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RINGKASAN 
 

Latar Belakang . Masalah anemia pada remaja puteri perlu juga mendapat 
perhatian yang serius mengingat prevalensinya yang cukup tinggi dan dampaknya 
juga sangat besar. Anemia dapat menurunkan kebugaran fisik. Salah satu 
penyebab anemia karena kekurangan asupan, kurangnya penyerapan zat besi dan 
meningkatkan kebutuhan akibat menstruasi. Kekurangan zat besi biasanya terjadi 
bersamaan dengan kekurangan zat gizi mikro lainnya, termasuk folat, vitamin C, 
dan vitamin E.  
 
Tujuan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen 
besi dengan multivitamin terhadap peningkatan kadar hemoglobin mahasiswa 
puteri. 
 
Metode . Penelitian ini menggunakan desain Randomized, Pretest-Postest 
Controled, dengan sampel mahasiswa puteri anemia yang terbagi dua kelompok. 
Kelompok intervensi diberikan suplemen zat besi, folat, vitamin C dan vitamin E. 
Pengukuran Hb menggunakan metode Hemoque. Analisis data menggunakan uji 
statistikc Uji t dua sampel berhubungan.  
 
Hasil . Hasil penelitian menunjukkan proporsi penderita anemia mencapai 23.14%, 
namun sebagian besar tergolong anemia ringan (75%). Setelah pemberian 
suplemen besi selama dua bulan, pada umumnya kadar Hb mahasiswa puteri 
mengalami peningkatan, yaitu 0.64 gr/dL pada kelompok control (p= 0.039) dan   
1.05 gr/dL pada kelompok intervensi (p=0.008).  
 
Kesimpulan . Disimpulkan bahwa pemberian suplemen besi, folat dengan 
multivitamin lebih efektif meningkatkan  kadar hemoglogin. Disarankan agar setiap 
mahasiswa puteri mengkonsumsi suplemen besi dengan multivitamin saat 
mengalami menstruasi guna mencegah anemia. 
 
Kata kunci: Suplemen besi, multivitamin, hemoglogin, mahasiswa puteri 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Anemia gizi khususnya usia 
remaja masih merupakan masalah 
kesehatan masyarakat di Indonesia 
(prevalensi >15%). Beberapa hasil 
penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa prevalensi anemia gizi pada 

wanita usia sekolah atau remaja masih 
cukup tinggi. Prevalensi anemia remaja 
putri di Bandung 40-41% (Saidin 2002 & 
Lestari 1996),  sedangkan menurut SKRT 
2001 anemia pada remaja putri mencapai 
57.1%.  
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Anemia berpengaruh terhadap 
kemampuan mental dan  fisik seseorang. 
Remaja puteri yang menderita anemia  
mengalami penurunan memori (Satriono, 
1995), kurang teliti dalam ujian akdemik 
(Soemantri AG, 1978),  cara berpikir 
terang dan berfikir analog juga menurun 
(Krisdimurtirin, 1996), sehingga 
mempunyai prestasi belajar yang lebih 
rendah dari rekannya yang non anemia 
(Webb dan Oski dalam Sunita,  1990). 
Selain itu, remaja putri dengan anemia 
mudah terinfeksi, mengakibatkan 
kebugaran/kesegaran tubuh berkurang, 
sehingga pada saat akan menjadi calon ibu 
dengan keadaan berisiko tinggi.  

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes 
Makassar mempunyai jadwal akademik 
yang sangat padat, sehingga sangat 
membutuhkan keadaan fisik dan mental 
yang optimal. Penerapan KBK (kurikulum 
berbasis kompetensi) pada setiap Jurusan 
membawa konsekwensi bahwa setiap 
mahasiswa harus siap untuk mengikuti 
praktek yang lebih banyak, disamping 
melaksanakan tugas mandiri yang 
terstruktur dan kegiatan kuliah yang padat. 
Untuk dapat melakukan aktivitas akademik 
tersebut mahasiswa harus memiliki kondisi 
fisik dan mental yang prima. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
kesehatan mahasiswa baru akademi-
akademi kesehatan (sekarang jurusan-
jurusan Poltekkes Makassar) menemukan 
50-80% mahasiswa baru menderita Anemia. 
Hasil yang sama tidak berbeda dengan 
prevalensi anemia pada maba IPB yang 
mencapai 57% 
(groups.yahoo.com/group/IPB-Fisheries, 
2011).   

Penyebab utama anemia adalah 
karena rendahnya jumlah dan kualitas zat 
besi yang dikonsumsi, adanya zat pelancar 
dan penghambat penyerapan zat besi 
dalam tubuh (Almatsier S, 2001). Disamping 
itu anemia pada remaja puteri disebabkan 
oleh meningkatnya kebutuhan akibat 
menstruasi setiap bulan. Kondisi tersebut 
akan lebih buruk apabila remaja mengalami 

kekurangan asupan energi, protein dan zat-
zat gizi mikro lain seperti vitamin C, vitamin 
E dan Zeng (Zn).   Menurunnya status 
kandungan zat besi menyebabkan anemia, 
kondisi anemi ini dapat berakibat 
menurunkan tingkat kebugaran fisik. 
Menurunnya tingkat kebugaran fisik akan 
berdampak pada penurunan kemampuan 
melaksanakan akativitas fisik. Menurunnya 
kemampuan kerja pada remaja yang anemi 
disebabkan karena menurunnya persediaan 
oksigen dalam jaringan, gangguan aktivitas 
system electron dan pelemahan 
kemampuan metabolisme energi dalam 
mitokondria (Chandrawali, 2007).  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
pemberian suplemen besi dapat 
meningkatkan status besi dalam tubuh. 
Beberapa penelitian pada subjek anak 
sekolah (Windiarso A, 2002; Nadimin, 
2004), pekerja wanita (Chandrawali, 2007), 
remaja wanita (M Saidin dan Sukati, 1997)  
ibu hamil (Saad A, 2008) menyimpulkan 
bahwa suplementasi besi akan lebih efektif 
apabila dikombinasikan dengan multivitamin 
seperti vitamin C dan vitamin E. Vitamin C 
berperan untuk meningkatkan penyerapan 
zat besi dalam tubuh. Vitamin E berfungsi 
untuk membantu pembentukan sel darah 
merah. Disamping itu, Vitamin C dan vitamin 
E sangat dikenal sebagai anti oksidan, 
meningkatkan  daya tahan tubuh dan 
mencegah dari serangan penyakit infeksi 
sehingga dapat meningkatkan kebugaran 
fisik (Muchtadi D, 2009; Goodman S, 1994). 

Sehubungan dengan itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh suplementasi zat besi dengan 
multivitamin terhadap peningkatan kadar Hb 
dan Kebugaran fisik mahasiswa baru 
Poltekkes Makassar. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menanggulangi anemia, 
meningkatkan kebugaran mahasiswa yang 
menderita anemia. 

Penelitian dilaksanakan untuk  
mengetahui pengaruh suplementasi besi, 
folat terhadap peningkatan kadar Hb dan 
kebugaran fisik mahasiswa puteri Poltekkes 
Makassar. 
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METODE PENELITIAN 
 
Desain dan Metode Penelitian 

Penelitia merupakan penelitian 
eksperimen menggunakan desain 
Randomized Double Blind, Pretest-Postest 
Kontroled. Dilakukan terhadap seluruh 
mahasiswa yang puteri yang mengalami 
anemia di Jurusan Gizi. Sebelumnya, 
subyek yang mengalami anemia tersebut 
dibagi dua kelompok secara randomisasi, 
dan dilakukan pengukuran tingkat 
kebugaran fisik. Masing-masing kelompok 
sampel kemudian diberikan suplemen besi 
dalam bentuk kapsul untuk dikonsumsi dua 
kali seminggu selama dua bulan. Kelompok 
sampel pertama diberikan suplemen yang 
berisi besi, folat, vitamin C dan vitamin E;  
kelompok kedua diberikan suplemen yang 
berisi besi dan folat. Pada akhir penelitian 
kemudian dilakukan pengukuran lagi 
terhadap status anemia  setiap subyek pada 
kedua kelompok sampel. 

Untuk mengontrol pengaruh 
kecacingan terhadap kadar Hb, maka setiap 
subjek diberikan obat cacing Albendozole 
400 mg sebelum intervensi. Disamping itu, 
setiap subjek penelitian juga dilakukan 
pengukuran konsumsi zat gizi melalui 
metode recall 24 jam pada awal dan akhir 
penelitian sebagai cara untuk mengontrol 
pengaruh zat gizi lain terhadap kadar Hb, 
serta pengukuran status gizi.  

Suplemen zat besi berisi Ferrous 
Sulfat (FeSO4) 200 mg (60 mg unsur zat 
besi dan 0.250 mg asam folat) dikemas 
dalam bentuk kapsul. Suplemen zat besi, 
vitamin C dan vitamin E berisi FeSO4 
ditambah dengan vitamin C 90 mg dan 
vitamin E 15 mg.  

Formulasi suplemen dilakukan di 
Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi 
Politekkes  Makassar. Suplemen tersebut 
dimasukkan dalam kemasan tertutup, 
kemudian setiap kemasan diberi kode oleh 
produsen.  
 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. 
Untuk efisiensi, maka penelitian ini hanya 
manggunakan mahasiswa Jurusan Gizi 
saja. Pemeriksaan hemoglobin (Hb) 
dilakukan di Laboratorium Biokimia Jurusan 
Gizi. Penelitian ini diksanakan pada   bulan 
Juni sampai September 2011. 
 
Subjek Penelitian 

Semua mahasiswa Jurusan Gizi 
yang mengalami anemia (kadar Hb < 12 
g/dL), berjenis kelamin perempuan, dan 
sehat atau tidak sedang menderita penyakit 
yang serius. Jumlah sampel setiap 
kelompok intervensi sebanyak 10 orang. 

Penentuan sampel kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol dilakukan 
secara Simple random sampling. 
 
Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi data 
kadar Hb, konsumsi zat gizi dan status gizi 
sebagai variabel kontrol. Kadar Hb diukur 
menggunakan method Cyamenhemoglobin 
dengan menggunakan alat Hemoque test. 
Pengukuran Hb dilakukan oleh seorang 
laboran biokimia dengan latar belakang 
pendidikan analisis kesehatan.  

Pengukuran konsumsi zat gizi 
menggunakan metode recall 24 jam, dan 
penentuan status gizi subjek dilakukan 
dengan cara anthropometri yaitu dengan 
menggunakan IMT (Indeks Massa Tubuh).  

Disamping data-data variabel utama di 
atas, dikumpulkan juga data-data variabel 
penunjang seperti asupan zat gizi, status 
gizi, riwayat penyakit dan mestruasi. 
Pengukuran konsumsi zat gizi 
menggunakan metode recall 24 jam, dan 
penentuan status gizi subjek dilakukan 
dengan cara anthropometri yaitu dengan 
menggunakan IMT (Indeks Massa Tubuh). 
Data riwayat penyakit dan dan menstruasi 
dikumpulkan melalui wawancara atau 
angket. 
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Pengolahan dan Analisis Data  
Pengolahan dan analaisis data 

menggunakan program komputer SPSS. 
Untuk menguji hipotesis dilakukan uji 
statistikc dengan Uji T dua sampel yang 
berhubungan dan Uji T dua sampel bebas. 
Uji T dua sampel berhubungan untuk 

menentukan pengaruh setiap setiap jenis 
intervensi terhadap kadar Hb sebelum dan 
sesudah intervensi. Uji T dua sampel bebas 
dugunakan untuk menguji perbedaan 
pengaruh peningkatan kadar Hb antar 
kelompok perlakuan.  

 
 

 
HASIL PENELITIAN  
 

 
Tabel 1 

Karakteristik Sampel 
 

Karakteristik Intervensi Kontrol 
Umur (tahun) 20.4 + 1.64 21.20 + 2.61 
Berat badan (Kg) 48.97 + 6.14 45.12 + 5.41 
Tinggi badan (Cm) 151.75 + 1.74 149.98 + 4.25 
IMT 21.19 + 1.74 20.00 + 1.79 

 
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 

terlihat rerata umur, berat badan, tinggi 
badan dan IMT mahasiswa yang menjadi 
subjek penelitian ini relative sama antara 
kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 
Rerata umur mahasiswa kelompok 
intervensi (20.4 tahun) setahun lebih muda 
dibanding  umur kelompok kontrol (21.2 

tahun). Namun dilihat dari berat badan, 
kelompok intervensi memiliki rerata berat 
badan (48.97 kg) yang lebih tinggi 3 kg 
dibanding berat badan kelompok kontrol 
(45.12 kg). Meskipun demikian, kedua 
kelompok sampel memiliki rerata IMT yang 
hampir sama, yaitu 21.19 untuk kelompok 
intervensi dan kelompok kontrol sebesar 20. 

 
 

1. Asupan Zat Gizi 
 

Tabel 2 
Asupan zat gizi pada awal penelitian 

 
Zat gizi Intervensi Kontrol 
Energi (kkal) 889 + 3.60 957 + 2.67 
Protein (gr) 40 + 1.59 38 + 9.52 
Lemak (gr) 31 + 1.39 30 + 9.93 
Vitamin A (RE) 6 + 4.19 5 + 2.36 
Vitamin B6 (mg) 1 + 0.25 1 + 0.16 
Vitamin C (mg) 17 + 1.89 12 + 1.40 
Besi (mg) 3.5 + 1.73 4 + 2.11 

 
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 

terlihat bahwa kelompok intervensi 
mempunyai rerata asupan energi yang yang 
lebih rendah 68 kkal dibandingkan rerata 
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asupan energy kelompok kontrol yang 
mencapai 957 kkal. Rerata asupan protein 
kelompok intervensi sedikit lebih tinggi dari 
kelompok kontrol. Sedangkan asupan 

vitamin C sedikit lebih tinggi pada kelompok 
intervensi. Namun,  asupan lemak, vitamin 
A, vitamin B6 dan Besi, antara kedua 
kelompok penelitian ini relative sama.  

 
 
 
2. Kadar Hemoglobin (Hb)  
 

Tabel 6 
Rerata kadar Hb sebelum dan sesudah intervensi 

 
Kelompok penelitian Sebelum Sesudah Nilai p 
Kontrol 
Intervensi 

10.40 + 2.08 
10.98 + 1.07 

11.04 + 1.96 
12.03 + 0.56 

0.039 
0.008 

Nilai p 0.444 0.142  
 

 
Tabel 6 menunjukkan bahwa rerata 

kadar Hb mahasiswa sebelum pemberian 
suplemen besi, folat, vitamin C dan vitamin 
E, relative sama antara kelompok kontrol 
dengan kelompok intervensi (p=0.444). 
Pada kelompok kontrol, rerata kadar Hb 
awal sebesar 10.4 gr/dL sedangkan rerata 
kadar Hb kelompok intervensi sebelum 
pemberian suplemen sebesar 10.98 gr/dL.   

Setelah pemberian suplemen selama 
dua bulan, rerata kadar Hb mahasiswa 
mengalami peningkatan yang signifikan, 
baik pada kelompok intervensi maupun 
pada kelompok kontrol. Kadar Hb sesudah 
penelitian pada kelompok kontrol yang 
hanya mendapat suplemen berisi besi dan 
folat, meningkat secara signifikan menjadi 
11.04 gr/dL (p=0.039). Demikian juga pada 
kelompok intervensi yang mendapat 
suplemen yang berisi besi, folat, vitamin C 
dan vitamin E, rerata kadar Hb meningkat 
secara signifikan menjadi 12.03 gr/dL 
(p=0.008). Artinya, ada perbedaan yang 
signifikan antara kadar Hb subjek penelitian 
antara sebelum dan sesudah 
mengkonsumsi suplemen besi, baik pada 
kelompok yang hanya mengkonsumsi 
suplemen besi dan folat saja, maupun pada 

kelompok yang mengkonsumsi suplemen 
yang berisi besi dan folat yang dikombinasi  
vitamin C dan vitamin E. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 
peningkatan kadar Hb pada subjek yang 
mendapat suplemen berisi besi dan folat 
mencapai 0.64 gr/dL. Peningkatan kadar Hb 
pada subjek yang mendapat suplemen 
berisi besi dan folat yang dikombinasi 
vitamin C dan vitamin E mencapai 1.05 
gr/dL. Artinya, perubahan kadar Hb subjek 
pada kelompok yang mendapat suplemen 
besi, folat yang dikombinasi vitamin A dan 
vitamin E lebih tinggi 0.41 gr/dL dari 
kelompok kontrol yang hanya mendapat 
suplemen besi dan  folat. Meskipun, 
peningkatan kadar Hb pada kelompok 
intervensi lebih tinggi dari kelompok kontrol, 
perbedaan tersebut dianggap tidak 
bermakna (p=0.329). 
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Tabel 7 
Perubahan kadar Hb antara sebelum dan sesudah intervensi 

 
Kelompok penelitian Perubahan Hb 

(g/dL) 
SD 

Kontrol 
Intervensi 

0.64 
1.05 

0.84 
0.98 

Nilai p 0.329  
 

Tabel 8 
Peningkatan kadar Hb menurut Konsumsi Suplemen Besi 

 
Tingkat konsumsi suplemen kontrol intervensi Total 

> 80% 
65-80% 
< 65% 

0.68 + 0.89 
0 

0.57 + 0.86 

1.72 + 0.99 
0.05 + 0.49 
0.60 + 0.70 

1.15 + 0.85 
0.05 + 0.49 
0.59 + 0.60 

 
Tabel 8 menunjukkan bahwa 

peningkatan kadar Hb lebih tinggi pada 
subjek yang mempunyai tingkat konsumsi 
suplemennya baik (>80%). Secara 
keseluruhan, pada subjek yang mempunyai 
tingkat konsumsi suplemen >80%, kenaikan 
kadar Hb mencapai 1.15 gr/dL. Sedangkan 
pada kelompok yang mempunyai tingkat 

konsumsi suplemen kurang dari 65%, 
kenaikan kadar Hb hanya mencapai 0.59 
gr/dL. 

