complementary feeding. 
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PENDAHULUAN 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status 
gizi pada balita multifaktor diantaranya adalah 
asupan makanan yang diterima setiap harinya 
tidak sesuai dengan kebutuhan beraktifitas, 
Adanya penyakit infeksi yang diderita oleh 
anak sehingga daya tahan tubuh menurun 
berakibat menurunnya berat badan dan 
kehilangan energi dalam tubuh. 

Bayi yang kurang gizi mempunyai risiko 
meninggal lebih tinggi dibandingkan yang tidak 
kurang gizi. Setiap tahun kurang lebih sebelas 
juta balita meninggal karena penyakit-penyakit 
infeksi seperti diare, campak, malaria, ISPA 
dan lain-lain, ironisnya, 54% dari kematian 
tersebut berkaitan dengan adanya kurang gizi 
(WHO, 2004).  

Prevalensi gizi kurang di Indonesia 
menunjukkan kecenderungan peningkatan. 

Tahun  2001 sebanyak 26,1% meningkat 
menjadi 27,3% pada tahun 2002. Prevalensi 
gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Selatan 
tahun 2003 sangat tinggi yaitu 31,4%. Menurut 
hasil survey gizi mikro tahun 2006 balita gizi 
buruk tercatat sebesar 9 %, sedangkan 
kekurangan energi protein total sebesar 28,5 
% (Susenas, 2005). 

Hasil Pemantauan Status Gizi di kota 
Makassar tahun 2007 menunjukkan bahwa 
jumlah balita yang mengalami gizi buruk 
adalah 31,4%, gizi kurang sebanyak 19,3%, 
dan gizi baik sebanyak 49,2%. 

Di puskesmas Bira terdapat 188% bayi 
yang mengalami status gizi kurang, hal ini 
menunjukkan bahwa jumlah balita dengan 
status gizi kurang lebih banyak di wilayah kerja 
puskesmas bira. 

 
METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini adalah penelitian 
observasional dengan rancangan cross 

sectional study untuk mengetahui hubungan 
antara pemberian ASI eklusif, asupan gizi, dan 



Media Gizi Pangan, Vol. XI, Edisi 1, Januari – Juni 2011  nutritional status, exclusive breastfeeding 

 55

pemberian makanan pendamping ASI dengan 
status gizi bayi di Kelurahan Bira  kota 
Makassar tahun 2010. 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 
Maret 2010 di Kelurahan Bira kota Makassar. 
Sampel adalah bayi yang ada di kelurahan 
Bira yang berusia 6-12 bulan sebanyak 128 
bayi. Penarikan sampel dilakukan dengan 
metode systematic random sampling. 

 Data yang telah dikumpulkan diolah 
dengan menggunakan program SPSS dan 
program WHO-AntroPlus dan Nutrisurvey 
untuk analisis zat gizi. 
 Analisis data dilakukan dengan 
analisis bivariat dengan uji chi-square dan uji 
fisher exact. 

 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik Variabel Penelitian  
 

Tabel 1 
Karakteristik Variabel Penelitian di Kelurahan 

Bira Kota Makassar Tahun 2009 
 

Karakteristik Variabel n % 

Umur (bulan) 
a. 6 - 9 
b. 10 – 12 

 
66 
62 

 
51,6 
48,4 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
55 
73 

 
43 
57 

Status Gizi 
a. Cukup 
b. Kurang 

 
114 
14 

 
89,1 
10,9 

Pemberian ASI Eksklusif 
a. Ya 
b. Tidak 

 
121 

7 

 
94,5 
5,5 

Asupan Gizi 
a. Cukup 
b. Kurang 

 
66 
62 

 
51,6 
48,4 

Pemberian MP-ASI 
a. Ya 
b. Tidak 

 
117 
11 

 
91,4 
8,6 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian 
besar bayi berumur 6 - 9 bulan sebanyak 
51,6% Jenis kelamin bayi lebih banyak laki-laki 
sebanyak 73%. Status gizi murid lebih banyak 
cukup sebesar 81,9%. ASI Eksklusif pada bayi 
sebagian besar diberikan sebesar 94,5%. 
Asupan gizi bayi lebih banyak cukup sebesar 
51,6% dan sebagian besar bayi diberikan 
makanan pendamping ASI sebanyak 91,4%. 

