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ABSTRACT 

Background : Nutritional status of lactating mothers will determine the quantity and quality of 
milk production so that indirectly played a role in determining the nutritional status of children. 
Therefore it needs to get serious attention.  

Objective : This study aimed to determine the factors associated with nutritional status of 
lactating mothers in the area of PHC Moncobalang Gowa. 

Method : This study uses a cross sectional study. Samples are as many as 70 nursing 
mothers who elected Moncobalang puorposive sampling in Gowa district. Measurement of 
nutritional status using BMI and dietary data, knowledge of nutrition and income level was 
collected through interviews. 

Result : The results of this study found 28.6% of respondents have less diet, lack of 
knowledge (41.5%), income less (62.9%) and nutritional status of mothers as much as 62.9% 
lean. Results of statistical analysis showed a significant relationship between nutritional 
status of lactating mothers diet (p = 0.002), nutrition knowledge (p = 0.002) and income level 
(0 = 0002).  

Conclusion : Improvement of nursing mothers diet should be done early ie since pregnancy, 
and nutrition education efforts for breast-feeding mothers should be continued since the time 
of pregnancy. 
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LATAR BELAKANG 
Masa menyusui adalah masa yang 

sangat penting dan berharga bagi seorang ibu 
dan bayinya. Pada masa inilah hubungan 
emosional antara ibu dan anak akan terjalin, 
dengan periode yang cukup panjang, masa 
menyusui sangat baik bagi perkembangan 
mental dan psikis anak. Ketika air susu mengalir 
dari payudara ibu, si anak akan merasakan 
betapa besar curahan cinta, kasih sayang, dan 
kehangatan yang diberikan kepadanya (Arifin, 
2004). 

Zat gizi menyusui sangat penting karena 
berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. 
Selama menyusui, ibu dianjurkan untuk 
meningkatkan asupan kalori, protein, kalsium, 
zat besi, asam folat dan vitamin serta mineral 
lainnya untuk mencukupi kebutuhan zat gizi saat 

menyusui (Zalilah, 2006). Agar ibu menghasilkan 
1 liter ASI diperlukan pula makanan tambahan . 
Apabila ibu yang sedang menyusui bayinya tidak 
mendapatkan tambahan makanan, tentu akan 
berakibat terjadinya kemunduran dalam 
pembuatan dan produksi ASI. Terlebih lagi jika 
pada masa kehamilan ibu juga mengalami 
kekurangan gizi. Karena itu tambahan makanan 
bagi seorang ibu yang sedang menyusui mutlak 
diperlukan (Mochtadi, 1994). 

Status gizi ibu menyusui disebabkan 
oleh banyak faktor, salah satu diantaranya 
adalah pola makan atau asupan zat gizi ibu. 
Pola makan yang baik adalah pola makan yang 
seimbang, memenuhi kebutuhan gizi ibu baik 
dari jenis maupun jumlah. Dalam kehidupan 
sehari-hari, tidak jarang ditemukan ibu menyusui 
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mengalami kekurangan asupan zat gizi akibat 
adanya pantangan makanan tertentu yang 
berkaitan dengan masalah budaya. Asupan zat 
gizi seseorang ditentukan oleh kebisaan makan 
dan frekwensi makan.  

Asupan zat gizi ibu ditentukan oleh 
ketersedian makanan di tingkat keluarga. 
Ketersediaan makanan atau ketahanan pangan 
tingkat keluarga atau rumah tangga sangat 
ditentukan oleh kemampuan daya beli atau 
pendapatan keluarga tersebut. Pada keluarga 
dengan tingkat pendapatan rendah akan sulit 
menyediakan makanan yang bermutu sesuai 
dengan kebutuhan gizi anggota keluarganya, 
sehingga anggota keluarganya menjadi rawan 
masalah gizi.  Golongan ibu menyusui 
merupakan kelompok sangat rawan terhadap 
masalah kekurangan gizi (Yuli, 2006). 

