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ABSTRACT 

Background : In Indonesia, the 1995 Household Health Survey indicated that 41% of 
pregnant women suffer from chronic energy deficiency and 51% who suffer from anemia. 
While in South Sulawesi in 1992, pregnant women who suffer from anemia ranged from 45.5 
to 71.2% and in 1994 increased to 76.17%. 

Objective : This research aims to reveal the nutritional status of pregnant mothers and 
knowledge about exclusive breast feeding in Kelurahan Kecamatan Makassar Maccini. This 
research is a descriptive study with a sample of 31 pregnant women, purposively selected 
according to predetermined criteria. The nutritional status of pregnant women were measured 
with anthropometric measurements of upper arm circumference (LILA), and knowledge of 
pregnant women obtained by using questionnaires. 

Results : From the research results obtained by the nutritional status of pregnant women in 
Sub District Maccini Makassar ie 87.1% classified as "normal" and 12.9% classified as 
"chronic lack of energy (KEK)." To the knowledge of pregnant women about exclusive breast 
feeding and 51.61% are knowledgeable "good" and 48.39% are knowledgeable "less". 

Conclusion : Based on this research we concluded that the nutritional status of pregnant 
women in Sub Maccini Makassar District was good enough, whereas for the knowledge of 
pregnant women about exclusive breastfeeding is not too much different between a 
knowledgeable, good with less knowledgeable. Advised to need to increase health education 
and the role of health workers 
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PENDAHULUAN  

ASI adalah makanan terbaik bayi pada 
awal usia kehidupannya. Hal ini tidak hanya 
karena ASI mengandung cukup zat gizi, akan 
tetapi juga karena ASI mengandung zat 
imunologik yang melindungi bayi atas infeksi. 
ASI juga meningkatkan keakraban ibu dan anak, 
yakni yang bersifat membangun kepribadian 
anak yang baik di kemudian hari. Itulah 
sebabnya ASI terbaik untuk bayi. 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia 
(SDKI) 1997 diketahui bahwa hampir semua 
bayi (96,3%) di Indonesia pernah mendapat ASI. 
Hasil berikutnya, berdasar SDKI 1997 adalah 
sebanyak 8% bayi baru lahir mendapat ASI 
dalam 1 jam setelah lahir, dan 53% bayi 
mendapat ASI pada hari pertama. Proporsi anak 
yang mendapat ASI pada hari pertama menurun 

dengan meningkatnya tingkat pendidikan ibu; 
Proporsi anak yang diberi ASI pada hari pertama 
paling rendah, yaitu 51% untuk bayi yang 
dilahirkan dengan pertolongan dokter/bidan; dan 
tertinggi 65% untuk bayi lahir tanpa 
pertolongan/orang awam. Rata-rata lamanya 
pemberian ASI Eksklusif hanya 1,7 bulan.  

Perlu dibedakan antara pengertian 
memberi ASI (pada awal), memberi ASI 
eksklusif, dan memberi ASI parsial (sebagian). 
Menurut UNICEF pada tahun 1997, ± 95% bayi 
Indonesia pernah diberi ASI, dan hanya 5% atau  
± 200.000 bayi yang sama sekali tidak pernah 
mendapat ASI. Berdasar pada proporsi  (95%) 
bayi yang mendapat ASI tersebut, hanya 
sebagian kecil yang memperoleh ASI eksklusif 
atau ASI penuh, tanpa diberikan makanan atau 
minuman lain. Bayi yang mendapat ASI eksklusif 
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pada satu bulan pertama 63%, 45% sampai 
bulan kedua; 30% bulan ketiga; 19% bulan 
keempat; 12% bulan kelima dan hanya 6% 
sampai bulan keenam. Keadaan ini diduga 
berkaitan dengan gangguan pertumbuhan berat 
badan dan panjang badan bayi, yang sudah 
terjadi pada usia sebelum 4 bulan.  Apabila 
status gizi ibu normal, pada masa sebelum dan 
selama masa hamil, kemungkinan besar akan 
melahirkan  bayi yang sehat, cukup bulan, 
dengan berat badan normal. Kondisi seperti itu, 
dapat dikatakan, bahwa kualitas bayi yang 
dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi 
ibu sebelum dan selama hamil.  (Soekirman, 
2000).    

Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-6 bulan 
mutlak diperoleh melalui  ASI, bagi bayi dengan 

ASI eksklusif. Berdasarkan hal ini, maka upaya 
perbaikan gizi bayi 0-6 bulan dilakukan melalui 
perbaikan gizi ibu, sebelum dan pada masa 
pemberian ASI eksklusif. Di Indonesia hanya 
14% bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 5 
bulan dan hanya 8% bayi mendapat ASI 
eksklusif sampai usia 6 bulan (Depkes, 2004).  

Pemberian ASI eksklusif 6 bulan menurut 
HKI pada bayi di sejumlah kota besar di 
Indonesia ternyata masih rendah. Pemberian 
ASI eksklusif pada bayi sampai usia sebulan 
setelah kelahirannya hanya 25-80%.  Lebih  
buruk  lagi di daerah kumuh perkotaan (Jakarta, 
Makassar, Surabaya dan Semarang), yang 
pemberiannya  hanya sampai 40%.  

METODOLOGI PENELITIAN 
 
Jenis  penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di 
Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar; 
Kotamadya Makassar. Penelitian dilaksanakan 
pada bulan Mei-Juni 2009. Sampel penelitian 

ialah Ibu hamil yang ada di Kelurahan Maccini, 
Kecamatan Makassar  dengan kriteria : 
Berdomisili di Kelurahan Maccini, Kecamatan 
Makassar; Pendidikan minimal tamat SD; 
Kehamilan anak pertama.  

HASIL PENELITIAN 
 
Umur Ibu Hamil 

Tabel 1 
Sebaran Jumlah Ibu Hamil menurut Kelompok 

Umur di Kelurahan Maccini, Kecamatan 
Makassar 

 
Umur n % 

Umur: 
< 18 tahun 

 
2 

 
6,45 

18-20 tahun 4 12,9 
21-30 tahun 25 80,65 
> 30 tahun 0 0 

Pekerjaan: 
    PNS 

 
3 

 
9,68 

    PegawaiSwasta 3 9,68 
    Wiraswasta 2 6,45 
    Buruh 3 9,68 
    URT 20 64,51 
Pendidikan: 

Tamat SD 
 
5 

 
16,13 

Tamat SMP 6 19,35 
Tamat SMA 15 48,39 
Perguruan Tinggi 5 16,13 

Total 31 100 

 
 
Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan 

bahwa dari 31 sampel 2 ibu hamil (6,45%)  
berumur < 18 tahun, 4 ibu hamil (12,9%)    
berumur  18-20 tahun,  dan  25 ibu  hamil  
(80,65%)   berumur 21-30 tahun, Sebagian 
besar tidak berkerja atau hanya sebagai ibu 
rumah tangga (64,51%), dan kebanyakan  ibu  
hamil  berpendidikan tamat  SMA (48,39%).  

Frekuensi Kehamilan 
 

Tabel 2 
Sebaran Jumlah Sampel Berdasar Frekuensi 

Kehamilan  di Kelurahan Maccini  
Kecamatan Makassar 

 
Frekuensi 
Kehamilan n % 

1 kali 28 90,32 
2 kali 3 9,68 

Total 31 100 
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Berdasarkan tabel 2 di atas, ternyata 
dari 31 sampel sebanyak 28 ibu hamil (90,32%) 
yang frekuensi kehamilannya baru  pertama   
kali.   

Satus Gizi 
 

Tabel 3 
Sebaran Jumlah Ibu Hamil Berdasar Status Gizi 

di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar 
 

LILA (cm) n % 

KEK  4 12,9 
Normal 27 87,1 

Total 31 100 

 
Berdasarkan tabel 05 di atas 

didapatkan, bahwa dari hasil pengukuran 
antropometri untuk LILA dari 31 sampel 
sebanyak 27 ibu hamil  (87,1%) yang status 
gizinya normal dan 4 ibu hamil (12,9%) yang 
status gizinya kurang energi kronik (KEK). 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pemberian ASI 
Eksklusif 
 

Tabel 4 
Sebaran Jumlah Ibu Hamil menurut 

Pengetahuannya tentang Pemberian ASI 
Eksklusif 

 

Pengetahuan n % 

Baik 16 51,61 
Kurang 15 48,39 

Total 31 100 

 
Berdasarkan tabel  06  dapat dilihat,  

bahwa  tidak  jauh berbeda antara yang  
berpengetahuan baik  maupun kurang. Dari             
31 sampel 16   ibu    (51,61%)   yang   
pengetahuannya   baik  dan 15  ibu (48,39%)  
yang pengetahuannya kurang. 