Kenaikan kadar Hb menurut tingkat 
konsumsi suplemen lebih nyata pada 
kelompok intervensi yang mengkonsumsi 
suplemen >80% (1.72 gr/dL). 

 
 

Tabel 9 
Peningkatan kadar Hb menurut Hb awal 

 
Kadar Hb awal 

(gr/dL) Fe + folat 
Fe + folat + 
vit C + vit E Total 

10.0-11.9 
8.0-9.9 
< 8.0 

0.39 0 + 87 
1.45 + 0.70 

0.80 + 0 

0.72 + 0.80 
2.35 + 0.07 

- 

0.57 + 0.82 
1.90 + 0.52 

0.80 + 0 
 

Dilihat dari keadaan kadar Hb 
sebelum intervensi, tampak bahwa 
peningkatan kadar Hb cenderung  lebih 
tinggi pada subjek yang sebelumnya 
memiliki kadar Hb lebih rendah. Subjek 
yang tergolong anemia ringan, peningkatan 

kadar Hb hanya mencapai 0.57 gr/dL saja. 
Subjek yang sebelumnya tergolong anemia 
sedang dan berat, peningkatan kadar Hb-
nya masing-masing adalah 1.9 gr/dL dan 
0.8 gr/dL. 
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Gambar 1. 
Perubahan proporsi anemia antara sebelum dan sesudah intervensi 

 
 
PEMBAHASAN 
 

Anemia merupakan salah satu masalah 
gizi yang perlu mendapat perhatian serius di 
Indonesia. Remaja puteri merupakan salah 
golongan yang rawan menderita anemia. Hal ini 
disebabkan karena remaja puteri mempunyai 
kebutuhan zat besi yang tergolong tinggi, akibat 
proses menstruasi yang dialaminya setiap bulan. 

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh 
jumlah penderita anemia pada remaja puteri di 
Jurusan Gizi Poltekkes Makassar sebesar 
23,4%. Angka ini lebih rendah dari angka 
anemia hasil SKRT (Survei Kesehatan Rumah 
Tangga) tahun 2001, maupun Prevalensi 
anemia remaja putri di Bandung  yang 
mencapai 40-41% (Saidin 2002 & Lestari 1996); 
prevalensi anemia pada mahasiswa baru IPB 
yang mencapai 57% 
(groups.yahoo.com/group/IPB-Fisheries, 2011).   

Meskipun proporsi anemia tersebut lebih 
rendah dari hasil-hasil studi sebelumnya, namun 
jumlah tersebut sudah termasuk masalah 
kesehatan masyarakat karena jumlahnya lebih 
dari 15%, sehingga perlu mendapat perhatian 
yang serius mengingat dampaknya bisa 
menyebabkan gangguan kosentrasi belajar bagi 
penderitanya. 

Adanya perbedaan angka penderita 
anemia ini salah satunya disebabkan karena 
subjek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan 

Gizi yang tentu sudah memiliki pemahaman dan 
pengetahuan tentang cara pencegahan dan 
penanggulangan anemia. Sebagian besar (70%) 
dari subjek penelitian ini adalah mahasiswa 
tingkat 2 dan tingkat 3.  

Keadaan anemia pada mahasiswa 
puteri  menjadi subjek penelitian ini umumnya 
hanya tergolong anemia  ringan (75%) dan 
anemia sedang (20%). Rerata kadar Hb 
sebelum pemberian suplemen berkisar 10.4 
gr/dL pada kelompok kontrol dan kelompok 
intervensi 10.98 gr/dL. 

Setelah dilakukan suplementasi, kadar 
Hb mahasiswa puteri mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan kadar Hb sebelumnya, 
baik pada kelompok kontrol yang hanya 
mendapat suplemen besi, folat (p=0.039) 
maupun kelompok  intervensi yang mendapat 
suplemen besi, folat dengan vitamin C dan 
vitamin E (p=0.008). Peningkatan kadar Hb pada 
kelompok intervensi sebesar 1.05 gr/dL, lebih 
tinggi dibandingkan angka peningkatan pada 
kelompok kontrol yang hanya mencapai 0.64 
gr/dL. Rerata kadar Hb setelah penelitian pada 
kelompok kontrol sebesar 11.04 gr/dL dan 
kelompok intervensi sebesar 12.03 gr/dL. 
Jumlah kadar Hb pada kelompok intervensi 
sesudah penelitiannya sama yang diperoleh 
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Amir A, dkk (2006) pada penelitiannya tentang 
pengaruh suplementasi besi dan seng terhadap 
kadar Hb tenaga kerja wanita anemia,  dimana 
kadar Hb tenaga kerja yang mendapat suplemen 
besi tunggal mencapai 12.1 gr/dL.    

Meskipun terjadi peningkatan kadar Hb 
antara sebelum dan sesudah suplementasi, 
perubahan tersebut masih jauh dari harapan. 
Sebanyak 50% subjek  dari kelompok kontrol 
dan 40% kelompok intervensi masih menderita 
anemia, meskipun telah mengkonsumsi 
suplemen selama dua bulan. Kecilnya angka 
peningkatan kadar Hb ini disebabkan oleh dua 
hal. Pertama, asupan zat gizi subjek terutama  
zat besi dan beberapa vitamin pendorong 
penyerapan zat besi sangat rendah. Demikian 
juga asupan zat gizi makro seperti energi dan 
protein masih jauh dari angka kecukuapn gizi 
yang dianjurkan sesuai golongan umur 
mahasiswa. Rerata asupan setiap zat gizi 
mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ini 
tidak mencapai 50%. Pola dan kebiasaan makan 
mereka tergolong kurang baik. Berdasarkan 
hasil recall makanan yang dilakukan sebelum 
penelitian, banyak diantara mereka yang tidak 
biasa sarapan pagi.   Kuantitas dan kualitas 
makanan yang dikonsumsi banyak yang tidak 
memenuhi susunan hidangan gizi seimbang. 
Kebanyakan mahasiswa mengkonsumsi 
makanan instan seperti mie instan, makanan 
siap saji seperti bakso, dan jajanan yang dijual di 
kampus dan sekitarnya. 

Kedua, tingkat konsumsi suplemen besi 
yang dibagikan cukup rendah. Dari 27 kapsul 
yang harus diminum setiap dua hari sekali 
tersebut, hanya 75% yang dapat mengkonsumsi 
suplemen > 80% (lebih dari 22 butir kapsul). 
Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal 
yang menyebabkan kurangnya  tingkat 
kepatuhan subjek mengkonsumsi suplemen 
besi; (1)  adanya efek samping dari besi berupa 
timbulnya rasa mual, menyebabkan mengantuk, 
nyeri pada ulu hati, feses/kotoran berwarna 
hitam dan keras. (2) Faktor lupa diminum. 
Suplemen dianjurkan diminum 3 kali seminggu, 
yaitu setiap dua hari sekali. Untuk memudahkan 
meningatnya, sebelum penelitian telah 
disepakati waktu minum suplemen, yaitu Senin, 
Rabu, dan Jum’at. Jika lupa diminum pada hari 
tersebut dapat diminum berturut-turut pada hari 
berikutnya. (3) Pemberian suplemen bertepatan 
dengan pelaksanaan ibadah puasa, sehingga 
menyebabkan subjek kurang ingat 

mengkonsumsinya suplemen setelah berbuka 
puasa atau saat santap sahur.. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  
angka peningkatan kadar Hb sangat dipengaruhi 
oleh keadaan Hb awal, tingkat konsumsi 
suplemen dan jenis suplemen yang diberikan. 
Subjek penelitian yang mengalami anemia berat 
atau sedang cendrung mempunyai angka 
peningkatan kadar Hb yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan penderita anemia ringan, 
baik pada kelompok intervensi maupun 
kelompok kontrol.  Hal ini disebabkan pada 
anemia sedang atau berat kebutuhan zat besi 
lebih tinggi atau meningkat sehingga 
penyerapan zat besi dari makanan dan atau 
supelemen yang konsumsi semakin tinggi pula. 
Menurut Almatsier, 2001,  bila tubuh kekurangan 
zat besi, penyerapan zat besi-nonhem dapat 
meningkan sampai sepuluh kali, sedangkan 
pada zat besi-hem meningkat sampai dua kali.  
Konsumsi suplemen besi dapat menutupi 
kekurangan zat besi dari makanan. 
Sebagaimana diutarakan sebelumnya, asupan 
zat besi dan zat gizi lain pada subjek penelitian 
ini sangat rendah. Adanya suplemen besi dapat 
menutupi kekurangan tersebut, apabila 
dikonsumsi secara teratur. Kelompok subjek 
dengan tingkat konsumsi suplemen yang > 80% 
cenderung mempunyai peningkatan kadar Hb 
yang lebih tinggi, terutama pada kelompok yang 
mengkonsumsi suplemen besi dengan 
multivitamin. Adanya vitamin C dapat 
meningkatkan penyerapan besi. Vitamin E juga 
berperan untuk membantu pembentukan sel 
darah merah. 

Vitamin C mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam mendorong penyerapan 
zat besi terutama  besi-nonhem yang banyak 
ditemukan dalam makanan nabati.  Dalam 
keadaan normal tubuh manusia hanya mampu 
menyerap  zat besi-nonhem   sekitar 5%, 
sedangkan zat besi-hem penyerapannya 
mencapai 37%. Penambahan vitamin C dapat 
meningkatkan penyerapan besi-nonhem 
(Husaini, 1989). Vitamin C bertindak sebagai 
enhancer yang kuat dalam mereduksi feri 
menjadi fero, sehingga mudah diserap pada pH 
> 3 seperti yang ditemukan dalam duodenum 
dan usus halus (Almatsier, 2001). Vitamin C 
dapat meningkatkan penyerapan zat besi dari 
makanan melalui pembentukan senyawa  secara 
kompleks ferro-askorbat. Kombinasi 200 mg 
asam askorbat dengan zat besi dapat 
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meningkatkan penyerapan zat besi sebesar 25-
50% (Muchtadi, 1993). Menurut Husaini, 1989, 
vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat 
besi-nonhem sampai empat kali lipat.  

Hasil penelitian Saidin, 1998 
melaporkan bahwa dengan pemberian vitamin C  
dalam bentuk tablet maupun dalam bentuk 
bahan makanan (buah pepaya) dapat 
meningkatkan penyerapan zat besi ibu hamil. 
Pemberian tablet vitamin C 100 mg  
meningkatkan penyerapan zat besi 37.5% - 
46.0% pada bumil dengan  makanan pokok 

beras, jagung dan tiwul. Sedangkan dengan 
pemberian vitamin C dalam bentuk bahan 
makanan (250 g buah pepaya) meningkatkan 
penyerapan 42 – 54.2%. 

Hasil penelitian Saidin dan Sukati, 1997 
tentang pemberian tablet besi dengan 
penambahan vitamin C terhadap perubahan 
kadar Hb dan ferritin serum membuktikan bahwa 
pemberian tablet besi dan vitamin C 150 mg, 
dapat meningkatkan kadar Hb yang tertinggi 
dibandingkan dengan kelompok lain. 

 
KESIMPULAN 

 
1. Pemberian suplemen besi, folat maupun 

suplemen besi, folat, dan multivitamin 
lebih efektif meningkatkan kadar Hb 
mahasiswa puteri Poltekkes Kemenkes 
Makassar 

2. Peningkatan kadar Hb mahasiswa 
dipengaruhi keadaan Hb sebelum 
penelitian dan kepatuhan dalam 
mengkonsumsi suplemen besi. 

 
SARAN  
1. Setiap mahasiswa puteri perlu 

mengkonsumsi suplemen besi dengan 
multivitamin secara rutin setiap bulan 
terutama saat menglami menstruasi, guna 
mencegah terjadinya anemia gizi besi. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat 
dampak pemberian zat besi dan 
multivitamin terhadap kebugaran dengan 
menggunakan metode pemberian setiap 
hari dan waktu tiga sampai empat bulan. 
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ABSTRACT 

 
Background : In general, moringa leaves have not been exploited intensively, 
which is still minimal utilization of Moringa leaves little is consumed as a 
vegetable. The content of the nutritional value of moringa leaf is very high 
especially in the form of moringa leaf powder, moringa leaf powder which is rich 
in protein, vitamins and minerals. One effort that can be done to improve the 
utilization of Moringa leaves and to overcome the problem of malnutrition is to 
create a kind of snack is cookies and brownies. 
 
Objectives    : This study aims to determine there ceived power of consumer 
sand analysis of nutrient composition of cookies and brownies with the 
substitution of flour steamed pandan leaf Moringa 0%, 5%, 10% and 15% of 
theas pects of taste, color, aroma and texture. 
 
Methods       : type of research is experimental research, using 25 trained 
panelists for a little cake cookies and 14 trained panelists for a little steamed 
pandan cake brownies. 
 
Result/conclusion : The results ofthis study was obtained that panelists prefer 
cookies with flour substitution of 5% moringa leaf and steamed pandan brownies 
with moringa leaf powder substitution of 10%. Cookies and brownies with 
steamed pandan subtitusi moringa leaf powder 15% is not preferred.Cookies with 
moringa leaf powder substitution of 15% has the nutritional value of energy, 
protein, fat, calcium, iron, Vitamin A and Vitamin C which is higheras well as the 
steamed pandan brownies. Based on the test Friedmantestis known that there is 
a difference between the cookies with moringa leaf powder substitution 0%, 5%, 
10% and 15% as well as the steamed pandan brownies. 
 
Recomendation : Suggestions for further research, researcher scananalyze the 
nutritiona lcomposition by using attesting laboratory for nutritional value obtained 
is more accurate. 
 
Keywords:Moringa leaf powder, cookies, brownies, power received and the 
nutritional value 
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PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia telah menimbulkan banyak 
dampak negatif terutama dari sektor 
kesehatan dan gizi masyarakat. Salah 
satu dampak yang terlihat sekarang ini 
adalah rendahnya konsumsi makanan 
bergizi yang disebabkan oleh rendahnya  
daya  beli masyarakat  sehingga 
menimbulkan masalah gizi, salah satunya 
adalah masalah gizi kurang. 

Empat masalah gizi kurang yaitu 
Kurang Energi Protein (KEP), Kurang 
Vitamin A (KVA), Gangguan Akibat 
kekurangan Iodium (GAKY) dan Anemia 
Gizi Besi (AGB). Prevalensi KEP pada 
balita  tahun 2003 sebesar 27,5% 
(SUSENAS), prevalensi  anemia gizi besi 
secara nasional berdasarkan kelompok 
umur  pada balita 40,5%, ibu hamil 50,5%, 
ibu nifas 45,1%, remaja putri usia 10 – 18 
tahun 57,1%  dan usia 19 – 45 tahun 
39,5%. (SKRT, 2004). Sedangkan 
prevalensi gangguan akibat kurang iodium 
pada tahun 2003 sebesar 11,1% 
(Aritonang.2010). Hal ini terbukti dengan 
banyaknya anak - anak balita yang  
meninggal akibat kekurangan gizi atau gizi 
buruk. Sejauh ini sudah banyak cara yang 
dilakukan untuk menanggulangi masalah 
gizi tersebut diantaranya yaitu sosialisasi 
makanan bergizi kepada masyarakat dan 
kegiatan sejenis lainnya, akan tetapi tidak 
banyak berpengaruh terhadap 
peningkatan konsumsi makanan bergizi. 

Indonesia memiliki berbagai jenis 
tumbuhan yang  berpotensi untuk 
dijadikan sebagai sumber gizi. Menurut 
catatan BAPPENAS (1993) di bumi 
Indonesia terdapat 27.500 spesies 
tumbuhan berbunga yang tersebar di 
seluruh penjuru tanah air, salah satu 
diantaranya adalah kelor (Moringa 
Oleifera). Tanaman yang selama ini 
dikenal oleh masyarakat Indonesia di 
daerah pedesaan lebih banyak 
dimanfaatkan sebagai pagar tanaman 
atau tanaman pembatas ladang, ternyata 
melalui penelitian yang telah dilakukan 
oleh para ahli untuk proyek  yang sifatnya 
mendunia, kelor memiliki kandungan gizi 
yang sangat luar biasa dan sangat 

bermanfaat untuk perbaikan gizi (Jonni, 
2008). 

Dilihat dari nilai gizinya kelor 
adalah tanaman berkhasiat sejati (miracle 
tree), artinya tanaman ini bisa 
dimanfaatkan dari  akar, batang, buah dan 
daun. Selain vitamin dan mineral, daun 
kelor juga mengandung semua asam 
amino essensial sebagai bahan 
pembentukan protein. Kandungan gizi 
daun kelor segar (lalapan),  setara 
dengan; 4x vitamin A yang dikandung 
wortel,  7x vitamin C yang terkandung 
pada jeruk, 4x mineral Calsium dari susu, 
3x mineral potassium pada pisang, 3/4x 
zat besi pada bayam, dan 2x protein dari 
yogurt. Sedangkan kandungan gizi daun 
kelor yang dikeringkan atau dalam bentuk 
tepung  setara dengan ; 10x vitamin A 
yang dikandung wortel,  1/2x vitamin C 
yang terkandung pada jeruk, 17x mineral 
kalsium dari susu, 15x mineral Potassium 
pada pisang, 25x zat besi pada bayam, 
dan 9x protein dari yogurt (Winarti, 2010). 