Meskipun suatu keluarga memiliki 
pendapatan yang cukup atau kemampuan 
ekonomi yang memadai, tidak serta-merta akan 
menjamin pemenuhan kebutuhan gizi suatu 
keluarga. Tidak sedikit masalah gizi ditemukan 
pada anggota keluarga yang mapan secara 
ekonomi. Keluarga yang memiliki finansial yang 
cukup tanpa dibarengi dengan pengetahuan gizi 

dan kesehatan yang memadai memiliki risiko 
untuk menderita masalah gizi. Pengetahuan gizi 
yang dimiliki ibu menyusui memiliki peran yang 
penting dalam praktek pemilihan, pengolahan 
dan pengaturan makanan ibu sehari-hari.   

Berdasarkan data di Puskesmas 
Moncobalang jumlah ibu menyusui di wilayah 
tersebut sebanyak 528 orang pada tahun 2006 
dan 226 orang pada tahun 2007 (Puskesmas 
Moncobalang, 2007). Berdasarkan uraian diatas 
maka telah dilakukan penelitian untuk 
mengetahui  Faktor-faktor apa saja yang 
berhubungan dengan status gizi ibu menyusui di 
Puskesmas Moncobalang Kabupaten Gowa 
Tahun 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pola makan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa Tahun 2009. 
Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan 
keluarga dengan status gizi ibu menyusui di 
Puskesmas Moncobalang Kabupaten Gowa 
Tahun 2009. Untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pengetahuan gizi dengan status 
gizi ibu menyusui di Puskesmas Moncobalang 
Kabupaten Gowa Tahun 2009. 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini adalah survei analitik 

dengan rancangan Cross Sectional Study, 
dimana data independennya yaitu jenis 
makanan, pendapatan keluarga dan tingkat 
pengetahuan gizi ibu menyusui dikumpulkan 
dalam satu titik waktu dengan data variabel 
dependen yaitu status gizi.  

Penelitian ini  dilaksanakan di  wilayah 
kerja Puskesmas  Moncobalang Kabupaten 
Gowa pada tanggal  2 – 30 Maret 2009 
menggunakan 70 orang sampel ibu menyusui 
yang dipilih secara Purposive Sampling. 

Data primer yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini meliputi status gizi, pola makan, 
pengetahuan gizi dan pendapatan keluarga. 
Data status gizi dikumpulkan menggunakan 
metode antropometri berdasarkan IMT (Indeks 

Massa Tubuh) yaitu perbandingan Berat Badan 
(BB) dengan Tinggi Badan (TB). Berat badan 
diukur dengan menggunakan timbangan injak 
dan Tinggi badan diukur dengan menggunakan 
mikrotoice. Data pola makan, pengetahuan gizi 
dan pendapatan keluarga dikumpulkan dengan 
cara wawancara kepada responden 
menggunakan kuesioner. 

Pengolahan data hasil penelitian 
dilakukan dengan sistem komputerisasi 
menggunakan program SPSS) dan disajikan 
dalam bentuk tabel distribusi, tabel analisis dan 
narasi. Analisis data menggunakan uji hipotesis 
yaitu Uji Chi-Square dengan tingkat 
kepercayaan 95% (α = 0.05). Apabila terdapat 
nilai ( E ) < 5 maka menggunakan analisis Fisher 
Exact Test. 

 
HASIL PENELITIAN  
 
Karakteristik Umum Responden 
 
Sebagian besar ibu menyusui responden 
penelitian ini tergolong usia reproduktif (19-35 
tahun) sebanyak 94.3%, dengan tingkat 

pendidikan yang terbanyak tamat SLTA (28.6%) 
dan tamat SD (22.9%). 
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Tabel. 1 
Karakteristik Ibu Menyusui  di Puskesmas 

Moncobalang Kabupaten Gowa 
 

Variabel n % 
Umur (tahun): 
  < 19  
  19 – 35  
  > 35  

 
2 
66 
2 

 
2,9 
94,3 
2,9 

Tingkat Pendidikan:   
Tidak tamat SD  
Tamat SD  
Tamat SLTP  
Tamat SLTA 
Tamat Akademi/PT 

5 
16 
28 
20 
1 

7,1 
22,9 
40 

28,6 
1,4 

Pekerjaan:   
Ibu Rumah Tangga 
Pedagang 
Pegawai Negeri Sipil  
Swasta 

63 
2 
1 
4 

90 
2,9 
1,4 
5,7 

Pekerjaan Suami:   
Petani 
Buruh Harian 
Tukang Ojek 
Pegawai Negri Sipil 
Pedagang 
Swasta 