PEMBAHASAN 
 
Status Gizi Ibu Hamil 

Sejumlah hal yang mempengaruhi status 
gizi ibu hamil yaitu : status sosial ekonomi, 
status kesehatan ibu, jarak kelahiran jika yang 
dikandung bukan anak pertama, paritas dan usia 
kehamilan pertama. Usia diperlukan untuk 
menentukan besaran kalori serta zat gizi yang 
akan diberikan (Arisman, 2004). Status gizi ibu 
menjadi lebih penting karena selain tingginya 
berbagai keadaan kurang gizi, persentase 
kehamilan pada usia muda cukup tinggi. 
Berdasar pada data SDKI 2003, walaupun 
menunjukkan kecenderungan menurun, ternyata 
persentase ibu yang melahirkan anak 
pertamanya, pada usia kurang dari 20 tahun 
masih cukup tinggi. Di antara responden wanita 
menikah yang berusia kurang dari 25 tahun, 
sekitar 12% mempunyai anak pada waktu 
berusia 18 tahun atau mulai hamil pada usia 
mereka 17 tahun, sedangkan berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh bahwa kebanyakan  ibu 
hamil pada usia 20 – 30  tahun (80,65%). 
Kelompok umur 21 – 30 tahun merupakan umur 
ideal seorang ibu untuk menjalani proses 
kehamilan dan persalinan. Usia yang rentan 
terhadap kelainan kehamilan adalah usia remaja 

atau usia di atas 30 tahun. Kelahiran premature 
pada umumnya terjadi pada anak usia remaja. 
Hal tersebut dapat terjadi karena kurang 
matangnya organ reproduksi, gizi buruk, kurang 
perawatan selama periode prakelahiran, atau 
karena kondisi ekonomi-sosial yang rendah. 
Sedangkan pada ibu yang berusia di atas 30 
tahun juga harus diwaspadai karena semakin 
bertambah umur maka akan mudah terjadinya 
kekurangan gizi yang akan berpengaruh 
terhadap berat badan selama kehamilan dan 
juga pada bayi yang akan dilahirkan. Pada usia 
ini juga kadang-kadang dapat menimbulkan 
down syndrome yaitu keterbelakangan mental 
(Helen, 2001). 

Selain faktor usia, faktor yang juga 
mempengaruhi status gizi ibu hamil adalah 
status ekonomi. Status ekonomi, terlebih jika 
yang bersangkutan hidup di bawah garis 
kemiskinan (keluarga prasejahtera), berguna 
untuk pemastian apakah si ibu berkemampuan 
membeli dan memilih makanan yang bernilai gizi 
tinggi (Arisman, 2004). Ekonomi juga selalu 
menjadi faktor penentu dalam proses kehamilan 
yang sehat. Keluarga dengan ekonomi cukup 
dapat memeriksakan kehamilannya secara rutin, 
merencanakan persalinan di tenaga kesehatan 



Media Gizi Pangan, Vol. IX, Edisi 1, Januari – Juni 2010                            Status gizi dan Pengetahuan ASI Eksklusif                               

 30

dan melakukan persiapan lainnya dengan baik. 
Ekonomi erat hubungannya dengan perkerjaan. 
Hasil penelitian diketahui bahwa 20 sampel 
(64,51%) tidak bekerja atau berperan sebagai 
ibu rumah tangga, selebihnya adalah sampel 
yang mempunyai pekerjaan baik itu sebagai 
pegawai negeri sipil, pegawai swasta, 
wiraswasta, maupun buruh. Adanya sampel 
yang tidak bekerja tersebut akan berpengaruh 
pada pengadaan pangan di tingkat rumah 
tangga. Namun, tidak menutup kemungkinan 
untuk ibu rumah tangga yang berpenghasilan 
cukup. Di sisi lain, ibu hamil berkerja juga dapat 
mempengaruhi status gizi dan kehamilannya. 
Ibu hamil yang bekerja tersebut membutuhkan 
lebih banyak unsur-unsur zat gizi, juga tidak 
boleh melakukan perkerjaan yang terlalu berat 
dan stress yang berlebihan karena akan 
mempengaruhi kehamilannya. 