Kelor  telah digunakan untuk 
mengatasi malnutrisi, terutama untuk 
balita dan ibu menyusui. Daun dapat 
dikonsumsi dalam kondisi segar, dimasak 
atau disimpan dalam bentuk tepung 
selama beberapa bulan tanpa pendinginan 
dan tanpa terjadi kehilangan nilai gizi. 
Proses pembuatan tepung daun kelor 
akan dapat meningkatkan nilai kalori, 
kandungan protein, karbohidrat, dan serat. 
Hal ini disebabkan karena pengurangan 
kadar air yang terdapat dalam daun kelor. 
satu sendok makan tepung daun kelor 
mengandung sekitar 14 % protein, 40 % 
kalsium, 23 % zat besi, dan mendekati 
seluruh kebutuhan balita akan vitamin A 
(winarti,2010). 

Berdasarkan penelitian Lowell 
Fuglie seorang warga negara Prancis 
yang pertama kali meneliti kandungan gizi 
daun kelor menyatakan daun kelor sama 
sekali tidak mengandung zat berbahaya 
meskipun mengandung zat yang berasa 
pahit. Hal inilah yang menjadikan daun 
kelor sebagai bahan baku yang berpotensi 
untuk dijadikan pangan fungsional.  
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Berdasarkan uraian sebelumnya 
maka peneliti tertarik memanfaatkan daun 
kelor dalam bentuk tepung daun kelor 
dengan subtitusi zat gizi organik dalam 
bentuk cookies dan brownis karena 
cookies dan brownis bukan termasuk 
produk makanan mewah. Hampir setiap 
ibu rumah tangga mampu membuatnya, 
selain itu cookies termasuk makanan atau 
cemilan yang memiliki daya simpan yang 
lama, dan bentuk adonannya yang mudah 
dimodifikasi sehingga dapat menarik 
konsumen, sedangkan brownis kukus 
rasanya yang enak dan teksturnya yang 
lembut Sehingga respon masyarakat 
terhadap cookies dan brownis sangatlah 
digemari. Hal ini berbanding terbalik 
dengan respon sebagian masyarakat 
terhadap daun kelor, dimana pemanfaatan 

daun kelor masih minim hanya sedikit 
yang mengonsumsi sebagai sayuran. Di 
samping itu, tanaman kelor ini lebih 
banyak dikaitkan dengan dunia mistis. 
sehingga budidaya secara intensif belum 
banyak dilakukan oleh masyarakat. 
Pengolahan daun kelor menjadi tepung 
daun kelor dan kemudian sebagai bahan 
yang disubtitusi pada pembuatan Cookies 
diharapkan dapat mencegah dan 
menanggulangi masalah gizi kurang 
ataupun  gizi buruk. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui daya terima konsumen dan 
komposisi gizi pada Cookies dan Brownis 
Kukus Pandan dengan subtitusi tepung 
daun kelor 0%, 5%. 10% dan 15%. 
 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dengan desain 
penelitian Post Test Only Desain (the one 
shot case study) yaitu satu kali perlakuan. 
Tahapan Penelitian 

a. Tahap I : Pembuatan tepung daun 
kelor 

b. Tahap II : Pembuatan cookies dan 
brownis kukus pandan dengan 
subtitusi tepung daun kelor  

c. Tahap III ; Uji daya terima cookies 
dan brownis kukus pandan dengan 
subtitusi tepung daun kelor 

d. Tahap IV : Analisa zat gizi cookies 
dan brownis kukus pandan dengan 
subtitusi tepung daun kelor 

Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Teknologi Pangan Jurusan 
Gizi Poltekkes Makassar dari bulan 
Februari hingga Agustus 2011. bahan-
bahan yang diperlukan dalam pembuatan 
cookies dengan subtitusi tepung daun 
kelor yaitu tepung daun kelor yang dibuat 
sendiri dengan cara dikeringkan didalam 
rumah selama 5 hari kemudian di blender 
dan diayak untuk mendapatkan 
tepungnya, bahan lain yang digunakan 

adalah tepung terigu, margarin, gula 
halus, kuning telur, coklat bubuk dan  
backing powder, yang diperoleh di pasar 
swalayan sedangkan pada brownis kukus 
pandan, bahan-bahan yang digunakan 
adalah tepung dau kelor,tepung terigu, 
gula halus, margarin, telur, coklat batang 
putih, keju, TBM dan essence pandan. 
Pengamatan dan penilaian terhadap 
cookies dan brownis kukus pandan 
dengan subtitusi tepung daun kelor hasil 
percobaan adalah penilaian secara 
subjektif sedangkan hasil  analisa 
komposisi gizi cookies dan brownis kukus 
pandan dengan subtitusi tepung daun 
kelor diperoleh dengan menggunakan 
daftar komposisi bahan makanan yang 
diolah secara manual menggunakan 
kalkulator. 

 Penilaian subyektif yang digunakan 
dalam uji daya terima cookies dan brownis 
kukus pandan dengan subtitusi tepung 
daun kelor adalah uji organoleptik jenis uji 
hedonik. uji hedo nic/uji kesukaan 
merupakan salah satu uji penerimaan 
dalam uji ini panelis diminta 
mengungkapkan tanggapan pribadinya 
tentangkesukaanatauketidaksukaannya. 
Tingkat kesukaan disebut skala hedonik 
yaitu sangat suka, suka, netral, tidak suka, 
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dan sangat suka.Skala hedonik 
inidapatdikecilkanmenurutskala yang 
dikehendaki untuk mengetahui 
adanyaperbedaan (Rahayu dalam 
Wahyuni, 2008). 
 Panelis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah panelis agak terlatih 
sebanyak 25 orang untuk daya terima 

cookies dan 14 orang untuk daya terima 
brownis kukus pandan yaitu mahasiswa 
jurusan gizi poltekkes makassar semester 
IV dan VI dengan alasan bahwa telah 
memiliki pengetahuan dan keterampilan 
dalam uji organoleptik suatu produk 
makanan. 
 

 

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 
Hasil Uji Daya Terima Cookies dengan Subtitusi Tepung Daun Kelor 

 

Aspek 
daya 
terima 

Tingkat Kesukaan  

Cookies 

Suka Tidak Suka 

0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Rasa 25 100 16 64% 4 16 1 4 0 0 9 36 21 84 24 96 

Warna 25 100 16 64 20 80 3 12 0 0 9 36 5 20 22 88 

Aroma 24 96 12 48 8 32 3 12 1 4 13 52 17 68 22 88 

Tekstur 24 96 19 76 21 84 15 60 1 4 6 24 4 16 10 40 
 
Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa 
pada aspek rasa daya terima panelis 
terhadap yaitu cookies dengan subtitusi 
tepung daun kelor 10% dimana 21 orang 
(84%) menyatakan suka. 
cookies dengan subtitusi tepung daun 
kelor yang lebih disukai yaitu pada cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor 5% 
dimana 16 panelis (64%) menyatakan 
suka, pada aspek warna cookies yang 
paling disukai yaitu cookies dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10% dimana 
20 (80%) panelis menyatakan suka. Pada 
aspek aroma cookies yang paling disukai 
yaitu cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 5% 12 orang (48%) 
menyatakan suka sedangkan pada aspek 
tekstur cookies yang paling disukai. 
 
 

 
Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 
pada aspek rasa daya terima panelis 
terhadap brownis kukus pandan dengan 
subtitusi tepung daun kelor yang lebih 
disukai yaitu pada brownis  dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10% dimana 
12 panelis (85,7%) menyatakan suka, 
pada aspek warna, aroma dan tekstur 
brownis yang paling disukai yaitu brownis 
dengan subtitusi tepung daun kelor 10% 
dimana 14 orang (100%) menyatakan 
suka sedangkan brownis yang tidak 
disukai yaitu brownis dengan subtitusi 
tepung ddaun kelor 15 % dari aspek 
rasa,warna,aroma dan tekstur 
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Tabel 2 
Hasil Uji Daya Terima Brownis Kukus Pandan dengan Subtitusi Tepung Daun Kelor 

 

Aspek 
daya 
terima 

Tingkat Kesukaan Brownis 

Brownis 

Suka Tidak Suka 

0% 10% 15% 0% 10% 15% 

n % n % n % n % n % n % 

Rasa 14 100 12 85.7 9 64 0 0 2 14.3 5 36 

Warna 14 100 14 100 5 35.7 0 0 0 0 9 64.3 

Aroma 14 100 14 100 5 35.7 0 0 0 0 9 64.3 

Tekstur 14 100 14 100 3 21.4 0 0 0 0 11 78.6 
 

 
Analisis Komposisi gizi cookies dan brownis. 

 
Tabel 3 

Analisis Komposisi Gizi Cookies 
 

persentase 
tepung 

daun kelor 

Nilai Gizi/biji(8 gr) 

Energi Protein Lemak KH Kalsiu
m 

Fosfor Zat 
Besi 

Vit B1 Vit 
C 

Vit 
A 

Serat 

Kal gram gram Gram mg mg mg mg mg SI gram 
0 %  39,06 0,475 2,22 4,4 2,72 10,1 0,11 0,007 0 60,2 0,053 
5% 80,06 5,89 2,68 12 3,12 50,9 5,75 0,527 3,46 63,4 3,89 
10% 121,06 11,27 3,14 19,6 3,52 91,7 11,3 1,06 6,92 66,6 7,73 
15% 162,06 16,73 3,6 27,3 3,92 132 17 1,59 10,4 69,9 11,57 

Sumber : Analisis berdasarkan DKBM, 2009 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 
diketahui bahwa komposisi gizi cookies per 
biji yaitu pada cookies dengan subtitusi 
tepung daun kelor 0% mengandung energi 
39,06 kal, protein 0,475 gram, lemak 2,22 
gram, karbohidrat 4,4 gram, kalsium 2,72 
mg, fosfor 10,1  mg, zat besi 0,11 mg, Vit B1 
0,007mg, Vit C 0 mg, Vit A 60,2 SI dan serat 
0,053 gram. Pada cookies dengan subtitusi 
tepung daun kelor 5% memiliki nilai gizi 
yang lebih tinggi daripada cookies dengan 
subtitusi tepung daun kelor 0%, dimana 
penambahan nilai gizi dari tepung daun 
kelor yaitu energi 40,9 kal, protein 5,41 
gram, lemak 0,46 gram, karbohidrat 7,6 
gram, kalsium sebanyak 0,4 mg, fosfor 40,8 
mg, zat besi 5,64  mg, Vit B1 0,52 mg, Vit C 
3,46 mg, Vit A 3,25 SI dan serat 3,83 gram. 

Pada cookies dengan subtitusi tepung daun 
kelor 10%/ biji, penambahan nilai gizi dari 
tepung daun kelor yaitu energi 82 kal, 
protein 10,8 gram, lemak 0,92 gram, 
karbohidrat sebanyak 15,2 gram, kalsium 
sebanyak 0,8 mg, fosfor 81,6 mg, zat besi 
11,19 mg, Vit B1 1,056 mg, Vit C 6,92 mg, 
Vit A 6,47 SI dan serat 7,7 gram sedangkan 
pada cookies dengan subtitusi tepung daun 
kelor 15%/biji memiliki penambahan nilai gizi 
dari tepung daun kelor untuk energi 
sebanyak 122,9 kal, protein 16,2 gram, 
lemak 1,38 gram, karbohidrat sebanyak 
22,9 gram, kalsium 1,2 mg, fosfor 121,9 mg, 
zat besi sebanyak 16,8 mg, Vit B1 1,48 mg, 
Vit C 10,4 mg, Vit A 9,75 SI dan serat 
sebanyak 11,51 gram 

 
 
 
 

Daya terima, komposisi gizi, cookies, 
brownis kukus, tepung daun kelori 

 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,   
Juli – Desember  2011                

16 
 

Tabel 3 
Analisis Komposisi Gizi Brownis Kukus Pandan 

 

persentase 
tepung 

daun kelor 

Nilai Gizi/biji (10 gram) 

Energi Protein Lemak KH Kalsium Fosfor 
Zat 
Besi 

Vit B1 Vit C Vit A Serat 

kal Gram gram Gram mg Mg mg mg mg SI gram 

0% 38,16 0,729 2,37 3,59 8,73 10,9 0,12 0,005 0,01 72,92 0,033 

10% 79,16 6,14 2,83 11,2 9,13 51,7 5,76 0,525 3,47 76,18 3,87 

15% 99,68 8,86 3,06 26,5 9,33 72,1 8,58 0,78 5,2 77,81 5,793 

Sumber : Anailis berdasarkan DKBM, 2009 

Berdasarkan tabel 19, dapat 
diketahui bahwa berat  brownis kukus 
setelah  matang per biji yaitu 13 gram dan 
memiliki nilai gizi pada subtitusi tepung daun 
kelor  0% yaitu energi 38,16 kal, protein 
sebanyak 0,729 gram, lemak sebanyak 2,37 
gram, karbohidrat 3,59 gram, kalsium 8,73 
mg, fosfor 10,9 mg, besi 0,12 mg, vitamin 
B1 0,005 mg, vitamin C 0,01 mg, vitamin A 
72,92 SI dan serat sebanyak 0,033 gram. 
Pada brownis kukus pandan dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10%/biji, 
sumbangan nilai gizi dari tepung daun kelor 
yaitu energi sebanyak  41kal, protein 5,4 

gram, lemak 0,46 gram, karbohidrat 7,6 
gram, kalsium sebanyak 0,4 mg, fosfor 40 
mg, zat besi 5,64 mg, Vit B1 sebanyak 0,52 
mg, Vit C 3,46 mg, Vit A sebanyak 3,26 SI 
dan serat 3,83 gram. Pada brownis kukus 
pandan dengan subtitusi tepung daun kelor 
15%/biji, penambahan nilai gizi dari tepung 
daun kelor yaitu untuk energi sebanyak 61,5 
kal,protein 8,1 gram, lemak sebanyak 0,7 
gram, karbohidrat sebanyak 22,9 gram, 
kalsium 0,6 mg, fosfor 61 mg, zat besi 8,46 
mg, Vit B1 0,77 mg, Vit C 5,1 mg, Vit A 4,89 
mg, dan serat sebanyak 5,76 gram.  

 

PEMBAHASAN 

Penentuan mutu bahan pangan 
pada umumnya sangat bergantung pada 
beberapa faktor, diantaranya cita rasa, 
warna, tekstur dan nilai gizinya. Disamping 
itu ada beberapa faktor lain, misalnya sifat 
mikrobiologi, tetapi sebelum faktor-faktor 
lain dipertimbangkan secara visual, faktor 
warna,rasa dan aroma lebih dahulu dan 
kadang-kadang sangat menentukan 
(Winarno,2004). 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
umumnya cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 5% lebih disukai dari aspek 
rasa daripada cookies dengan subtitusi 
tepung daun kelor 10% dan 15%, dimana 
16 panelis (64%) menyatakan suka. hal ini 
disebabkan karena penambahan tepung 
daun kelor yang lebih banyak sehingga 
mempengaruhi rasa pada cookies, selain 
itu dengan penambahan tepung daun 
kelor yang lebih banyak juga membuat 
aroma cookies lebih dominan aroma daun 

kelor, daripada aroma coklat sehingga  
aroma juga  mempengaruhi rasa. Untuk 
brownis kukus pandandengan subtitusi 
tepung daun kelor 10% lebih disukai oleh 
panelis daripada brownis kukus pandan 
dengan subtitusi tepung daun kelor 15%, 
hal ini disebabkan karena rasa yang enak 
dan aroma daun kelor yang tidak nampak 
karena lebih dominan aroma pandan. 

Berdasarkan aspek warna, cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor 10% 
lebih disukai oleh panelis daripada cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor 5% 
dan 15%, hal ini disebabkan karena warna 
cookies yang cerah dan coklat, sementara 
pada cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 15% warnanya coklat 
kehijauan dan gelap sehingga warnanya 
tidak menarik. Untuk kue brownis kukus 
pandan dengan subtitusi tepung daun 
kelor yang paling dominan disukai yaitu 
brownis kukus pandan dengan subtitusi 
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tepung daun kelor  10% dimana 14 panelis 
(100%) menyatakan suka, sementara 
pada subtitusi tepung daun kelor 15% 
hanya 5 panelis (35,7%) yang menyatakan 
suka. Hal ini disebabkan karena warnanya 
yang tidak menarik dimana warnanya hijau 
gelapdan  tidak cerah karena 
penambahan tepung daun kelor yang lebih 
banyak. 

Cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 5% pada aspek aroma 
menunjukkan sebanyak 12 panelis (48%) 
yang menyatakan suka dan sebanyak 3 
panelis (12%) yang menyatakan suka 
pada cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 15%. Hal ini disebabkan 
karena penambahan tepung daun kelor 
yang lebih banyak sehingga aroma daun 
kelor lebih tercium. Untuk kue brownis 
kukus pandan yang lebih disukai dari 
aspek aroma yaitu brownis dengan 
subtitusi tepung daun kelor 0% dan 10% 
dimana 14 panelis (100%) menyatakan 
suka, karena aroma tepung daun kelor 
tidak tercium dan lebih dominan aroma 
pandan. 