37 
14 
7 
9 
2 
1 

52,8 
20 
10 

12,9 
2,9 
1,4 

Jumlah 70 100 
 

Dilihat dari jenis pekerjaan, sebagian 
besar responden hanya bekerja sebagai Ibu 
Rumah Tangga (IRT) sebanyak 90%. Jenis 
pekerjaan suazi responden yang terbanyak 
hádala sebagai petani (52.8%). 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian 
besar ibu menyusui yang menjadi responden 
penelitian ini mempunyai pola makan yang 

tergolong baik (71.4%), namur jumlah responden 
yang mempunyai pengetahuan gizi baik hanya 
58.5%. Dilihat dari keadaan ekonomi keluarga, 
sebagian besar responden memiliki tingkat 
pendapatan yang tergolong rendah (62.9%). 
  

Tabel 2 
Pola Makan, Pengetahuan Gizi dan Pendapatan 

Ibu Menyusui di Puskesmas Moncobalang 
Kabupaten Gowa 

 
Variabel n=70 (%) 
Pola Makan:   

Baik 
Kurang 

50 
20 

71,4 
28,6 

Pengetahuan:   
Cukup 
Kurang 

41 
39 

58.5 
41.5 

Pendapatan:   
Cukup 
Kurang 

30 
40 

42.9 
62.9 

 
Tabel 3 

Status Gizi Ibu Menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa 

 

Status Gizi n % 

Normal 
Kurus 

26 
44 

37,1 
62,9 

Jumlah 70 100 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa angka 
kekurangan gizi (kurus) pada ibu menyusui di 
wilayah penelitian cukup tinggi. Sebanyak 63% 
ibu menyusui mempunyai status gizi yang 
tergolong kurus. 

Hubungan pola makan dengan status gizi ibu menyusui 
 

Tabel. 4 
Hubungan Antara Pola Makan dengan Status Gizi Ibu Menyusui  

di Puskesmas Moncobalang Kabupaten Gowa 
 

Pola 
Makan 

Status Gizi 
Jumlah X2 

(p value) 
Normal Tidak Normal 

n % n % n % 
Baik 

Kurang 
24 
2 

34,3 
2,9 

26 
18 

37,1 
25,7 

50 
20 

71,4 
28,6 12,702 

(0,002) 
Jumlah 26 37,1 44 68,8 70 100 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa responden 
dengan pola makan baik yang mempunyai 
status gizi normal sebanyak 34,3%, status gizi 
tidak normal sebanyak 37,1%. Sedangkan 
responden dengan pola makan kurang yang 

tergolong status gizi normal sebanyak 2,9% dan 
status gizi tidak normal sebanyak 25,7%. 

Hasil uji statistik menunjukkan  ada 
hubungan yang signifikan antara pola makan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa (p=0.002).

Hubungan Pendapatan Dengan Status Gizi Ibu Menyusui 
 

Tabel. 5 
Hubungan Antara Pendapatan Dengan Status Gizi Ibu Menyusui  

Di Puskesmas Moncobalang Kabupaten Gowa 
 

Pendapatan 

Status Gizi 
Jumlah X2 

(p 
value) 

Normal 
Tidak 

Normal 
n % n % n % 

Cukup 
Kurang 

24 
2 

34,3 
2,9 

23 
21 

32,8 
30 

47 
23 

67,1 
32,9 12,337 

(0,002) 
Jumlah 26 37,1 44 68,8 70 100 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa responden 

yang mempunyai pendapatan cukup dengan 
status gizi normal 34,3%, status gizi tidak normal 
sebanyak 37,1%. Sedangkan responden yang 
mempunyai pendapatan kurang dengan status 

gizi normal sebanyak 2,9% dan status gizi tidak 
normal sebanyak 30%. 

Hasil uji statistik menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara pendapatan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa (0.002).