Faktor yang juga mempengaruhi status 
gizi adalah frekuensi kehamilan. Pada penelitian 
ini kriteria sampel yang diambil adalah ibu hamil 
dengan kehamilan anak pertama. Berdasarkan 
hasil pengumpulan data diperoleh bahwa ada 2 
sampel yang frekuensi kehamilannya > 1 kali. 
Terlalu sering hamil dan dengan jarak yang 
terlalu rapat dapat menguras cadangan zat gizi 
tubuh. Gizi ibu yang belum pulih sudah harus 
menanggung beban untuk membesarkan janin 
dalam kandungannya (Moehji, 2003). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan 
untuk mengetahui status gizi ibu hamil, di 
antaranya yaitu dengan pengukuran 
antropometri melalui pengukuran lingkar lengan 
atas (LILA). Dari hasil penelitian diperoleh 
bahwa dari 31 sampel yang ukuran LILA-nya ≥ 
23,5 cm atau status gizinya normal yaitu 
sebanyak 27 ibu hamil (87,1%) sisanya 4 ibu 
hamil (12,9%) ukuran LILA-nya < 23,5 cm atau 
status gizinya kurang/risiko kurang energi kronis 
(KEK). Hal ini menunjukkan bahwa status gizi 
ibu hamil di Kelurahan Maccini Kecamatan 
Makassar sudah cukup baik.   

Hasil SKRT 1995 menunjukkan, bahwa 
41% ibu hamil menderita KEK. Terjadinya KEK 
dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 
(01) daerah tempat tinggal, (02) umur, (03) 
status perkawinan, (04) pendidikan, (05) 
pengeluaran perkapita, dan (06) status 
pekerjaan. 

Ibu hamil KEK dapat menimbulkan 
masalah yang serius karena akan berdampak 
meningkatkan resiko kesakitan dan kematian ibu 
serta mengakibatkan ibu melahirkan bayi 

dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang 
pevalensinya masih tinggi yaitu 13–15 %, yang 
merupakan salah satu penyebab tingginya 
angka kematian bayi. Tingginya angka BBLR 
tersebut erat kaitannya dengan gizi ibu waktu 
hamil dan bahkan sebelum hamil.  

Hasil penelitian Edwi Saraswati, dkk di 
Jawa Barat (1998) menunjukkan bahwa KEK 
pada batas 23,5 cm belum merupakan resiko 
untuk melahirkan bayi dengan BBLR walaupun 
resiko relatifnya cukup tinggi. Sedangkan ibu 
hamil dengan KEK pada batas 23 cm 
mempunyai resiko 2,0087 kali untuk melahirkan 
BBLR dibandingkan dengan ibu yang 
mempunyai LILA lebih dari 23 cm. 

Gizi ibu hamil perlu diperhatikan agar 
janin yang dikandungnya bisa tumbuh dan 
berkembang secara normal sehingga bayi yang 
yang dilahirkan akan normal. Dengan 
melahirkan bayi yang memiliki berat badan 
normal akan mengurangi kejadian gizi buruk 
pada balita. Ibu hamil yang terjamin konsumsi 
zat gizinya sesuai dengan kebutuhannya akan 
sangat membantu setelah melahirkan. Air susu 
ibu (ASI)  yang diproduksi oleh ibu menyusui 
dengan status gizi yang baik akan menjamin 
terpenuhinya kebutuhan ASI untuk bayinya. 
Dengan mengikuti anjuran pemerintah 
melaksanakan ASI Eksklusif akan ikut menjamin 
mengurangi kejadian balita gizi buruk pada balita 
umur 6 bulan. Pertumbuhan bayi pada awal-
awal kehidupannya akan   menentukan   status   
gizi   selanjutnya   sampai  umur   5   tahun. 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pemberian ASI 
Eksklusif 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 
bahwa pengetahuan ibu hamil tentang 
pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Maccini 
Kecamatan Makassar masih rendah tidak jauh 
berbeda antara yang berpengetahuan baik 
maupun yang kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa 
dari 31 sampel sebanyak 16 ibu hamil  (51,61%) 
yang berpengetahuan baik sedangkan yang 
berpengetahuan kurang sebanyak 15 ibu hamil 
(48,39%). 

Gangguan proses pemberian ASI 
eksklusif pada prinsipnya berakar pada 
kurangnya pengetahuan ibu. Pengetahuan 
tentang pemberian ASI Eksklusif harus diperoleh 
ibu hamil sedini mungkin yaitu pada usia 
kehamilan anak pertama agar kelak ketika masa 
persalinan dan masa menyusui si ibu dapat 
menerapkan pemberian ASI Eksklusif. 
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Tingkat pengetahuan seseorang 
berhubungan dengan latar belakang pendidikan. 
Pendidikan ibu yang relatif kurang dianggap 
dapat menurunkan perilaku pemberian ASI 
Eksklusif. Menurut Depkes 2004, hanya 8% bayi 
yang mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 
bulan. 