 
Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan 
Status Gizi Bayi  

Hubungan antara pemberian ASI 
ekslusif dengan status gizi bayi yaitu  dari 7 
bayi yang tidak ASI eksklusif, lebih banyak 
yang berstatus gizi kurang yaitu sebesar 6 bayi 
(85,7%) dibandingkan status gizi cukup 
sebanyak 1 bayi (14,3%), sedangkan dari 121 
bayi yang ASI eksklusif dan yang status gizi 
kurang sebanyak 8 bayi (6,6%) dan status gizi 
cukup sebanyak 113 bayi (93,4%). Hasil 
analisis statistik diperoleh nilai ρ (0,000) < 
0,05, ini berarti  ada hubungan antara ASI 
eksklusif dan status gizi pada bayi berusia 6-
12 bulan, selanjutnya dapat dilihat pada tebel 
berikut:

Tabel 2 
Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi  

di Kelurahan Bira Kota Makassar Tahun 2010 
 

ASI 
eksklusif 

Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan 
Total 

Nilai ρ Kurang Cukup 
n % n % n % 

Tidak 
Ya 

6 
8 

85,7 
6,6 

1 
113 

14,3 
93,4 

7 
121 

100,0 
100,0 0,000 

Jumlah 14 10,9 114 89,1 128 100,0 
 
Hubungan Asupan Gizi dengan Status Gizi 
Bayi 

Hubungan antara asupan gizi dengan 
status gizi bayi yaitu  dari 62  bayi yang kurang 
asupan gizi, lebih banyak yang berstatus gizi 
Cukup yaitu sebesar 51 bayi (82,3%) 
dibandingkan status gizi kurang sebanyak 
11bayi (17,7%), sedangkan dari 66 bayi yang 
cukup asupan gizi dan yang status gizi kurang 

sebanyak 3 bayi (4,5%) dan status gizi cukup 
sebanyak 63 bayi (95,5%). Hasil analisis 
statistik diperoleh nilai X2 hitung (4,441) > X2 
tabel (3,84) dan nilai ρ (0,035) < 0,05, ini 
berarti  ada hubungan antara asupan gizi 
dengan status gizi pada bayi berusia 6-12 
bulan, selanjutnya dapat dilihat pada tabel 
berikut:
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Tabel 3 

Hubungan Asupan Gizi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan  
di Kelurahan Bira Kota Makassar Tahun 2010 

 

Asupan 
Gizi 

Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan 
Total  

X2 
 

Nilai ρ Kurang Cukup 
n % n % n % 

Kurang 
Cukup 

11 
3 

17,7 
4,5 

51 
63 

82,3 
95,5 

62 
66 

100,0 
100,0 4,441 0,035 

Jumlah 14 10,9 114 89,1 128 100,0 
 
Hubungan Pemberian Makanan Pendamping 
ASI dengan Status Gizi Bayi 

Hubungan antara pemberian 
makanan pendamping ASI dengan status gizi 
bayi yaitu  dari 11  bayi yang kurang konsumsi 
makanan pendamping asi, lebih banyak yang 
berstatus gizi kurang yaitu sebesar 9 bayi 
(81,8%) dibandingkan status gizi cukup 
sebanyak 2 bayi (18,2%), sedangkan dari 117 

bayi yang konsumsi makanan pendamping asi 
dan yang status gizi kurang sebanyak 5 bayi 
(4,3%) dan status gizi cukup sebanyak 112 
bayi (95,7%). Hasil analisis statistik diperoleh 
nilai ρ (0,000) < 0,05, ini berarti  ada hubungan 
antara makanan pendamping asi dengan 
status gizi pada bayi berusia 6-12 bulan, 
seperti terlihat pada tabl berikut :

 
Tabel 4 

Hubungan Pemberian Makanan Pendamping ASI dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di 
Kelurahan Bira Kota Makassar 

Tahun 2010 
 

MP- ASI 
Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan 

Total 
Nilai ρ Kurang Cukup 

n % n % n % 
Tidak 

Ya 
9 
5 

81,8 
4,3 

2 
112 

18,2 
95,7 

11 
117 

100,0 
100,0 0,000 

Jumlah 14 10,9 114 89,1 128 100,0 
 
PEMBAHASAN 

Perilaku pemberian ASI kepada bayi 
merupakan salah satu faktor yang 
berhubungan dengan kejadian gangguan gizi 
pada bayi dan balita. Formula makan dan 
minum yang terbaik bagi balita terutama bayi 
adalah ASI. Kebiasaan menyusui pada bayi, 
terutama ASI eksklusif akan meningkatkan 
daya tahan tubuh serta membantu 
pertumbuhan bayi dan balita (Syair Abdul, 
2009). 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 
pemberian ASI Eksklusif berhubungan dengan 
status gizi pada bayi berusia 6-12 bulan di 
kelurahan bira dengan nilai ρ (0,000) < 0,05, 
ini berarti bahwa ASI Eksklusif dapat 
memenuhi asupan gizi pada bayi sehingga 
dapat meningkatkan status gizi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Lastini Etty Dwi 
(2001), yang menemukan bahwa pemberian 
ASI Eksklusif dapat mempengaruhi status gizi 
pada bayi yang berumur 6 -12 bulan. Bayi 

yang tidak mendapat ASI eksklusif memiliki 
risiko lebih besar mengalami status gizi 
kurang/ buruk dibandingakan dengan bayi 
yang mendapat ASI eksklusif.  