Hubungan Pengetahuan Dengan Status Gizi Ibu Menyusui 
 

Tabel 7 
Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Status Gizi Ibu Menyusui 

Di Puskesmas Moncobalang Kabupaten Gowa 
 

Pengetahuan 

Status Gizi 
Jumlah X2 

(p value) 
Normal Tidak 

Normal 
n % n % n % 

Cukup 
Kurang 

11 
15 

15,7 
21,4 

30 
14 

42,8 
20 

41 
29 

58,6 
41,4 12,023 

(0,002) 
Jumlah 26 37,1 44 68,8 70 100 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa responden 

yang mempunyai pengetahuan cukup dengan 
status gizi normal sebanyak 15,7%, status gizi 
tidak normal sebanyak 21,4%. Sedangkan 
responden yang mempunyai pengetahuan 
kurang dengan status gizi normal sebanyak 

42,8% dan status gizi tidak normal sebanyak 
20%. 

Hasil uji statistik menujukkan ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa (0.002). 
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PEMBAHASAN
 
Hubungan Pola Makan Dengan Status Gizi Ibu 
Menyusui 

Seseorang perlu makan untuk menjaga 
agar tubuhnya tetap melakukan segala proses 
fisiologisnya. Makanan berfungsi untuk 
menjamin kelangsungan hidup karena ada yang 
berfungsi sebagai sumber tenaga, pembangun 
dan pelindung segala proses. Bila seseorang 
salah dalam mengkonsumsi makanan maka 
akan dapat menimbulkan dampak yang tidak 
baik.  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara pola makan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa. Artinya 
makanan yang dimakan ibu selama menyusui 
mempunyai pengaruh terhadap berat.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Kusmiyati  (2002), di 
Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Sukorejo, yang menyatakan bahwa 
ada hubungan antara pola makan dengan status 
gizi ibu menyusui.  Pada masa menyusui 
kebutuhan zat gizi semakin meningkat. Apabila 
konsumsi makanan sehari-hari kurang beraneka 
ragam maka akan timbul ketidakseimbangan 
antara masukan dan kebutuhan zat gizi  yang 
diperlukan untuk hidup sehat dan produktif pada 
masa menyusui (Admin, 2007).  

Dengan mengkonsumsi makanan sehari-
hari yang beraneka ragam kekurangan zat gizi 
pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi 
oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan 
lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang 
seimbang. Mengkonsumsi makanan yang 
beraneka ragam sangat bermanfaat bagi 
kesehatan ibu menyusui sebab bila tidak 
diimbangi peningkatan makanan, akan 
membahayakan gizi ibu dan bayinya. Kendati 
demikian tidak ada makanan khusus bagi ibu 
menyusui. Mereka hanya perlu makan seperti 
biasa dengan menu beragam sesuai pola makan 
yang seimbang. Porsinya saja yang ditambah 
baik melalui makan pokok maupun kudapan. 
Makanan bagi ibu menyusui sangat berguna 
untuk  memulihkan kondisi fisik setelah 
melahirkan serta           untuk meningkatkan 
produksi ASI yang cukup dan sehat untuk bayi 
(Inayati, 2006).  

Kekurangan gizi pada ibu menyusui juga 
dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada 
ibu dan bayinya. Gangguan pada bayi meliputi 

proses tumbang anak, bayi mudah sakit, mudah 
terkena infeksi. Kekurangan zat-zat esensial 
menimbulkan gangguan pada mata ataupun 
tulang (Endif, 2009). 
 
Hubungan Pendapatan Dengan Status Gizi Ibu 
Menyusui 

Tingkat pendapatan merupakan faktor 
yang dapat menggambarkan keadaan ekonomi 
suatu keluarga. Keterjangkauan seseorang 
untuk mencukupi kebutuhannya untuk 
mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam 
erat hubungannya dengan pendapatan yang 
diperolehnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan 
bahwa setiap bahan makanan yang akan 
dikonsumsi tidak terlepas dari biaya .  

Hasil uji statistik menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara pendapatan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Kusmiyati (2002) di Kelurahan Sonorejo 
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Sukorejo, yang 
menyatakan bahwa ada hubungan antara pola 
tingkat ekonomi dengan status gizi ibu menyusui 
pada keluarga miskin.  