Berdasarkan aspek tekstur, 
cookies dengan subtitusi tepung daun 
kelor 10%  lebih disukai oleh panelis 
daripada cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 5% dan 15%, hal ini 
disebabkan karena teksturnya yang 
renyah sedangkan pada subtitusi tepung 
daun kelor 15% teksturnya agak keras. 
Untuk brownis kukus pandan, yang lebih 
disukai oleh panelis dari aspek tekstur 
yaitu brownis dengan subtitusi tepung 
daun kelor 10%, dimana 14 panelis 
(100%) menyatakan suka, karena 
teksturnya yang lembut sedangkan pada 
brownis dengan subtitusi tepung daun 
kelor 15% hanya 3 panelis (21,4%) yang 
menyatakan suka karena teksturnya yang 
agak keras. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
analisa komposisi gizi cookies  dengan 
menggunakan daftar komposisi bahan 
makanan, cookies dengan subtitusi tepung 
daun kelor 15% / biji memiliki nilai gizi 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
cookies pada subtitusi tepung daun kelor 
5% dan 10%. Hal ini berarti semakin tinggi 
subtitusi tepung daun kelor yang diberikan 

maka semakin tinggi pula nilai gizi yang 
terdapat pada cookies 
tersebut.Penambahan nilai gizi dari 
subtitusi tepung daun kelor pada cookies 
memiliki makna yang berarti.Jika 
dibandingkan dengan brownis kukus 
pandan, Nilai gizi cookies per biji masih 
lebih tinggi dibandingkan brownis kukus 
pandan.Berdasarkan uji daya terima 
panelis terhadap cookies, cookies dengan 
subtitusi tepung daun kelor 5% yang 
paling disukai memiliki nilai gizi / biji untuk 
energi 80,6 kal, protein 5,89 gram, lemak 
2,68 gram, karbohidrat 12 gram, Vit B1 
0,52 mg, Vit A 63,4 dan serat 3,89 gram. 
Sedangkan pada brownis kukus pandan 
dengan subtitusi tepung daun kelor yang 
paling disukai yaitu brownis dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10%/biji  
memiliki nilai gizi energi 79,16 kal, protein 
6,14 gram, lemak 2,83 gram, karbohidrat 
11,2 gram, Vit B1 0,525 mg, VitC 3,47 mg 
dan serat 3,87 gram. Kontribusi cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor 5% 
jika dalam 100 gram memberikan nilai gizi 
yaitu energi 26,76%, protein 15,8%, lemak 
50,7%, kalsium 7,03%, Vit A 38%, Vit C 
4,4%, Zat besi (Fe) 27,1% dan serat 
17,8%. Sedangkan kontribusi cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor 5% 
per  porsi  (30 gram) yaitu energi 8%, 
protein 4,7%, lemak 15,2%, karbohidrat 
6,3%, kalsium 2,1%, Vit A 11,4%, Vit C 
1,3%, zat besi (Fe) 8% dan serat 5,3%. 

Pada brownis kukus, kontribusi 
brownis kukus dengan subtitusitepung 
daun kelor 10% dalam 100 gram 
mengandung nilai gizi energi 21,2%, 
protein 16,9%, lemak 43,2%, karbohidrat 
14,6%, kalsium 11%, Vit A 36,6%, Vit C 
4,3%, zat besi (Fe) 26,3% dan serat 
16,6%. Sedangkan kontribusi brownis 
kukus pandan dengan subtitusi tepung 
daun kelor 10% per porsi (26 gram) 
mengandung nilai gizi yaitu energi 6,95%, 
protein 4,1%, lemak 13,2%, karbohidrat 
5,5%, kalsium 1,8%, Vit A 9,9%, Vit C 
1,1%, zat besi (Fe) 13,8% dan serat 4,8%. 
Data diatas disajikan berdasarkan % 
AKG2000 kkal, (kebutuhan energi 
konsumen mungkin lebih tinggi atau lebih 
rendah). 
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KESIMPULAN 

1. Daya terima panelis terhadap cookies 
dengan subtitusi tepung daun kelor dari 
segi rasa dan aroma pada umumnya 
yang disukai yaitu cookies dengan 
subtitusi tepung daun kelor 5%. Dari  
segi warna dan tekstur pada umumnya 
yang disukai yaitu cookies dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10% 
sedangkan pada brownis kukus dengan 
subtitusi tepung daun kelor 10% paling 
disukai dari aspek rasa, warna, aroma 
dan tekstur. 

2. Kontribusi cookies dengan subtitusi 
tepung daun kelor 5% per porsi  (30 

gram) yaitu energi 8%, protein 4,7%, 
lemak 15,2%, karbohidrat 6,3%, 
kalsium 2,1%, Vit A 11,4%, Vit C 1,3%, 
zat besi (Fe) 8% dan serat 5,3%. 
Sedangkan kontribusi brownis kukus 
pandan dengan subtitusi tepung daun 
kelor 10% per porsi  (26 gram) 
mengandung nilai gizi yaitu energi 
6,95%, protein 4,1%, lemak 13,2%, 
karbohidrat 5,5%, kalsium 1,8%, Vit A 
9,9%, Vit C 1,1%, zat besi (Fe) 13,8% 
dan serat 4,8%. 

 

 

SARAN 

1. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya 
peneliti menggunakan rum oil untuk 
menghilangkan aroma tepung daun 
kelor  pada cookies, selain itu Jika ingin 
membuat tepung daun kelor sebaiknya 
pilihlah daun kelor yang segar dan 
masih muda karena aroma daun kelor 
yang masih mudah tidak begitu tajam. 

2. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya 
peneliti menganalisa komposisi gizi 

cookies dan brownisdengan subtitusi 
tepung daun kelor dengan 
menggunakan uji laboratorium agar nilai 
gizi yang diperoleh lebih akurat.  

3. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya 
peneliti meneliti tentang  lama 
pengeringan daun kelor  untuk 
menghasilkan tepung daun kelor yang 
bagus.  
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DAYA TERIMA DAN KANDUNGAN PROTEIN BAKSO KEONG SAWAH   
(Pomacea canaliculata lamarck) 

 
Salmiah1), Zakaria1), Suriani Rauf1) 

1) Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Makassar 
 
 
 

RINGKASAN 
 

Latar belakang . Pangan merupakan kebutuhan paling dasar bagi manusia. Bahan 
makanan penghasil zat gizi pembangun adalah sumber protein. Keong Mas banyak 
tersedia, mengandung protein yang cukup tinggi akan tetapi pemanfaatannya masih 
kurang.   
 
Tujuan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya terima dan kandungan 
protein bakso keong sawah. 
 
Metode . Penelitian ini merupakan penelitian pra experimen dengan menggunakan 
desain penelitian Post Test Group Design. Daya terima masyarakat terhadap 
produk bakso Keong Mas dinilai berdasarkan uji hedonik terhadap 25 orang panelis 
dan analisa kandungan protein dilakukan dengan menggunakan metode Kjehdahl. 
 
Hasil . Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya terima panelis terhadap bakso 
keong mas berdasarkan aspek rasa, warna, tekstur dan aroma pada umumnya lebih 
menerima bakso keong mas dengan konsentrasi tepung tapioka 30%. Urutan 
tingkat kesukaan panelis terhadap bakso hasil percobaan yang dinilai berdasarkan 
aspek rasa, warna, tekstur dan aroma yaitu, pertama yang disukai oleh panelis 
adalah bakso keong mas dengan konsentrasi tepung tapioka 30%, kedua adalah 
bakso keong mas dengan konsentrasi tepung tapioka 10% dan ketiga adalah bakso 
keong mas dengan konsentrasi tepung tapioka 50%. Kandungan protein bakso 
keong mas dengan konsentrasi tepung tapioka 10%, 30% dan 50% masing-masing 
adalah 11,678 gr, 9,865 gr dan 8,095 gr.  
 
Kesimpulan . Ada perbedaan yang nyata terhadap daya terima ketiga sampel dari 
aspek rasa, warna, tekstur kacuali aroma tidak ada perbedaan yang nyata terhadap 
daya terima. 

 
 
PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan paling 
dasar bagi manusia. Oleh karena itu, 
ketersediaan pangan yang cukup, baik 
kualitas maupun kuantitasnya, terus 
diupayakan oleh pemerintah antara lain 
melalui program ketahanan pangan 
(Djaafar, T, F dan Rahayu, S, 2007). 

Keong mas merupakan salah satu 
bahan pangan yang paling bergizi dan 
dapat dipersiapkan dalam berbagai bentuk 

olahan. Keong mas mengandung gizi yang 
tidak kalah dengan bahan pangan lainnya 
seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin 
dan mineral dalam jumlah yang cukup, 
bahkan jika dikonsumsi oleh masyarakat 
sangat besar manfaatnya untuk kesehatan 
(Hartono, B, 2004 dalam Asikin, H, 2006). 

Kandungan nutrisi keong mas yaitu 
zat gizi makro berupa protein dalam 
kandungan yang cukup tinggi pada 
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tubuhnya, juga mengandung zat gizi mikro 
berupa mineral, terutama kalsium yang 
sangat dibutuhkan oleh manusia (Yulian, F, 
2007). 

Kalsium merupakan mineral yang 
paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 
sekitar 1,5-2% dari berat badan orang 
dewasa atau kurang lebih sebanyak 1 kg. 
Kalsium mempunyai berbagai fungsi di 
dalam tubuh, sebagai pembentukan tulang 
dan gigi, mengatur pembekuan darah, 
katalisator reaksi-reaksi biologik dan 
kontraksi otot (Almatsier, S, 2001). 

Pemanfaatan keong mas sebagai 
bahan pangan saat ini masih sangat 
terbatas disebabkan karena keong mas 
masih dianggap sebagai hama perusak 
tanaman di sawah. Sejak kedatangannya di 
Indonesia keong mas telah menimbulkan 
penurunan produksi pertanian diberbagai 
daerah. Sebagai hama potensial tanaman 
padi, keong mas jika dikelolah dapat 
menjadi suatu komoditas prospektif untuk 
menambah penghasilan petani dan 
meningkatkan gizi masyarakat (Nurrohmah, 
A, 2007). 

Bakso adalah suatu produk hasil 
olahan dari daging yang dibentuk bulat 
dengan berbagai ukuran. Bakso dinikmati 

oleh semua lapisan masyarakat dan akhir-
akhir ini termasuk salah satu produk yang 
dapat diekspor (Wibowo, S, 2003). 

Pada umumnya hampir semua orang 
Indonesia tahu dan pernah mengkonsumsi 
produk olahan daging yang berbentuk bulat-
bulat yang biasa disebut dengan bakso. 
Bahkan, produk ini salah satu produk yang 
banyak disukai orang, mulai dari anak-anak 
hingga lanjut usia. Rasanya lezat, bergizi 
tinggi,dapat disantap sebagai lauk pauk dan 
dihidangan pada suatu kesempatan tak 
terbatas, misalnya menu pesta, menu 
arisan dan menu rapat (Daniati, T, 2005) 

Daging keong mas yang berat 
tubuhnya mengandung protein sekitar 40%  
apabila diolah menjadi bakso dapat 
meningkatkan konsumsi masyarakat 
terhadap keong mas, meningkatkan nilai 
ekonomis dan dapat membantu para petani 
dalam menangani kerusakan tanaman 
akibat ulah keong mas. 

Pada penelitian sebelumnya, keong 
mas dibuat menjadi keripik dan pada 
kesempatan ini penulis tertarik untuk 
mengolah lebih lanjut menjadi bakso keong 
mas sehingga lebih menganekaragamkan 
hasil olahannya.  

 
METODE PENELITIAN 
 
1. Jenis,Waktu dan Tempat Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian pra 
experiment, dilaksanakan pada bulan Juni 
sampai Agustus 2011 di laboratorium Ilmu 
Teknologi Pangan Jurusan Gizi Politekknik 
Kesehatan Makassar. 
 
2. Bahan dan alat  
a) Keong mas 
Daging keong yang digunakan dalam 
pembuatan bakso adalah keong dari jenis 
Pomacea Canaliculata Lamarck yang 
diambil di area persawahan Kabupaten 
Maros sebanyak 900 gr. 
 
b) Tepung tapioka/Kanji 
Tepung tapioka digunakan sebagai bahan 
tambahan dalam pembuatan bakso, 

berfungsi sebagai pengikat dan perekat 
bahan lain. Kualitas tepung tapiokayang 
digunakan sebagai bahan makanan sangat 
berpengaruh terhadap makanan yang 
dihasilkan. Tepung tapiokayang baik 
kualitasnya dapat dilihat berdasarkan ciri-
ciri yaitu berwarna putih, tidak berbau apek, 
teksturnya halus. Agar baksonya lezat, 
teksturnya bagus, bermutu tinggi, jumlah 
tepung tapioka yang digunakan sebaiknya 
sekitar 10-15% dari berat daging. Tepung 
tapiokayang digunakan adalah tepung 
tapioka dengan merek ”Dua Kelinci”. 
Jumlah tepung tapiokayang digunakan 10% 
dari berat daging. 
 
c) Bumbu 
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Bumbu yang digunakan dalam pembuatan 
bakso adalah garam, merica, bawang 
merah dan bawang putih. 
1) Bawang putih yang digunakan sekitar 

3% dari berat daging 
2) Penggunaan bawang merah pada 

pembuatan bakso ikan bertujuan 
untuk meningkatkan citarasa dari 
bakso yang dihasilkan, digunakan 
sebanyak 2 – 2,5% dari berat daging. 

3) Merica yang digunakan sekitar 0,5% 
dari berat daging  

4) Garam/natrium clorida (NaCl). Fungsi 
garam adalah memberi rasa gurih 
pada bakso, garam yang bermutu baik 
adalah berwarna putih, bersih dari 
kotoran. Garam yang digunakan 
sekitar 2,5% dari berat daging. 

   
2. Prosedur Kerja 
1) Rendam keong mas bersama 

cangkangnya dengan air selama 24 
jam untuk mengeluarkan makanan 
yang belum tercerna. Keong yang 

terapung menandakan keong tersebut 
mati dan sebaiknya di buang. 

2) Keong direndam dalam air garam 
yang diberi sedikit cuka, kemudian 
direbus dan daging keong dipisahkan 
dari cangkangnya. 

3) Daging yang telah terpisah dari 
cangkangnya direbus kembali untuk 
mematikan parasit yang ada. 

4) Haluskan daging keong kemudian 
dilumutkan sambil ditambahkan 
garam dapur secukupnya. Setelah 
tercampur rata tambahkan tepung 
tapioka sedikit demi sedikit hingga 
adonan menjadi homogen tambahkan 
pula bumbu yang telah dihaluskan. 

5) Cetak adonan yang telah homogen 
menjadi bola-bola bakso yang siap 
direbus. 

6) Rebus bola bakso dalam air mendidih 
hingga matang, jika sudah 
mengapung dipermukaan air berarti 
bakso sudah matang dan dapat 
diangkat dan ditiriskan. 

 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Analisis Protein 

Berdasarkan hasil penelitian di 
laboratorium dengan menggunakan uji 
protein metode Kjeldahl dari ketiga jenis 

bakso keong mas tersebut diperoleh 
kandungan protein yang berbeda, seperti 
yang tampak pada tebel berikut : 

Tabel 04.  
  Kandungan Protein Bakso Keong Mas  

Sampel Kandungan Protein 
(100gr) 

Bakso keong mas dengan tepung tapioka 10% 11,678 
Bakso keong mas dengan tepung tapioka 30% 9,865 
Bakso keong mas dengan tepung tapioka 50% 8,095 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

kandungan protein bakso keong mas 
dengan konsentrasi tepung tapioka 10% 
adalah sebanyak 11,678 gr, dan kandungan 
protein bakso keong mas dengan 

konsentrasi tepung tapioka 30% adalah 
sebanyak 9,865 gr, sedangkan kandungan 
protein bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 50% adalah 
sebanyak 8,095 gr. 
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Tabel 05. 
Perbandingan Hasil Laboratorium Untuk Kandungan protein  

Dengan SNI 01-3819-1995  
 

Sampel Bakso Hasil Uji Laboratorium 
(Kandungan protein) 

Syarat  
SNI 

Ket. 

Konsentrasi tepung 
tapioka 10% 

11,678 Min. 9,0 Terpenuhi 

Konsentrasi tepung 
tapioka 30% 

9,865 Min. 9,0 Terpenuhi 

Konsentrasi tepung 
tapioka 50%  

8,095 Min. 9,0 Tidak 
terpenuhi 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

bakso keong mas dengan konsentrasi 
tepung tapioka 10% dan 30% mengandung 
kandungan protein yang memenuhi syarat 
yang telah ditetapkan oleh SNI 01-3819-

1995, sedangkan bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 50% tidak 
memenuhi syarat yang telah ditetapkan 
SNI. 

Daya Terima 
 
Rasa 
 

Daya terima masyarakat terhadap 
aspek rasa bakso keong mas melibatkan 
indera pengecap yaitu lidah, setiap panelis 

memiliki kesan yang berbeda-beda 
terhadap aspek rasa dan selera, dengan 
demikian data yang diperoleh sangat 
beragam berdasarkan kesukaan para 
penelis yang dapat dilihat pada tabel berikut 
:  

Tabel 06.  
Distribusi Hasil Daya Terima Bakso Keong Mas Berdasarkan Aspek Rasa 

Aspek Rasa 

Bakso Keong Mas dengan Konsentrasi 
Tepung Tapioka 

10% 30% 50% 

n % n % n % 

Sangat suka - 0 1 4 1 4 

Suka 9 36 14 56 2 8 
Agak suka 9 36 5 20 9 36 

Tidak suka 7 28 4 16 11 44 

Sangat tidak suka - 0 1 4 2 8 

Total  25 100 25 100 25 100 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa 

daya terima panelis terhadap bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
10% dari aspek rasa adalah sebanyak 9 
panelis (36%) yang suka dan agak suka, 7 
panelis (28%) yang tidak suka, dan bakso 
keong mas dengan konsentrasi tepung 
tapioka 30% adalah sebanyak 1 panelis 
(4%) yang sangat suka, 14 panelis (56%) 
yang suka,5 panelis (20%) yang agak suka, 
4 panelis (16%) tidak suka dan 1 panelis 
(4%) yang sangat tidak suka, sedangkan 
bakso keong mas dengan konsentrasi 
tepung tapioka 50% dengan kategori sangat 
suka, suka,agak suka, tidak suka dan 
sangat tidak suka masing-masing adalah 1  
panelis (4%), 2 panelis (8%), 9 panelis 
(36%), 11 panelis (44%), 2 panelis (8%). 