Air susu ibu menyediakan berbagai 
substansi bioaktif yang diperlukan bagi 
perkembangan bayi selama periode kritis 
pertumbuhan otak, sistem imunitas dan 
saluran pencernaan. ASI merupakan cairan 
nutrisi yang unik, spesifik dan kompleks 
dengan komponen imunologis dan komponen 
pemacu pertumbuhan. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa efek dari ASI 
kemungkinan melindungi anak atau remaja 
dari kelebihan berat badan. ASI dari ibu yang 
dietnya cukup imbang dan bergizi akan 
memasok nutrisi yang sangat diperlukan bayi. 
Dengan tersedianya nutrisi yang diperlukan 
oleh bayi maka dapat mempengaruhi dan 
meningkatkan status gizi pada bayi. 

Asupan gizi yang kurang dapat 
menyebabkan anak mengalami gagal 
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pertumbuhan. Berat badan yang kurang 
dibandingkan dengan berat badan yang 
standar merupakan indikator pertama yang 
dapat dilihat ketika seorang anak mengalami 
kurang gizi dalam jangka panjang, kurangnya 
asupan gizi akan menghambat pertumbuhan 
tinggi badan dan akhirnya berdampak buruk 
bagi perkembangan mental seorang anak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
asupan gizi berhubungan dengan status gizi 
pada bayi berusia 6-12 bulan dengan nilai ρ 
(0,022) < 0,05, ini berarti bahwa asupan gizi 
pada bayi  dapat meningkatkan status gizi 
pada bayi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
pendapat Depkes RI, 2003 bahwa, konsumsi 
asupan berpengaruh terhadap status gizi 
seseorang. Kondisi status gizi baik dapat 
dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat - zat 
gizi yang akan digunakan secara efisien, 
sehingga memungkinkan terjadinya 
pertumbuhan fisik, perkembangan otak, untuk 
mencapai tingkat kesehatan optimal. 

Kecukupan gizi tidak hanya bisa 
dipenuhi oleh satu macam makanan saja, 
tubuh membutuhkan enam zat gizi untuk 
perkembangan tubuh, seperti karbohidar, dan 
lemak sebagai sumber energi (zat tenaga), 
protein dibutuhkan sebagai zat pembangun, 
protein ini didapat dari tempe, kacang – 
kacangan, telur, daging, ikan dan jenis lainnya. 
Vitamin, air, mineral, dan air, dapat diperoleh 
dari sayur – sayuran, dan buah. Zat gizi pada 

makanan mempengaruhi pertumbuhan bayi, 
selain itu faktor genetik juga berperan 
terhadap keadaan gizi seseorang. 

MP-ASI merupakan proses transisi 
dari asupan yang semata ASI susu menuju ke 
makanan yang semi padat. Untuk proses ini 
juga dibutuhkan ketrampilan motorik oral. 
Ketrampilan motorik oral berkembang dari 
reflex menghisap menjadi menelan makanan 
yang berbentuk bukan cairan dengan 
memindahkan makanan dari lidah bagian 
depan ke lidah bagian belakang. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 
pemberian makanan pendamping ASI 
berhubunagan dengan status gizi pada bayi 
berusia 6-12 bulan dengan nilai ρ (0,000) < 
0,05. 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Carnoto (2000), 
yang menyatakan bahwa ada hubungan 
antara pemberian makanan pendamping ASI 
dengan status gizi bayi yang berumur 6-12 
bulan. Untuk meningkatkan status gizi pada 
bayi diperlukan adanya pemberian ASI 
eksklusif sampai berumur 6 bulan dan 
selebihnya memberikan makanan pendamping 
pada bayi. 

Bayi umur 6-12 bulan harus diberikan 
makanan pendamping karena zat gizi yang 
terkandung pada ASI tidak memenuhi angka 
kecukupan gizi bayi, jika tidak diberikan 
makanan pendamping asi maka status gizinya 
menurun.

 
KESIMPULAN 
1. Pemberian ASI Eksklusif berhubungan 

dengan status gizi bayi usia 6 - 12 bulan 
di Kelurahan Bira tahun 2010. 

2. Asupan gizi berhubungan dengan status 
gizi bayi usia 6-12 bulan di Kelurahan Bira 
tahun 2010. 

3.  Pemberian makanan pendamping ASI  
berhubungan dengan status gizi bayi usia 
6-12 bulan di Kelurahan Bira tahun 2010.

 
SARAN 
1. Ibu-ibu diharapkan untuk tidak 

memberikan makanan dan minuman  
selain ASI sebelum balita berusia enam 
bulan bagi yang memiliki bayi. 

2. Semua keluarga khususnya ibu-ibu 
diharapkan untuk memperhatiakan 
kebersihan bayinya baik dari segi 
penyediaan makanan, pakaian, serta 

tubuhnya agar terhindar dari kuman atau 
bakteri yang dapat menimbulakan 
penyakit infeksi seperti diare dan ISPA. 

3. Semua keluarga khususnya ibu-ibu 
diharapkan untuk memberikan makanan 
tambahan setelah balita berumur ≥ 6 
bulan agar gizinya yang dibutuhkan bisa 
seimbang.
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