Pengetahuan ini dapat diperoleh dengan 
berbagai cara di antaranya yaitu dengan 
konsultasi kepada petugas kesehatan, 
memanfaatkan beberapa media untuk 
memperoleh informasi maupun yang diperoleh 
dari pendidikan formal (Notoatmodjo, 2003). 

Sampel yang diambil dalam penelitian 
adalah sampel yang pendidikannya minimal 
tamat Sokalah Dasar (SD). Tingkat pendidikan 
sampel merupakan jenjang pendidikan yang 
telah diselesaikan. Tingkat pendidikan reponden 
yang paling banyak yaitu tamat SMA ada 15 ibu 
hamil (48,39%).  

Tingginya tingkat pendidikan yang dicapai 
penduduk mencerminkan taraf intelektualitas 
penduduk tersebut. Tingkat pendidikan ibu di 
Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar cukup 
tinggi. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan 
Maccini termasuk daerah yang pertumbuhannya 
senantiasa bergerak cepat, selain itu fasilitas 
pendidikan dan media informasi yang tersedia 
cukup banyak dan beraneka ragam. Hal tersebut 
dapat memberi kesempatan kepada masyarakat 
untuk memperoleh pendidikan  yang  tinggi, 
selain  faktor  di atas  juga  dapat pula 
disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi 
(Achmad, 2000). 

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi 
kemampuan penerimaan informasi gizi. Semakin 
tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah 
menerima informasi-informasi gizi, dibandingkan 
dengan pendidikan yang lebih rendah. 

Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang 
rendah akan lebih memillih untuk 
mempertahankan tradisi-tradisi yang 
berhubungan dengan makanan, sehingga sulit 
menerima informasi baru  di bidang gizi. 
Ketersediaan  informasi gizi,  akan dapat 
menambah  pengetahuan gizi ibu dan dengan 
pengetahuan gizi yang baik, maka diharapkan 
status gizi ibu dan bayinya juga baik, dengan 
pengetahuan baik, ibu hamil akan lebih mampu 
mengatur pola makannya agar kebutuhan gizi si 
ibu dapat terpenuhi dan juga  janin yang 
dikandungnya dapat terpenuhi, agar kelak dapat 
lahir dengan normal. 

Suksesnya pemberian ASI Eksklusif, 
selain faktor status gizi ibu hamil dan 
pengetahuan juga dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu antara lain karena adanya 
perubahan sosial budaya dimana ibu – ibu 
bekerja atau kesibukan lainnya juga faktor 
psikologis karena takut kehilangan daya tarik 
sebagai seorang wanita dan karena adanya 
tekanan batin. 

Pada hakekatnya setiap ibu hamil secara 
alamiah disiapkan untuk memberikan ASI 
kepada bayinya. 

Menyusui adalah salah satu komponen 
dari sistem reproduksi sejak kehamilan, 
melahirkan dan menyusui. Apabila kehamilan 
berlangsung tanpa komplikasi, kemungkinan 
besar menyusui juga berhasil. 

Namun dalam kenyataanya tidak selalu 
demikian karena menyusui bukan sesuatu yang 
terjadi dengan sendirinya, akan tetapi 
merupakan suatu keterampilan yang perlu 
diajarkan dan disiapkan sejak hamil. Oleh 
karena itu ibu hamil perlu mengetahui tentang 
manajemen laktasi. 

KESIMPULAN 
 
Status gizi ibu hamil di Kelurahan Maccini, 
Kecamatan Makassar, sebagian besar sampel, 
yaitu 27 ibu hamil  (87,1%) tidak beresiko kurang 
energi kronik (KEK) atau status gizinya tergolong 
normal. Pengetahuan  ibu  hamil  tentang  
pemberian  ASI  Eksklusif    tidak  terlalu 

berbeda jauh antara yang berpengetahuan baik 
dengan yang berpengetahuan kurang,  yang 
secara berurutan 16 orang sampel  (51,61%) 
berpengetahuan baik; sedang15 orang sampel 
(48,39%), berpengetahuan kurang.  
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