 
Aspek Warna 

Warna merupakan aspek yang 
pertama kali mempengaruhi seseorang 
untuk menentukan suka atau tidak suka 
terhadap makanan tersebut, berdasarkan uji 
hedonik terhadap aspek warna, bakso 

keong mas dengan penambahan tepung 
tapioka yang berbeda.  

Tabel 07menunjukkan bahwa daya 
terima panelis terhadap bakso keong mas 
dengan konsentrasi tepung tapioka 10% 
dari aspek warna adalah sebanyak 11 
panelis (44%) yang suka, 10 panelis (40%) 
yang agak suka, 4 panelis (16%) yang tidak 
suka, dan tidak ada panelis yang sangat 
suka dan sangat tidak suka, dan bakso 
keong mas dengan konsentrasi tepung 
tapioka 30% adalah sebanyak 1 panelis 
(4%) yang sangat suka, 14 panelis (56%) 
yang suka, 10 panelis (40%) yang agak 
suka, dan tidak ada panelis yang tidak suka 
dan sangat tidak suka, sedangkan bakso 
keong mas dengan konsentrasi tepung 
tapioka 50% dengan kategori sangat suka, 
suka,agak suka, tidak suka dan sangat tidak 
suka masing-masing adalah 1  panelis 
(4%), 7 panelis (28%), 10 panelis (40%), 4 
panelis (16%), 3 panelis (12%). 

 
 
 
 

Tabel 07.  
Distribusi Hasil Daya Terima Bakso Keong Mas Berdasarkan Aspek Warna 

Aspek Warna 

Bakso Keong Mas dengan Konsentrasi 
Tepung Tapioka 

10% 30% 50% 

n % n % n % 

Sangat suka  - 0 1 4 1 4 

Suka  11 44 14 56 7 28 
Agak suka 10 40 10 40 10 40 

Tidak suka  4 16 - 0 4 16 

Sangat tidak suka - 0 - 0 3 12 

Total  25 100 25 100 25 100 

 
 
 
 

      

Daya terima, protein, bakso,             
keong sawah 

 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,  
Julii – Desember  2011                
 
 

25 
 

Aspek Tekstur 
 

Daya terima masyarakat terhadap 
aspek rasa bakso keong mas melibatkan 
indera penegecap yaitu lidah, stiap panelis 
memiliki kesan yang berbeda-beda 

terhadap aspek rasa dan selera, dengan 
demikian data yang diperoleh sangat 
beragam berdasarkan kesukaan para 
penelis yang dapat dilihat pada tabel-
berikut. 

 
Tabel 08. 

Distribusi Hasil Daya Terima Bakso Keong Mas Berdasarkan Aspek Tekstur 

Aspek Tekstur 

Bakso Keong Mas dengan Konsentrasi 
Tepung Tapioka 

10% 30% 50% 

n % n % n % 

Sangat suka  2 8 2 8 4 16 

Suka  5 20 11 44 7 28 
Agak suka 4 16 9 36 6 24 

Tidak suka  13 52 3 12 7 28 

Sangat tidak suka 1 4 - 0 1 4 

Total  25 100 25 100 25 100 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

daya terima panelis terhadap bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
10% dari aspek tekstur adalah sebanyak 2 
panelis (8%) yang sangat suka, 5 panelis 
(20%) yang suka, 4 panelis (16%) yang 
agak suka, 13 panelis (52%) yang tidak 
suka dan 1 panelis (4%) yang sangat tidak 
suka, dan bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% adalah 
sebanyak 2 panelis (8%) yang sangat suka, 
11 panelis (44%) yang suka, 9 panelis 
(36%) yang agak suka, 3 panelis (12%) 
tidak suka dan tidak ada panelis yang 
sangat tidak suka, sedangkan bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
50% dengan kategori sangat suka, 

suka,agak suka, tidak suka dan sangat tidak 
suka masing-masing adalah 4  panelis 
(16%), 7 panelis (28%), 6 panelis (24%), 7 
panelis (28%), 1 panelis (4%). 

Aspek Aroma 
 

Daya terima masyarakat terhadap 
bakso keong mas berdasarkan aspek 
aroma yang melibatkan indra penciuman 
yaitu hidung, stiap panelis memiliki kesan 
yang berbeda-beda terhadap aspek rasa 
dan selera, dengan demikian data yang 
diperoleh sangat beragam berdasarkan 
kesukaan para penelis yang dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
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Tabel 09.  
Distribusi Hasil Daya Terima Bakso Keong Mas Berdasarkan Aspek Aroma  

Aspek Aroma 

Bakso Keong Mas dengan Konsentrasi 
Tepung Tapioka 

10% 30% 50% 
n % n % n % 

Sangat suka  - 0 4 16 - 0 
Suka  8 32 7 28 7 28 

Agak suka 8 32 6 24 4 16 
Tidak suka  8 32 7 28 12 48 

Sangat tidak suka 1 4 1 4 2 8 
Total  25 100 25 100 25 100 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

daya terima panelis terhadap bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
10% dari aspek aroma adalah tidak ada 
panelis yang sangat suka,  masing-masing 
8 panelis (32%) yang suka, agak suka dan 
tidak suka, 1 panelis (4%) yang sangat tidak 
suka, dan bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% adalah 
sebanyak 4 panelis (16%) yang sangat 
suka, masing-masing 7 panelis (28%) yang 
suka, tidak suka, 6 panelis (24%) agak suka 
dan 1 panelis (4%) yang sangat tidak suka, 
sedangkan bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 50% dengan 
kategori suka,agak suka, tidak suka dan 
sangat tidak suka masing-masing adalah 7  
panelis (28%), 4 panelis (16%), 12 panelis 

(48%), 2 panelis (8%), dan tidak ada panelis 
yang sangat suka. 

Tingkat Kesukaan 
 
Penilaian tingkat kesukaan panelis 

terhadap bakso keong mas dilakukan 
dengan mengumpulkan data dari hasil 
penilaian panelis yang berjumlah 25 orang 
berdasarkan aspek rasa, warna, tekstur dan 
aroma kemudian dianalisis dengan 
perhitungan deskriptif persentase yang 
disajikan dalam tabel 10. 

 Tabel 10  menunjukkan bahwa 
bakso keong mas dengan konsentrasi 
tepung tapioka 10% agak disukai oleh 
panelis dari semua aspek. 

 
 

Tabel 10.  
Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap  

Bakso Keong Mas Dengan Konsentrasi Tepung Tapioka 10% 
 

Aspek Penilaian 
Panelis  

Skor  Persentase Kriteria  

Rasa 77 61,6 Agak Suka 

Warna 82 65,6 Agak Suka 

Tekstur 69 55,2 Agak Suka 

Aroma 73 58,4 Agak Suka 
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Tabel 11.  
Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap  

Bakso Keong Mas Dengan Konsentrasi Tepung Tapioka 30% 
 

Aspek Penilaian 
Panelis  

Skor  Persentase  Kriteria  

Rasa 85 68 Suka  

Warna 91 72,8 Suka  

Tekstur 87 69,6 Suka 

Aroma 81 64,8 Agak Suka 

 
Tabel 11 di atas menunjukkan 

bahwa bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% disukai 

oleh panelis dari aspek rasa, warna, tekstur 
sedangkan dari aspek aroma dinilai agak 
disukai oleh panelis.

  
 

Tabel 12. 
Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap  

Bakso Keong Mas Dengan Konsentrasi Tepung Tapioka 50% 
 

Aspek Penilaian 
Panelis  

Skor  Persentase  Kriteria  

Rasa 64 51,2 Tidak suka 

Warna 74 59,2 Agak Suka 

Tekstur 63 50,4 Tidak suka 

Aroma 65 52 Agak Suka 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

bakso keong mas dengan konsentrasi 
tepung tapioka 50% tidak disukai oleh 
panelis dari aspek rasa dan tekstur 
sedangkan dari aspek warna dan aroma 
dinilai agak disukai oleh panelis. 

 

Uji Statistikk 
 
Hasil uji statistikk bakso keong mas 

berdasarkan konsentrasi penambahan 
tepung tapioka yang dinilai berdasarkan 
aspek ras, warna, tekstur dan aroma dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 13.  

Nilai α Hasil Uji Statistikk Bakso Keong Mas Berdasarkan Konsentrasi Penambahan 
Tepung Tapioka 

Aspek Penilaian Nilai α 

Rasa 0.006 

Warna 0.016 

Tekstur 0.003 

Aroma 0.097 

 
Tabel hasil uji statistikk di atas 

menunjukkan bahwa nilai α dari aspek rasa, 
warna dan tekstur adalah masing-masing 
0.006, 0.016 dan 0.003 < 0.05, ini berarti 
ada perbedaan yang nyata daya terima 

terhadap aspek rasa, warna, dan tekstur, 
sedangkan nilai α dari aspek aroma adalah 
0.097 > 0.05 yang berarti tidak ada 
perbedaan yang nyata daya terima 
terhadap aspek aroma. 

PEMBAHASAN 
 
Kandungan protein keong sawah 

sebelum mengalami pengolahan adalah 
12,2 gr/100gr. Penurunan dan perbedaan 
kandungan protein pada setiap sampel 
disebabkan karena penambahan tepung 
tapioka dalam jumlah yang berbeda pada 
setiap sampel, semakin tinggi konsentrasi 
penambahan tepung  tapioka maka 
kandungan protein sampel akan semakin 
sedikit, dan suhu saat perebusan juga 
berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 
kandungan protein, semakin tinggi suhu 
pada perebusan maka protein pada sampel 
akan rusak. Selain itu kurangnya 
pengontrolan pada peralatan dalam proses 
perebusan juga mempengaruhi kandungan 
protein, yang seharusnya pada proses 
perebusan menggunakan panci sendiri-
sendiri untuk setiap sampel, akan tetapi 
penulis pada proses pembuatan memakai 
satu panci dan digunakan secara 
bergantian sehingga dapat mempengaruhi 
kandungan protein sampel.(Zakaria, 2007). 

Tingkat kesukaan panelis terhadap 
bakso hasil percobaan yang dinilai 
berdasarkan aspek rasa, warna, tekstur dan 
aroma yaitu, pertama yang disukai oleh 
panelis adalah bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% karena dari 
aspek rasa enak, aspek warna putih agak 
kehitaman, aspek tekstur kenyal sedangkan 
aspek aroma agak disukai karena masih 
berbau amis (khas keong mas). Kedua yang 
disuka oleh panelis adalah bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
10% karena dari aspek rasa  kurang enak, 
aspek warna agak kehitaman, aspek tekstur 
kurang kenyal, daging gampang terpisah 
dari tepung dan aspek aroma berbau amis 
(khas keong mas). Ketiga, bakso keong 
mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
50% karena dari aspek rasa panelis menilai 
tidak enak, dari aspek warna berwarna 
bening, aspek tekstur tidak kenyal, tidak liat 
dan lembek sedangkan dari aspek aroma 
berbau  amis (khas keong mas). 

.  
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KESIMPULAN  
 
1. Kandungan protein bakso bakso keong 

mas dengan konsentrasi tepung tapioka 
10% dan bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% adalah 
masing-masing 11,678 gr dan 9,865 gr, 
yang apabila dikonsumsi dapat 
mendukung pemenuhan kebutuhan gizi 
tubuh dan memenuhi standar yang 
telah ditentukan oleh SNI No. 01-3819-
1995, sedangkan bakso keong mas 
dengan konsentrasi tepung tapioka 
50% mengandung protein 8,09 5gr dan 
tidak memenuhi standar SNI.  

2. Tingkat daya terima panelis 
berdasarkan aspek rasa yaitu panelis 
lebih terima bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% 
sebanyak 60% panelis yang suka, dan 
berdasarkan uji ANOVA membuktikan 
bahwa ada perbedaan nyata daya 
terima terhadap rasa pada ketiga 
perlakuan. 

3. Tingkat daya terima panelis 
berdasarkan aspek warna yaitu panelis 

lebih terima bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% 
sebanyak 60% panelis yang suka dan 
berdasarkan uji ANOVA membuktikan 
bahwa ada perbedaan nyata daya 
terima terhadap warna pada ketiga 
perlakuan. 

4. Tingkat daya terima panelis 
berdasarkan aspek tekstur yaitu panelis 
lebih terima bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% 
sebanyak 52% panelis yang suka dan 
berdasarkan uji ANOVA membuktikan 
bahwa ada perbedaan nyata daya 
terima terhadap tekstur pada ketiga 
perlakuan. 

5. Tingkat daya terima panelis 
berdasarkan aspek aroma yaitu panelis 
lebih terima bakso keong mas dengan 
konsentrasi tepung tapioka 30% 
sebanyak 44% panelis yang suka dan 
berdasarkan uji ANOVA membuktikan 
bahwa tidak ada perbedaan nyata daya 
terima terhadap aroma pada ketiga 
perlakuan.  
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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN LAMANYA PEMBE RIAN ASI 
PADA ANAK DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BARA-BARAYA  

 
Basri Mahmud1) 

1) STIK Makassar 
 

ABSTRAK 
Latar Belakang. Untuk mencapai tumbuh kembang bayi secara optimal, 
WHO/UNICEF menetapkan global strategy for infant and young child feeding 
yang di Indonesia ditindak lanjuti dengan penyusunan strategi nasional 
pemberian makanan bayi dan anak yaitu pemberian ASI dalam 30 menit setelah 
kelahiran, pemberian asi ekslusif sejak lahir sampai bayi berumur enam bulan, 
memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang cukup dan bermutu sejak 
umur enam bulan. 
 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, produksi ASI, pemberian susu formula, mitos 
tentang ASI dengan lama pemberian ASI pada anak di wilayah kerja Puskesmas 
Bara-Baraya tahun 2010. 
 
Metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan 
pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
ibu yang memiliki anak terakhir balita  umur 3-5 tahun yang datang berkunjung di 
Puskesmas Bara-Baraya .yang diambil secara accidental sampling. 
 
Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pemberian ASI berdasarkan 
pengetahuan Ibu ada hubungan dengan lama pemberian ASI ( X² hitung = 
19,804 > X² tabel = 5,991), berdasarkan produksi ASI ada hubungan dengan 
lama pemberian ASI  (X² hitung = 13,968 > X² tabel =5,991), berdasarkan 
pemberian susu formula ada hubungan dengan lama pemberian ASI (X² hitung = 
56,650 > X² tabel = 5,991), berdasarkan kepercayaan pada mitos tentang ASI 
tidak ada hubungan dengan lamaa pemberian ASI ( X² hitung  = 2,170 < X² tabel 
= 5,991). berdasarkan Pekerjaan Ibu tidak ada hubungan dengan lama 
pemberian ASI ( X² hitung  = 0,664 < X² tabel = 5,991). 
 
Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dan lama pemberian ASI, ada hubungan antara 
produksi ASI dengan lamanya pemberian ASI,ada hubungan antara pemberian 
susu formula dengan lama pemberian ASI, tidak ada hubungan antara pekerjaan 
dengan lama pemberian ASI, tidak ada hubungan antara mitos dengan lama 
pemberian ASI, adapun saran yang di berikan adalah sebaiknya bagi para ibu 
tidak menghentikan pemberian ASI pada anak, meskipun di berikan susu 
formula, mengkonsumsi makanan yang bergizi guna memenuhi produksi ASI ibu 
cukup. 
 
Kata Kunci : Makanan Pendamping ASI. 

 
 
PENDAHULUAN  

 
Penelitian menunjukkan, bayi 

yang diberi ASI secara khusus terlindung 
dari serangan penyakit sistem 

pernapasan dan pencernaan. Hal itu 
disebabkan zat-zat kekebalan tubuh 
didalam ASI memberikan perlindungan 
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langsung melawan serangan penyakit. 
Sifat lain dari ASI yang juga memberikan 
perlindungan terhadap penyakit adalah 
penyediaan lingkungan yang ramah bagi 
bakteri ”menguntungkan” yang disebut 
”flora normal”. Keberadaan bakteri ini 
menghambat perkembangan bakteri, 
virus dan parasit berbahaya. Tambahan 
lagi, telah dibuktikan pula bahwa terdapat 
unsur-unsur di dalam ASI yang dapat 
membentuk sistem kekebalan melawan 
penyakit-penyakit menular dan 
membantunya agar bekerja dengan 
benar. 

Pemberian ASI Eksklusif masih 
belum seperti yang diharapkan, menurut 
hasil Survey Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2007, hanya 
3,7% bayi yang memperoleh ASI pada 
hari pertama, sedangkan pemberian ASI 
pada bayi umur kurang 2 bulan sebesar 
64% dan bayi usia 2-3 bulan hanya 
sebesar 45,5% (Media, 2007 ). 

Hasil penelitian Soekirman (1994) 
mengungkapkan bahwa kemungkinan 
seorang ibu menyusui bayinya secara 
eksklusif hingga usia 4 bulan dan 
diteruskan hingga usia 2 tahun, rata-rata 
38% jika ibu bekerja dan angka tersebut 
naik menjadi 91% jika ibu tidak bekerja. 