Berdasarkan hasil penelitian di 
Puskesmas Moncobalang sebagain besar 
responden mempunyai pendapatan kurang dari 
UMR Propinsi (Rp 905.000). Pekerjaan kepala 
keluarga (suami) ibu menyusui sebagian besar 
hanya sebagai petani dengan pendapatan per 
hari ± Rp. 25000. Sehingga untuk memenuhi 
kebutuhan gizi pada masa menyusui sangat 
kecil. Namun ada responden dengan 
pendapatan kurang tetapi bisa memenuhi 
kebutuhan gizinya saat menyusui. Dengan 
membeli sayur-sayuran dan lauk pauk yang 
murah tetapi tetap memiliki nilai gizi yang tinggi. 
Sebab makanan yang bergizi bukan berarti 
harus mahal harganya. Sehingga dengan 
demikian status gizi ibu saat menyusui tetap 
baik. 

Menurut Yuli (2006) tingkat pendapatan 
yang memadai tentunya akan memberikan 
kemungkinan yang lebih besar untuk memenuhi 
kebutuhan gizi ibu menyusui. Dari tingkat 
pendapatan yang memadai diharapkan ibu 
menyusui akan dapat memenuhi kebutuhan 
gizinya. Seperti diketahui bahwa status gizi ibu 
menyusui juga akan ditentukan oleh makanan 
yang dikonsumsi sehari-hari sehingga akan 
menghasilkan produksi ASI yang baik.  
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Hubungan Pengetahuan Dengan Status Gizi Ibu 
Menyusui 

Pengetahuan atau kognitif merupakan 
domain yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang. Perilaku juga merupakan 
kekayaan pribadi seseorang yang diperoleh 
melalui pengalaman dan latihan (Burhanuddin, 
1995). Perilaku yang didasari oleh pengetahuan 
akan lebih langgeng daripada perilaku yang 
tidak didasari oleh pengetahuan.  

Berdasarkan hasil penelitian di 
Puskesmas Moncobalang sebagian besar 
responden sudah mampu menjelaskan secara 
garis besar apa yang mereka ketahui tentang 
gizi tetapi mereka belum mampu 
mengaplikasikan pada kondisi sebenarnya. 
Adapula responden yang pengetahuannya 
kurang tentang gizi. Hal ini dikarenakan tingkat 
pendidikan responden sebagian besar hanya 
tamat SLTP, sehingga mereka tidak mengetahui 
makanan apa saja yang baik untuk mereka 
konsumsi pada saat mereka menyusui, sehingga 
terkadang ibu menyusui mengkonsumsi 
makanan seadanya saja sesuai dengan 
kemampuan mereka . Namun walaupun 
demikian ibu menyusui tetap mempunyai status 
gizi yang baik..Dan kurangnya penyuluhan yang 

diadakan oleh pihak  puskesmas kepada ibu 
menyusui tentang pengetahuan gizi.  

Hasil uji statistik menunjukkan  ada 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan 
dengan status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa. Artinya semakin 
baik pengetahuan gizi yang dimiliki ibu menyusui 
maka semakin baik pula status gizinya. 

Menurut Arifin (2004) faktor penunjang 
status gizi yang baik ibu menyusui sangat 
dipengaruhi oleh pengetahuan gizi ibu menyusui 
. Karena dengan pengetahuan yang cukup ibu 
menyusui dapat memberikan konstribusi yang 
benar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi 
selama ibu menyusui. Sehingga pantangan-
pantangan atau mitos-mitos yang dikenakan 
kepada ibu menyusui dapat diperhatikan. 
Jangan sampai pantangan tersebut merugikan 
kondisi gizi ibunya maupun anak yang 
disusuinya.  

Pengetahuan terhadap kuantitas dan 
kualitas makanan pada saat ibu menyusui 
sangat mempengaruhi produksi ASI, jika 
keadaan gizi ibu baik secara kuantitas, akan ASI 
pun akan diproduksi dengan lebih banyak 
daripada ibu dengan gizi yang kurang (Inayati, 
2006). 
 

 
KESIMPULAN 
 
1. Ada hubungan antara pola makan dengan 

status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa 

2. Ada hubungan antara pendapatan dengan 
status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa. 

3. Ada hubungan antara pengetahuan dengan 
status gizi ibu menyusui di Puskesmas 
Moncobalang Kabupaten Gowa. 
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