Menurunnya angka pemberian ASI 
dan meningkatnya pemakaian susu 
formula disebabkan antara lain rendahnya 
pengetahuan para ibu mengenai manfaat 
ASI dan cara menyusui yang benar, 
kurangnya pelayanan konseling laktasi 
dan dukungan dari petugas kesehatan, 
persepsi-persepsi sosial-budaya yang 
menentang pemberian ASI, kondisi yang 
kurang memadai bagi para ibu yang 
bekerja (cuti melahirkan yang terlalu 
singkat, tidak adanya ruang di tempat 
kerja untuk menyusui atau memompa 
ASI), dan pemasaran agresif oleh 
perusahaan-perusahaan formula yang 

tidak saja mempengaruhi para ibu, namun 
juga para petugas 
kesehatan.(Amanda,2008) 

Berdasarkan data di Indonesia 
menunjukkan bahwa  meskipun 
persentase bayi yang mendapat ASI 
cukup tinggi  (94,7%) namun pemberian 
ASI ekslusif sampai 4 bulan hanya 43%. 
Survei pada tahun 2002 menunjukkan 
bahwa pemberian ASI kepada bayi usia 
4-6 bulan kurang dari 10% dari angka 
kelahiran bayi di Indonesia. 

Berdasarkan di Indonesia yang 
ada pada tahun 2002-2003, bayi di bawah 
usia 6 bulan yang diberikan ASI ekslusif 
pada bayi usia 2 bulan hanya 64%, pada 
bayi berumur 2-3 bulan dan 14% pada 
bayi berumur 4-5 bulan. Pada tahun 2005 
di Indonesia baru mencapai 52% dari 
target yang di tetapkan sebesar 80%. 
(Antara 2007)  

Sulawesi Selatan pada tahun 2006 
persentase balita yang pernah diberi ASI 
menurut lamanya disusui yakni sebanyak 
1,35 % selama 0 bulan, 8,42% selama 1-
5 bulan, 14,26% selama 6-11 bulan, 
32,24% selama12-17 bulan, 17,52% 
selama 18-25 bulan serta sebanyak 
26,20% anak disusui selama lebih dari 24 
bulan (BPS, 2006) 

Berdasarkan data dari Puskesmas 
bara-baraya tahun 2009 menunjukkan 
bahwa persetase bayi yang diberikan ASI 
ekslusif  pada usia 0-6 bulan sebesar 
38% sedangkan pada bayi 7-11 bulan 
yang mendapat ASI sebesar 30%, serta 
12-17 bulan sebesar 22 %. (Profil 
Puskesmas Bara-Baraya, 2009) 

Berdasarkan latar belakang 
masalah, maka rumusan masalahnya 
adalah apakah ada hubungan antara 
pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, produksi 
ASI, pemberian susu formula, dan Mitos 
dengan lama pemberian ASI. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah survei 
analitik dengan pendekatan cross 
sectional study yang dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 
independen dan dependen sekaligus 
pada waktu yang sama. 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di 

Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar 
dan waktu penelitian diadakan pada bulan 
februari-maret 2010. 

 
 

3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah semua ibu yang 

memiliki anak terakhir balita  umur 3-5 
tahun yang yang datang berkunjung di 
Puskesmas Bara-Baraya Makassar 
Tahun 2010. 

Sampel dalam penelitian ini 
adalah ibu yang memiliki anak terakhir 
balita umur 3-5 tahun yang telah berhenti 
menyusui pada saat penelitian 
dilaksanakan, yang diambil secara 
Accidental sampling. 

 
4. Pengumpulan Data 

Pengambilan data primer 
dilakukan melalui wawancara langsung 
dengan responden yaitu ibu yang memiliki 
balita 3-5 tahun yang telah berhenti 
memberikan ASI  dan  bertempat tinggal 
di kelurahan bara-baraya utara wilayah 
Kerja Puskesmas Bara – Baraya Tahun 
2010. 

Data jumlah balita di kelurahan 
bara-baraya utara yang  diperoleh dari 
registrasi bayi dan balita pada bagian KIA 
Puskesmas Bara – Baraya Tahun 2009. 

 
5. Pengolahan Data  

Data dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan fasilitas komputer program 
SPSS 

 
HASIL PENELITIAN  
 
1. Pengetahuan  Ibu dengan lama 

pemberian ASI 
Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa  balita yang 
mendapatkan ASI yang masuk dalam 
kategori lama dari para ibu yg 
berdasarkan tingkat pengetahuannya 
termasuk dalam kategori tahu adalah 
sebanyak 11 orang dan yang masuk 
dalam kategori tidak tahu adalah 
sebanyak 35 orang. Dan jumlah balita 
yang masuk dalam kategori mendapatkan 
ASI Ekslusif dan masuk dalam kategori 
tahu adalah sebanyak 7 orang dan yang 
masuk dalam kategori tidak tahu 

sebanyak 13 orang. Sedangkan jumlah 
balita yang masuk dalam kategori tidak 
mendapatkan ASI Ekslusif, yang masuk 
dalam kategori tahu sebanyak 17 orang 
dan yang masuk dalam kategori tidak 
tahu sebanyak 4 orang, Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. 

Berdasarkan hasil analisis 
statistikk dengan menggunakan uji 
statistikk chi-square, maka di peroleh hasil 
X² hitung (19,804) > X² tabel (5,991), ini 
berarti Ho ditolak, hal ini dapat 
diinterpretasikan bahwa ada hubungan 
antara pengetahuan Ibu dengan lamanya 
pemberian ASI. 

 
Tabel  1 

Hubungan Antara Pengetahuan Ibu dengan Lama Pemberi an ASI 
Di Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar Tahun 2010 

 

Pengetahuan  
Lama Pemberian ASI  

Jumlah 
Lama Ekslusif  Tidak Ekslusif  

Tahu 17 7 7 35 
Tidak Tahu 4 13 35 52 

Jumlah  21 20 46 87 
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2. Pekerjaan Ibu dengan Lama 
Pemberian ASI 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa jumlah balita yang lama 
mendapatkan ASI untuk yang masuk 
dalam kategori Ibu tidak bekerja sebanyak 
41 orang sedangkan untuk kategori ibu 
yang bekerja adalah sebanyak 5 orang. 
Jumlah balita yang mendapatkan ASI 
Ekslusif yang masuk dalam kategori ibu 
tidak bekerja adalah 18 orang, sedangkan 
yang masuk dalam kategori Ibu bekerja 
sebanyak 2 orang. Dan Jumlah balita 
yang tidak mendapatkan ASI Ekslusif 

yang masuk dalam kategori ibu tidak 
bekerja adalah 20 orang, sedangkan yang 
masuk dalam kategori Ibu bekerja 
sebanyak 1 orang, Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 2. 

Berdasarkan hasil analisis statistikk 
dengan menggunakan uji statistikk chi-
square, maka di peroleh hasil X² hitung 
(0,664) < X² tabel (5,991), ini berarti Ho 
diterima, hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
Pekerjaan Ibu dengan lamanya pemberian 
ASI. 

 
Tabel  2 

Hubungan Antara Pekerjaan Ibu dengan Lamanya Pember ian ASI 
Di Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar Tahun 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Pemberian  Susu Formula dengan 
Lama Pemberian ASI 

Hasil yang diperoleh  menunjukkan 
jumlah balita  yang lama diberikan ASI 
yang masuk dalam kategori tidak ada 
pemberian susu formula tidak ada, 
sedangkan yang masuk dalam kategori 
ada pemberian susu formula sebanyak 46 
orang. Dan jumlah balita yang diberikan 
ASI Ekslusif yang masuk dalam kategori 
tidak ada pemberian susu formula adalah 
7 orang, sedangkan yang masuk dalam 
kategori ada pemberian susu formula 
adalah 13 orang. Dan jumlah balita yang 

tidak diberikan ASI Ekslusif yang masuk 
dalam kategori tidak ada pemberian susu 
formula adalah 19 orang, sedangkan 
yang masuk dalam kategori ada 
pemberian susu formula adalah 2 orang, 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 3. 

Berdasarkan hasil analisis statistikk 
dengan menggunakan uji statistikk chi-
square, maka di peroleh hasil X² hitung 
(56,650) > X² tabel (5,991), ini berarti Ho 
ditolak, hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa ada hubungan antara pengetahuan 
Ibu dengan lamanya pemberian ASI. 

 
Tabel  3 

Hubungan Antara Pemberian Susu Formula dengan LamaP emberian 
ASI Di Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar Tahun 20 10 

 
Pemberian Susu 

Formula 
Lama Pemberian ASI  

Jumlah  
Lama Ekslusif  Tidak Ekslusif  

Tidak Ada Pemberian 19 7 0 26 
Ada Pemberian 2 13 46 61 
Jumlah  21 20 46 87 

 

Pekerjaan 
Ibu 

Lama Pemberian ASI  
Jumlah  Lama Ekslusif Tidak Ekslusif  

Tidak Bekerja 20 18 41 79 
Bekerja 1 2 5 8 
Jumlah  21 20 46 87 
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4. Produksi ASI dengan Lamanya 
Pemberian ASI 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa jumlah balita yang lama 
mendapatkan ASI yang masuk dalam 
kategori produksi ASI cukup adalah 18 
orang sedangkan yang masuk dalam 
kategori kurang adalah 28 orang. Dan 
jumlah balita yang mendapatkan ASI 
Ekslusif yang masuk dalam kategori 
produksi ASI cukup adalah 4 orang 
sedangkan yang masuk dalam kategori 
produksi ASI kurang adalah 16 orang. 
Dan jumlah balita yang tidak 

mendapatkan ASI Ekslusif yang masuk 
dalam kategori produksi ASI cukup adalah 
16 orang sedangkan yang masuk dalam 
kategori produksi ASI kurang adalah 5, 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 4. 

Berdasarkan hasil analisis statistikk 
dengan menggunakan uji statistikk chi-
square, maka di peroleh hasil X² hitung 
(13,968) > X² tabel (5,991), ini berarti Ho 
ditolak, hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa ada hubungan antara produksi ASI 
dengan lamanya pemberian ASI. 

 
Tabel  4  

Hubungan Antara Produksi ASI dengan lamanya pemberi an ASI Di Puskesmas 
Bara-Baraya Kota Makassar Tahun 2010 

 

Produksi ASI Lama Pemberian ASI  Jumlah 
Lama Ekslusif  Tidak Ekslusif  

Cukup 16 4 18 38 
Kurang 5 16 28 49 
Jumlah  21 20 46 87 
  

5. Mitos dengan Lamanya Pemberian 
ASI 

Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa jumlah Ibu yang lama memberikan 
ASI  pada anak yang masuk dalam 
kategori kurang percaya pada mitos 
adalah 24 orang sedangkan yang masuk 
dalam kategori percaya terhadap mitos 
adalah 22 orang. Dan jumlah ibu yang 
memberikan ASI Ekslusif pada anak yang 
masuk dalam kategori kurang percaya 
terhadap mitos adalah 33 orang. 
Sedangkan yang masuk dalam kategori 
percaya adalah 7 orang, Dan jumlah ibu 

yang tidak memberikan ASI Ekslusif pada 
anak yang masuk dalam kategori kurang 
percaya terhadap mitos adalah 8 orang. 
Sedangkan yang masuk dalam kategori 
percaya adalah 13 orang,Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Berdasarkan hasil analisis statistikk 
dengan menggunakan uji statistikk chi-
square, maka di peroleh hasil X² hitung 
(2,170) < X² tabel (5,991), ini berarti Ho 
diterima,  hal ini dapat diinterpretasikan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
Pekerjaan Ibu dengan lamanya pemberian 
ASI. 

 
Tabel  5 

            Hubungan Antara Mitos tentang ASI denga n lamanya pemberian ASI 
Di Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar Tahun 2010 

 

Mitos Tentang 
ASI 

Lama Pemberian ASI  
Jumlah 

 Lama Ekslusif  Tidak Ekslusif  
Frekuensi  Frekuensi  Frekuensi  

Kurang percaya 8 7 24 39 
Percaya 13 13 22 48 
Jumlah  21 20 46 87 
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PEMBAHASAN 
 

1. Pengetahuan gizi ibu 
Hasil penelitian sejalan dengan 

penelitian yang  dilakukan oleh setyawati 
(1998) bahwa berdasarkan hasil 
penelitian di Jabotabek ternyata 70,4 % 
responden tidak pernah mendengar 
istilah ASI Ekslusif, disebutkan bahwa 
responden tidak yakin bila bayinya dapat 
bertahan hidup dengan memberikan ASI 
ekslusif saja sebagai makan bayi selama 
4-6 bulan. Dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan tentang ASI meberikan 
kontribusi keberhasilan terhadap 
pemberian ASI.  

Penelitian mengenai faktor-faktor 
yang berhubungan dengan lamanya 
pemberian ASI pada IBU di Puskesmas 
Bara-Baraya kota makassar tahun 2010 
sejalan juga dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Muhammad Arifin Siregar 
(2004), dimana penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa redahnya 
pemberian ASI disebabkan karna 
kurangnya pengetahuan ibu mengenai 
ASI itu sendiri. 

Pengetahuan tentang ASI dapat di 
peroleh dari berbagai sumber seperti 
petugas kesehatan, buku yang memuat 
tentang ASI. Para ibu tidak mesti 
berpendidikan tinggi untuk mengetahui 
hal-hal tentang ASI. Walaupun 
pendidikan hanya karna pengetahuan 
tentang ASI cukup  memberikan motivasi 
kepada mereka untuk terus memberikan 
ASI. 

 
2. Pekerjaan 

Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap lamanya pemberian ASI 
disebutkan antara lain sektor kerja Ibu , 
jumlah jam kerja, lokasi tempat kerja dan 
lamanya cuti pasca melahirkan. 

Walaupun pekerjaan seorang Ibu 
menunjukkan tingkat ekonomi untuk 
menunjang pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan hidupnya namun,  pekerjaan 
bukanlah suatu alasan untuk 
menghentikan pemberian ASI. 

Lamanya pemberian ASI tidak 
berhubugan dengan pekerjaan ibu karna 
para ibu meskipun mereka bekerja masih 

menyempatkan waktu memberikan ASI 
pada anaknya, misalnya memberikan ASI 
sebelum mereka pergi bekerja, ataupun 
memeras ASI mereka dan di simpan di 
suatu wadah sebelum berangkat bekerja. 

 
3. Pemberian Susu Formula 

Dengan adanya promosi susu 
formula kepada IBU baik berupa anjuran 
maupun dengan pemberian produk susu 
formula kepada Ibu dapat mempengaruhi 
ibu untuk menghentikan pemberian ASI 
pada anak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh rostia (2006) 
dinyatakan bahwa ada hubungan antara 
promosi susu formula dengan lamanya 
pemberian ASI. Dan juga sejalan dengan 
penelitian soetjiningsih (1997), yang 
menyatakan bahwa meningkatnya 
promosi susu formula sebagai pengganti 
ASI mempengaruhi lamanya pemberian 
ASI. 

Hasil penelitian Nurcholis (2005) 
bersama Program Appropriate 
Technology in Health (PATH) di daerah 
cirebon, kediri, cianjur, blitar tahun 2003 
di ketahui bahwa berbagai kenakalan 
susu formula dan makanan pendamping 
ASI, diantaranya promosi dalam bentuk 
bekerja sama kepada sarana kesehatan 
serta tenaga kesehatan baik dokter 
maupun bidan turut serta memasarkan 
produk mereka.  

 
4. Produksi ASI 

ASI di produksi dalam 
alveoli,bagian awal saluran kecil air 
susu.jaringan di sekelililing saluran-
saluran air susu dan alveoli terdiri dari 
jaringan lemak dan jaringan pengikat 
yang turut menentukan ukuran payudara. 

Pada beberapa kasus jumlah 
produksi ASI pada Ibu yg kekurangan gizi 
sering kali menurun, dan berhenti sama 
sekali. Di daerah-daerah yang banyak 
ditemui ibu yang sangat kekurangan gizi 
dapat ditemui adanya marasmus pada 
bayi-bayi yang berumur 6 bulan, yang 
hanya diberi ASI. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa 
anggapan ibu yang merasa air susunya 
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kurang pada saat menyusui anaknya 
sama sekali tidak mempengaruhi 
lamanya ibu untuk menyusui anaknya. 
Meskipun hal tersebut, menjadi salah 
satu alasan umum para Ibu berhenti 
menyusui dengan beberapa tanda yang 
dijadikan alasan ASI Ibu kurang 
diantaranya adalah anak seperti tidak 
puas setelah menyusu atau malah rewel 
dan atau anak berhenti menyusu cepat. 

 
5. Mitos 

Kekhawatiran bahwa menyusui 
akan menyebabkan payudara kendur 

adalah mitos yang tak terbukti 
kebenarannya.payudara kendur 
sebenarnya  karena kehamilan yang 
menyebabkan perubahan hormon bukan 
karna menyusui. 

Mitos tentang ASI tidak 
berhubungan dengan lamanya pemberian 
ASI karna sebagian besar para Ibu sudah 
berpikir modern dan lebih cenderung 
tidak mempercayai mitos tentang ASI 
yang saat ini beredar di masyarakat. 
 

 
 
KESIMPULAN 
 
1. Pengetahuan Ibu berhubungan 

dengan lamanya pemberian ASI 
2. Produksi ASI berhubungan 

dengan  lamanya pemberian ASI 
3. Pemberian Susu Formula 

berhubungan dengan lamanya 
pemberian ASI 

4. pekerjaan Ibu tidak berhubungan 
dengan lamanya pemberian ASI 

5. Mitos tentang ASI tidak 
berhubungan dengan lamanya 
pemberian ASI  

 
 
SARAN  
1.  Sebaiknya para petugas 

kesehatan memberikan informasi 
akan pentingnya ASI baik berupa 
penyuluhan maupun pengadaan 
Poster yang berisikan pentingnya 
pemberian ASI bagi anak yang 
dapat di jadikan sebagai 
pengetahuan tentang ASI bagi Ibu 

2. Bagi Ibu yang memberikan susu 
formula pada anaknya sebaiknya 
tidak menghentikan pemberian 
ASI. Jadikan susu formula 
sebagai susu selingan saja. 

3. Bagi petugas kesehatan 
sebaiknya tidak melakukan 
penawaran susu formula kepada 
Ibu yang baru melahirkan ataupun 
Ibu yang sudah mempunyai anak 

4. Bagi Ibu yang masuk dalam tahap 
menyusui agar konsumsi 
makanan bergizi lebih 
diperhatikan agar produksi ASI 
cukup untuk memenuhi kebutuhan 
anak. Dan sesering mungkin 
untuk menyusui anak karna 

isapan anak dapat merangsang  
produksi ASI. 
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PERBEDAAN KADAR CRP DAN KEJADIAN INFEKSI PADA BALIT A GIZI KURANG                      
USIA 4 - 5 TAHUN SETELAH PEMBERIAN SENG 

 
Retno Sri Lestari 1  

1) Jurusan Gizi Poltekkes Makassar 

 
ABSRACT  

 
Low plasma zinc levels can be used to predict the development of respiratory tract 
infections and diarrhea on malnutrition population. This research is experimental 
research with pretest-posttest control group design. The purpose of this study was 
to determine differences of CRP levels and incidence of infection among 
malnutrition toddler after zinc supplementation. Data collection techniques were 
questionnaire, food recall, food frequency questionnaire, anthropometry, blood 
sampling, and laboratory tests. The population was toddler age 4-5 years. Samples 
were taken from the population in inclusion criteria. Then they were placed into 
groups using random allocation. The result of study showed there was no significant 
differences in zinc levels before and after treatment (p=0,005) in treatment groups, 
and in the control group neither (p=0.084). There was no significant difference in 
CRP levels before and after treatmentt (p=0,409) in treatment groups and p=0.177 
in the control group. There was no significant differences in IgA levels after and 
before treatment in treatment group (p=0.126) and in the control group neither 
(p=0.199). There was significant difference in incidence of infection before and after 
treatment in treatment group (p=0,005), but there was no significant difference in the 
control group (p = 0752) instead. Conclusion: zinc supplementation can increase 
zinc levels and reduced the incidence of infection among malnutrition toddlers 
nutrition. 
 
Keywords: zinc supplementation, CRP level, incidence of infection 

 
 

PENDAHULUAN 
 
Defisiensi seng menyebabkan 

gangguan kekebalan tubuh. Defisiensi seng 
memiliki dampak yang ditandai pada 
sumsum tulang, penurunan jumlah sel yang 
bernukleus dan proporsi sel yang 
merupakan prekursor limfoid. Pasien 
dengan defisiensi seng berhubungan 
dengan penyakit sel sabit, aktivitas sel NK 
yang menurun, tetapi dapat kembali normal 
dengan suplementasi seng. Dalam 
enterohephatica acrodermatitis yang 
ditandai dengan penyerapan seng usus 
berkurang, atropi thymus dan gangguan 
perkembangan limfosit, respon limfosit dan 
DTH berkurang (Gibney dkk, 2007).  

Defisiensi seng ringan dan sedang 
(yang disebabkan oleh konsumsi seng < 3,5 

mg/hari) pada manusia menurunkan 
kegiatan thymulin, aktivitas sel NK, 
proliferasi limfosit, produksi IL-2 dan respon 
DTH. Kadar seng plasma yang rendah 
dapat digunakan untuk memprediksi 
perkembangan infeksi saluran  pernapasan 
dan diare pada populasi kurang gizi. Diare 
dianggap sebagai gejala defisiensi seng 
dan beberapa studi menunjukkan bahwa 
suplementasi seng dapat menurunkan 
kejadian diare pada anak-anak. Bayi BBLR 
yang disuplementasi seng 5 mg/hari selama 
6 bulan, terbukti menurunkan kejadian 
infeksi saluran pencernaan dan pernapasan 
yang dihubungkan dengan peningkatan cell 
mediated immunity ( CMI ) (Gibney dkk, 
2007). 
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Selain dari pada itu defisiensi seng 
dapat terjadi pada saat kurang gizi dan 
makanan yang dikonsumsi berkualitas 
rendah atau mempunyai tingkat 
ketersediaan seng yang terbatas. Defisiensi 
seng pada bayi dan anak berhubungan 
dengan pola pemberian makan, gangguan 
penyerapan, genetik, enterohepatika 
acrodermatitis (Golub, et al, 1995). Tanda 
kekurangan seng adalah adanya gangguan 
pertumbuhan dan kematangan seksual. 
Disamping itu juga dapat terjadi diare dan 
gangguan fungsi kekebalan. Selain dari 
pada itu kekurangan seng juga dapat 
mengganggu fungsi kelenjar tiroid dan laju 
metabolisme, gangguan nafsu makan, 
penurunan ketajaman indra rasa serta 
memperlambat penyembuhan luka 
(Almatsier, 2001). 

Suplementasi seng pada anak  di 
negara berkembang biasanya akan 
berhubungan dengan makin membaiknya in 
stunted growth, kenaikan berat badan pada 
underweight children, reduksi kasus diare 
dan pneumonia. Seng juga berperan dalam 
menurunkan the duration of colds pada 
orang dewasa (Mossad et al 1996).   

C-reactive protein (CRP) merupakan 
protein plasma yang diproduksi oleh hati 
sebagai reaksi adanya infeksi atau luka 
pada jaringan atau proses inflamasi. Proses 
inflamasi merupakan proses reaksi tubuh 
terhadap adanya infeksi atau luka. Kadar 
CRP di dalam tubuh akan meningkat 
dengan cepat bahkan hingga 100 kali lipat, 
sekitar 6 jam setelah proses inflamasi 
terjadi. Karena waktu paruhnya yang 
singkat, serum CRP menurun dengan cepat 
ketika proses inflamasi mereda. Sehingga 
CRP cukup baik dibandingkan dengan 
reaktan fase akut lainnya untuk mengukur 
aktivitas penyakit (Baratawidjaja, 2002). 

Angka morbiditas menggambarkan 
adanya proses infeksi yang terjadi dalam 
tubuh, dimana berat ringannya proses 
infeksi ditentukan oleh tingkat keradangan 
(CRP). Pada saat terjadi infeksi atau 
kerusakan jaringan, maka akan terjadi 
peradangan (protein fase akut) yang 
merupakan reaksi pertahanan utama, yang 
kadarnya akan meningkat. Adanya 

peningkatan kadar CRP sebagai 
pertanda/mengindikasikan adanya infeksi 
(Bellanti, 1993).    

Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro 
ditemukan sebanyak 9,9% balita gizi kurang 
dan sebanyak 3,3% gizi buruk  ( Riskesdas, 
2007). Berdasarkan hasil operasi timbang  
di wilayah puskesmas Sumberrejo, 
Kabupaten Bojonegoro bulan Agustus 2010 
didapatkan 31  balita gizi buruk dan 306 
balita gizi kurang, 2 balita sangat kurus dan 
64 balita kurus  ( Laporan bulan Agustus 
2010). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk   
di wilayah kerja Puskesmas Sumberrejo, 
Kabupaten Bojonegoro  bulan Agustus 2010  
adalah  2 % di perkotaan dan 9 % di 
pedesaan. 

Seng adalah salah satu mikronutrien 
atau mineral yang esensial bagi manusia. 
Seng diperlukan oleh berbagai jenis enzim 
dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini 
seng berperan penting dalam metabolisme 
tingkat seluler. Bahkan, kehadiran seng 
dalam tubuh kita akan sangat 
mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh, 
sehingga berperan penting dalam 
pencegahan infeksi oleh berbagai jenis 
bakteri patogen. Dari beberapa hasil 
penelitian menyebutkan bahwa, defisiensi 
seng pada ibu hamil akan sangat 
mempengaruhi fungsi kekebalan pada janin, 
hal tersebut akan tetap bertahan setelah 
sang janin lahir dan juga selama masa 
hidupnya. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk mengkonsumsi seng.  Seng 
membantu pertumbuhan manusia dan 
meningkatkan imunitas.  

Berdasarkan uraian diatas, karena 
masih tingginya prevalensi balita gizi kurang 
dan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas 
Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, 
sedangkan sampai pada saat pengambilan 
data awal belum  ada intervensi yang 
dilakukan  untuk penanggulangan masalah 
tersebut, masih cukup tingginya kejadian 
diare serta pentingnya  seng   bagi 
kekebalan tubuh balita, maka sebagai 
langkah awal pemecahan  masalah gizi 
kurang   (BB/U)  pada balita khususnya di 
wilayah kerja Puskesmas Sumberrejo 
Kabupaten Bojonegoro,  peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian tentang 
perbedaan kadar CRP dan kejadian infeksi 
pada balita gizi kurang setelah pemberian 

seng, dengan harapan setelah penelitian 
akan ada perbaikan kadar CRP dan 
mengurangi angka kejadian infeksi. 
1.  

METODE 
 
Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen dengan desain penelitian 
adalah Pre Test Post Test Control Group 
Design dengan pemberian perlakuan 
secara Double Blind Methods (Wirjatmadi, 
1998). 

Adapun alasan pemilihan desain 
penelitian ini adalah agar peneliti dapat 
mengendalikan ancaman validitas internal, 
yaitu selama penelitian kedua kelompok 

tetap dalam pemantauan, sehingga 
peristiwa yang terjadi selama waktu 
penelitian dapat diketahui oleh peneliti, 
kesalahan seleksi dapat diminimalkan 
dengan melakukan randomisasi, sedangkan 
ancaman pengukuran dapat diminimalkan 
dengan cara tidak memberitahu pengukur 
dikelompok mana subyek berada (double 
blind), melakukan pengukuran lebih dari 
satu kali, serta melatih pengukur agar 
bersikap obyektif. 

 
 
HASIL 

 
Tabel  1. menunjukkan bahwa, 

setelah intervensi rata-rata kadar seng 
balita pada kelompok  perlakuan adalah 
155,0500 ± 13,99675 µmol/L dengan kadar 
seng minimum adalah 138,4 µmol/L dan 
kadar seng maksimum 190,5 µmol/L. Pada 
kelompok kontrol rata-rata kadar seng balita 
adalah 148,2417 ± 15,46377 µmol/L 
dengan kadar seng minimum adalah 122,50 
µmol/L dan kadar seng maksimum adalah 
172,90 µmol/L. 

Gambar 1. menunjukkan pada 
kelompok perlakuan umumnya, yaitu  11 
balita (91,7%) kadar seng meningkat 
setelah perlakuan. Rata-rata peningkatan 
adalah 20,1 µmol/L. Hasil uji multivariat 
menunjukkan ada perbedaan kadar seng 
sebelum dan sesudah perlakuan dengan 
(p=0,005). Hal tersebut berarti  kadar seng 
sebelum dan sesudah perlakuan pada 
kelompok perlakuan berbeda bermakna. 

Gambar 2. menunjukkan pada 
kelompok kontrol pada umumnya kadar 
seng meningkat, yaitu 9 balita (75%). Tetapi 
kenaikan rata-rata adalah 10,8 µmol/L atau 
setengah dari kenaikan kelompok 
perlakuan. Hasil uji multivariat menunjukkan 
tidak ada perbedaan bermakna kadar seng 
sebelum dan sesudah perlakuan pada 
kelompok kontrol (p=0,084). Hal ini berarti 
kadar seng sebelum dan sesudah 

perlakuan pada kelompok kontrol adalah 
tidak berbeda bermakna.  

Tabel  2. menunjukkan bahwa, 
setelah intervensi rata-rata selisih kadar 
seng balita pada kelompok  perlakuan 
adalah 20,1433 ± 16,71572 µmol/L dengan 
kadar seng minimum adalah -7,94 µmol/L 
dan kadar seng maksimum 53,43 µmol/L. 
Pada kelompok kontrol rata-rata selisih 
kadar seng balita adalah 10,8108 ± 
12,63774 µmol/L dengan kadar seng 
minimum adalah -15,09 µmol/L dan kadar 
seng maksimum adalah 26,78 µmol/L. 

CRP merupakan salah satu contoh 
dari Protein Fase Akut, dan termasuk 
golongan protein yang kadarnya dalam 
darah meningkat pada saat terjadi infeksi 
akut. CRP dapat meningkat 100 kali dan 
berperan pada imunitas non-spesifik yang 
dengan bantuan Ca++ dapat mengikat 
berbagai molekul antara lain fosforilkolin 
yang ditemukan pada permukaan 
bakteri/jamur, sehingga mengaktifkan 
komplemen (jalur klasik). Kadar CRP ≤ 6 
mg/L dikatakan positif menunjukkan sedang 
dalam kondisi infeksi apapun jenis 
infeksinya. Tetapi kadar CRP yang tinggi 
juga merupakan tanda bahwa sistem 
imunitas alami sedang aktif.  

Berdasarkan tabel 3. tampak pada 
kelompok perlakuan rata-rata selisih kadar 
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CRP -1,000 ± 2,33550 mg/L, dengan nilai 
minimum -6,00 mg/L dan nilai maksimum 
0,00 mg/L. Sedangkan pada kelompok 
kontrol nilai rata-rata selisih CRP adalah -
1,500 ± 3,72949 mg/L, dengan nilai 
minimum -12,00 mg/L dan nilai maksimum 
0,00 mg/L.  

Hasil uji multivariat menunjukkan, 
tidak ada perbedaan bermakna  kadar CRP 
pada kelompok perlakuan  sebelum dan 
sesudah perlakuan (p = 0,409), dan tidak 
ada perbedaan bermakna (p = 0,177)   
kadar CRP kelompok kontrol sebelum dan 
setelah perlakuan. Hal ini berarti bahwa 
kadar CRP sebelum dan sesudah perlakuan 
pada kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol adalah tidak berbeda bermakna. 

IgA ditemukan dalam jumlah sedikit 
dalam serum, tetapi kadarnya dalam cairan 
sekresi saluran napas, saluran cerna, 
saluran kemih, air mata, keringat, ludah, 
dan air susu ibu lebih tinggi dalam bentuk 
IgA sekretori (sIgA). Baik IgA dalam serum 
maupun dalam sekresi dapat menetralisasi 
toksin atau virus dan mencegah terjadinya 
kontak antara toksin atau virus dengan sel 
alat sasaran. 

Defisiensi IgA sering disertai dengan 
dibentuknya antibodi terhadap antigen. Di 
dalam air susu ibu ditemukan sIgA, 
disamping laktoferin, transferin, lisozim, 
lipid, lactobacillus promoting faktor, fagosit 
dan limfosit yang berperan pada imunitas 
neonates. Kadar IgA serum yang tinggi  
ditemukan pada infeksi kronik saluran 
napas dan saluran cerna. 

Gambar 3. menunjukkan kadar IgA 
kelompok perlakuan sesudah perlakuan 
cenderung menurun yaitu sebanyak 9 balita 
(75%) dan 3 balita (25%) cenderung 
meningkat. Hasil uji multivariat 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna kadar IgA kelompok perlakuan 
sebelum dan sesudah perlakuan (p=0,126). 
Hal ini berarti kadar IgA sebelum dan 
sesudah perlakuan tidak berbeda 
bermakna. 

Gambar 4. menunjukkan kadar IgA 
kelompok kontrol sesudah perlakuan 
cenderung menurun yaitu sebanyak 8 balita 
(66,7%) dan 4 balita (33,3%) cenderung 

meningkat. Hasil uji multivariat 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna kadar IgA kelompok kontrol 
sebelum dan sesudah perlakuan (p=0,199). 
Hal ini berarti kadar IgA sebelum dan 
sesudah perlakuan tidak berbeda bermakna 
pada kelompok kontrol. Pada kelompok 
perlakuan penurunan kadar IgA mencapai 
75% dan kelompok kontrol mencapai 
66,7%. 

Manfaat seng   pada diare adalah 
meningkatkan penyerapan air dan elektrolit 
melalui regenerasi mukosa intestinal, 
restorasi dari enzim dalam usus dan 
meningkatkan imunitas humoral dan seluler 
(Bhatnagar dan Natchu, 2004). 

Bhandari et al (India, 2002) 
menemukan bahwa suplementasi rutin seng 
menurunkan insidens pneumonia pada 
anak umur 6-30 bulan. Tapi sebelum 
diberikan suplementasi seng, pada awal 
penelitian anak juga diberikan vitamin A 
dosis tinggi sehingga penurunan insidens 
pneumonia ini mungkin disebabkan oleh 
vitamin A tersebut.   

Gambar 5. menunjukkan pada 
kelompok perlakuan terjadi penurunan yang 
cukup tajam dari segi jumlah kasus dari 7 
kasus (58,3%)  menjadi 1 kasus (8,3%) 
dengan frekuensi 1 kali.  

Hasil uji multivariat menunjukkan 
ada perbedaan bermakna kejadian infeksi 
pada kelompok perlakuan (p=0,005). Berarti 
pemberian seng dapat menurunkan 
kejadian dan frekuensi infeksi pada balita 
gizi kurang. 

Gambar 6.  menunjukkan terjadi 
peningkatan jumlah dan frekuensi kejadian 
infeksi pada kelompok kontrol. Jumlah 
kasus yang sebelumnya hanya 4 kasus 
menjadi 6 kasus. Sedangkan untuk 
frekuensi yang sebelumnya tidak 
mengalami infeksi menjadi mengalami 1 kali 
infeksi  sebanyak 2 balita (16,7%), 
sebelumnya 1 kali menjadi 2 kali  sebanyak 
1 balita (8,3%), sebelumnya 3 kali infeksi 
dan tetap 3 kali sebanyak 2 balita (16,7%) 
dan 1 balita yang sebelumnya 3 kali 
menjadi 2 kali 

Hasil uji multivariat menunjukkan 
tidak ada perbedaan bermakna kejadian 
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infeksi sebelum dan sesudah perlakuan 
pada kelompok kontrol (p=0,752). Berarti 
pada kelompok kontrol kejadian dan 
frekuensi infeksi setelah perlakuan lebih 
besar atau sama dengan sebelum 
perlakuan.  

Pada kelompok perlakuan jumlah 
dan frekuensi  kejadian infeksi mengalami 

penurunan yang sangat berarti, 7 kasus 
menurun menjadi 1 kasus dengan frekuensi 
1 kali. Sedangkan pada kelompok kontrol 
jumlah kasus cenderung meningkat, 
frekuensi meningkat dan tetap dan hanya 1 
kasus yang frekuensinya menurun. 

  
PEMBAHASAN  

Beberapa tahun terakhir, konsentrasi 
seng plasma digunakan sebagai dalam 
penilaian status seng dalam tubuh. Akan 
tetapi menurut Myers (2004) penilaian 
status seng berdasarkan konsentrasi seng 
plasma kurang tepat. Hal ini disebabkan 
sekitar 98% seng tubuh merupakan 
intraseluler. Kadar seng plasma yang 
rendah tidak selalu menjadi indikasi 
defisiensi seng, karena seng plasma tidak 
menggambarkan simpanan seng dalam 
tubuh serta gejala klinis. Defisiensi seng 
baru terlihat ketika konsentrasi seng plasma 
turun hingga <6µg/dl. 

Setelah dilakukan intervensi, baik 
pada kelompok perlakuan maupun 
kelompok kontrol, kadar seng serum sampel 
mengalami kenaikan.  

Penelitian Brown K (1998), 
didapatkan rata-rata kadar seng serum 
pada anak dengan disertai gejala klinis 
infeksi (6,9 + 2,1 µmol/L) berbeda dengan 
anak 
tanpa gejala penderita infeksi (7,5 + 2,1 
µmol/L) tetapi perbedaan itu tidak 
bermakna. Di lain pihak kadar seng serum 
pada anak terinfeksi dengan hasil 
laboratorium positif ( peningkatan CRP atau 
lekositosis ) secara bermakna lebih rendah 
dibandingkan dengan penderita dengan 
hasil laboratorium negatif (p<0,05).  

Hasil penelitian menunjukkan, 
terdapat 2 balita (16,7%) dengan CRP 
positif pada kelompok perlakuan dan 2 
balita (16,7%) pada kelompok kontrol. 
Setelah intervensi dilakukan nilai CRP pada 
kedua kelompok mengalami penurunan.  

Setelah perlakuan sampel dengan 
CRP positif pada kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol ada yang 
berubah menjadi negatif ada juga yang 
hanya turun satu tingkat dari kadar 12 
menjadi 6. 

Hasil uji statistikk menunjukkan tidak 
ada perbedaan bermakna kadar CRP 
sebelum dan sesudah perlakuan pada 
kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.. 
Hal yang sama ditemukan (Trees, 2010) 
tidak ada perbedaan kadar CRP sebelum 
dan sesudah perlakuan.  Meskipun 
demikian perlu diketahui bahwa kadar CRP 
yang tinggi bukan sekedar mengindikasikan 
adanya infeksi tetapi juga menunjukkan 
imunitas alami sedang bekerja. 

IgA ditemukan dalam jumlah sedikit 
dalam serum, tetapi kadarnya dalam cairan 
sekresi saluran napas, saluran cerna, 
saluran kemih, air mata, keringat, ludah, 
dan air susu ibu lebih tinggi dalam bentuk 
IgA sekretori (sIgA). Baik IgA dalam serum 
maupun dalam sekresi dapat menetralisasi 
toksin atau virus dan mencegah terjadinya 
kontak antara toksin atau virus dengan sel 
alat sasaran. 

Defisiensi IgA sering disertai dengan 
dibentuknya antibodi terhadap antigen. Di 
dalam air susu ibu ditemukan sIgA, 
disamping laktoferin, transferin, lisozim, 
lipid, lactobacillus promoting faktor, fagosit 
dan limfosit yang berperan pada imunitas 
neonates.  

Hasil penelitian menunjukkan kadar 
IgA kelompok perlakuan sesudah perlakuan 
cenderung menurun yaitu sebanyak 9 balita 
(75%) dan 3 balita (25%) cenderung 
meningkat. Hasil uji statistikk juga 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna kadar IgA kelompok perlakuan 
sebelum dan sesudah perlakuan. Hal ini 
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berarti kadar IgA sebelum dan sesudah 
perlakuan tidak berbeda bermakna. 

Hasil Statistikk menunjukkan kadar 
IgA kelompok kontrol sesudah perlakuan 
cenderung menurun yaitu sebanyak 8 balita 
(66,7%) dan 4 balita (33,3%) cenderung 
meningkat. Hasil statistikk menunjukkan 
tidak ada perbedaan bermakna kadar IgA 
kelompok kontrol sebelum dan sesudah 
perlakuan. Hal ini berarti kadar IgA sebelum 
dan sesudah perlakuan tidak berbeda 
bermakna pada kelompok kontrol. 

Hasil menunjukkan pada kelompok 
perlakuan penurunan kadar IgA mencapai 
75% dan kelompok kontrol mencapai 
66,7%. Dengan demikian berarti tidak ada 
balita gizi kurang  yang mengalami infeksi 
kronik saluran napas dan saluran cerna. Hal 
ini sesuai dengan pernyataan kadar IgA 
serum yang tinggi  ditemukan pada infeksi 
kronik saluran napas dan saluran cerna. 

Laporan Puskesmas Sumberrejo 
(2008) menunjukkan kejadian diare di 
wilayah kerja Puskesmas tersebut adalah 
9%. Profil kesehatan kabupaten Bojonegoro 
(2008) di Puskesmas Sumberrejo terdapat 
291 kasus diare, 79 diantaranya terjadi 
pada balita dan 3370 kasus pneumonia, 52 
diantaranyaterjadi pada balita.  

Hasil penelitian menunjukkan, pada 
kelompok perlakuan terdapat  58,3% yang 
mengalami infeksi 1-3 kali dalam 1 bulan 
sebelum dilakukan penelitian. Sedangkan 
pada kelompok kontrol terdapat 33,3% yang 
mengalami infeksi 1-3 kali dalam 1 bulan 
sebelum penelitian. Dan setelah perlakuan  
pada kelompok perlakuan  terjadi 
penurunan jumlah kasus dari 58,3% 
menjadi 8,3% dengan frekuensi juga 
menurun. Hasil uji statistikk menunjukkan 
ada perbedaan bermakna kejadian infeksi 
sebelum dan sesudah perlakuan.  Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian (Sudiana, 

2005) bahwa suplementasi seng memberi 
manfaat klinis pada pencegahan penyakit 
diare dan ISPA. Sedangkan Bhandari et al 
(India, 2002) menemukan bahwa 
suplementasi rutin seng menurunkan 
insidens pneumonia pada anak umur 6-30 
bulan. Tapi sebelum diberikan suplementasi 
seng, pada awal penelitian anak juga 
diberikan vitamin A dosis tinggi sehingga 
penurunan insidens pneumonia ini mungkin 
disebabkan oleh vitamin A tersebut.   

Sebaliknya pada kelompok kontrol  
sesudah perlakuan kasus meningkat dari 
33,3% menjadi 50%. Hasil uji statistikk  
menunjukkan tidak ada perbedaan 
bermakna kejadian infeksi sebelum dan 
sesudah perlakuan pada kelompok kontrol. 
Hal ini disebabkan oleh kelompok kontrol 
hanya mendapatkan placebo, konsumsi 
protein yang rendah, konsumsi seng yang 
rendah dan dipicu oleh datangnya musim 
kemarau yang biasanya akan menambah 
risiko terjadinya berbagai macam penyakit 
saluran pernapasan. Hal tersebut sesuai 
dengan (Sudiana, 2005) bahwa anak yang 
tidak mendapat suplementasi seng 
mempunyai risiko tiga kali lipat menderita 
diare dan dua kali lipat menderita ISPA.    

Seng akan berfungsi optimal apabila 
ada alat angkutnya. Jika konsumsi protein 
rendah maka albumin yang akan 
mengangkut seng juga terbatas. Karena Fe 
juga membutuhkan albumin sebagai alat 
angkutnya. Jadi seng dan Fe akan saling 
memperebutkan albumin sebagai alat 
angkut. Masih tingginya kejadian infeksi 
pada kelompok kontrol dimungkinkan juga 
oleh konsumsi seng dan vitamin A yang 
rendah. Karena seng dan vitamin A sumber 
utamanya juga hampir sama sumber protein 
jika protein rendah maka seng dan vitamin 
A juga akan rendah.       

 
KESIMPULAN 

 
1. Ada perbedaan bermakna kadar seng 

sebelum dan sesudah perlakuan pada 
kelompok perlakuan dan  kelompok 
kontrol. Tidak ada perbedaan bermakna 

kadar CRP kelompok perlakuan sebelum 
dan sesudah perlakuan  dan tidak ada 
perbedaan bermakna kadar CRP 
kelompok kontrol sebelum dan sesudah 
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perlakuan. Kadar CRP yang tinggi tidak 
selalu berarti negatif tetapi kadar CRP 
yang tinggi juga sebagai tanda imunitas 
alami sedang bekerja. 

 
2. Tidak ada perbedaan bermakna kadar 

IgA pada kelompok perlakuan sebelum 
dan sesudah perlakuan  dan tidak ada 
perbedaan bermakna kadar IgA pada 
kelompok kontrol sebelum dan sesudah 
perlakuan. Meskipun secara statistikk 
tidak bermakna, penurunan kadar IgA 

sudah menunjukkan hal yang positif. 
Karena kadar IgA yang tinggi 
mngindikasikan adanya infeksi kronik 
pada anak.      

 
3. Ada perbedaan bermakna kejadian 

infeksi sebelum dan sesudah perlakuan 
pada kelompok perlakuan  dan tidak ada 
perbedaan bermakna kejadian infeksi 
pada kelompok kontrol sebelum dan 
sesudah  perlakuan.  
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 LAMPIRAN 
 
 

Tabel 1 
Rata-rata Kadar Seng Pada Kelompok Perlakuan Dan Ke lompok Kontrol Sesudah Perlakuan  

Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberrejo, Kabupaten Bo jonegoro Tahun 2011 
 

Kadar Seng (µmol/L) Perlakuan Kontrol 
Rata-rata 155,0500 148,2417 
Standar Deviasi 13,99675 15,46377 
Minimum 138,4 122,50 
Maksimum 190,5 172,90 

 
 
 
 

Tabel 2. 
Rata-Rata Selisih Kadar Seng Sebelum Dan Sesudah Pe rlakuan Pada Kelompok Perlakuan dan 

Kelompok Kontrol  Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumber rejo, 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 

 
Selisih Kadar Seng 

Sebelum dan Sesudah 
Perlakuan Kontrol 

Rata-rata 20,1433 10,8108 
Standar Deviasi 16,71572 12,63774 
Minimum -7,94 -15,09 
Maksimum 53,43 26,78 

 
 
 
 
 

Tabel 3. 
Rata-rata Selisih Kadar CRP Sebelum Dan Sesudah Per lakuan Pada Kelompok Perlakuan Dan 
Kelompok Kontrol  Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumber rejo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2011 
 

Selisih Kadar CRP Sebelum dan Sesudah Perlakuan Kontrol 
Rata-rata -1,000 -1,500 
Standar Deviasi 2,33550 3,72949 
Minimum -6,00 -12,00 
Maksimum 0,00 0,00 
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Gambar 1. 
Kadar Seng Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Pada Kelom pok perlakuan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 201 1 
 
 

 
 

 
Gambar 2. 

Kadar Seng Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Pada Kelom pok Kontrol Di Wilayah Kerja 
Puskesmas Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 201 1 
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Gambar 3. 
Kadar IgA Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Pada Kelomp ok Perlakuan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 201 1 

 
 
 

Gambar 4. 
Kadar IgA Sebelum Dan Sesudah Perlakuan Pada Kelomp ok Kontrol Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 201 1 
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Gambar 5. 
Frekuensi Kejadian Infeksi Pada Kelompok Perlakuan   Sebelum Dan Sesudah Perlakuan     Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sumberrejo, Kabupaten Bojon egoro Tahun 2011 
 
 

 
 

Gambarl 6. 
Frekuensi Kejadian Infeksi Sebelum Dan Sesudah  Per lakuan Pada Kelompok Kontrol Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sumberrejo, Kabupaten Bojon egoro Tahun 2011 
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PERBEDAAN KEJADIAN INFEKSI SETELAH PEMBERIAN SENG  
PADA BALITA GIZI BAIK USIA 3-5 TAHUN DI KABUPATEN B OJONEGORO 

 
Chaerunnimah1 , Bambang Wirjatmadi2, Merryana Adriani2 

1 Jurusan Gizi Poltekkes Makassar;  
2 Departemen Gizi Masyarakat FKM Universitas Erlangga Surabaya 

 
 

ABSTRACT 
 

Background: Mortality rates of diarrhea in children aged 3-5 years is still high. 
Zinc supplementation can reduce the incidence of diarrhea. Still little research 
into the effect of zinc supplementation for prevention of diarrhea. 
Objective: For knowing the effect zinc supplementation to  prevention of diarrhea 
in children aged 3-5 years in Bojonegoro.  
Methods: The study design is the Pre Test Post Test Control Design conducted in 
June 2011 for 2 months in Sumberrejo Bojonegoro district, with the subject of 
children aged 3-5 years as many as 24 children, 12 children are given zinc 
supplementation and 12 children given a placebo. Incidence of diarrhea was 
observed and the level of consumption through food recall at the beginning and 
end of the study.  
Results: There were no significant differences in the incidence of diarrhea 
between zinc and placebo groups. There are significant differences in 
consumption of energy and protein levels between the zinc and placebo groups 
(p <0.05).  
Conclusion: There was no effect of zinc supplementation for prevention of 
diarrhea. Zinc supplementation can increase food consumption.  
 
Keywords: zinc, diarrhea  

 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Tantangan utama dalam 
pembangunan suatu bangsa adalah 
membangun sumber daya manusia yang 
berkualitas, sehat, cerdas dan produktif.  
Pencapaian pembangunan manusia 
diukur dengan Indeks Pembangunan 
Manusia   (IPM).  Pada tahun 2003, IPM 
Indonesia masih rendah  yaitu berada 
pada peringkat 112 dari 174 negara, lebih 
rendah dari negara tetangga.   Rendahnya 
IPM ini sangat dipengaruhi oleh 
rendahnya status gizi dan kesehatan 
penduduk, yang terlihat dari  masih 
tingginya angka kematian bayi sebesar 35 
per seribu kelahiran hidup dan angka 
kematian balita sebesar 58 per seribu 
kelahiran hidup, serta angka kematian ibu 
307 per seratus ribu kelahiran hidup.  
Lebih dari separuh kematian bayi dan 

anak balita disebabkan oleh buruknya 
status gizi anak balita. Masa balita sering 
dinyatakan sebagai masa kritis dalam 
rangka mendapatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas (Aritonang, 
2010). 

Angka morbiditas karena infeksi 
masih tinggi.  Diare merupakan salah satu 
masalah kesehatan global khususnya di 
negara-negara yang sedang berkembang. 
Setiap tahun diperkirakan terjadi 1,5 milyar 
kasus diare di dunia dengan 2,5 juta kasus 
kematian pada usia kurang dari 5 tahun 
sebagai akibatnya. Di negara berkembang 
diperkirakan angka kejadiannya berkisar 
antara 3,5-7 episode per anak per tahun 
dalam 2 tahun pertama kehidupan dan 2-5 
episode per anak per tahun dalam 5 tahun 
pertama kehidupan. Di Indonesia, 
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morbiditas diare pada tahun 2000 sebesar 
301 per 1000 penduduk. Angka ini 
meningkat bila dibandingkan dengan 
survei pada tahun 1996, yaitu sebesar 280 
per 1000 penduduk. Diare masih 
merupakan penyebab utama kematian 
bayi dan balita di Indonesia dengan 
proporsi kematian bayi 9,4% dengan 
peringkat 3 dan proporsi kematian balita 
13,2% dengan peringkat kedua (Depkes, 
2002) 

    Diare masih merupakan penyebab 
tingginya angka kesakitan dan kematian 
pada   anak di negara berkembang. 
Terjadi KLB diare di 15 propinsi pada 
tahun 2008 dengan jumlah penderita 
sebanyak 8.443 orang, meningkat bila 
dibandingkan dengan tahun 2007, KLB 
terjadi di 8 propinsi dengan jumlah 
penderita 3.659. Jumlah kematian pada 
tahun 2008 sebanyak 209 orang atau 
Case Fatality Rate (CFR) sebesar 2,48% 
meningkat dibandingkan tahun 2007 
sebanyak 69 orang atau CFR sebesar 
1,89%. Statistikk menunjukkan bahwa 
lebih dari 70% kematian balita disebabkan 
diare, pneumonia, dan malnutrisi (Depkes, 
2009). 

     Penyakit infeksi saluran 
pernafasan akut (ISPA) merupakan 
penyakit yang sering terjadi pada anak.  
Penyakit batuk pilek pada balita 
diperkirakan tiga sampai enam kali 
episode pertahun.  Sedangkan untuk 
daerah perkotaan rata-rata seorang anak 
mengalami ISPA 5-8 kali/tahun dan 
kebanyakan merupakan ISPA ringan yang 
tidak serius (Depkes, 1996 dalam 
Gusti,2008) 

Untuk mengurangi tingkat kejadian 
diare pada anak, sejak Mei 2004 WHO 
memberikan rekomendasi agar para 
dokter memberikan suplemen zinc atau 
seng, di samping pemberian cairan oralit 
untuk rehidrasi oral. Seng akan 
memelihara integritas epitel dan jaringan, 
dengan menyokong pertumbuhan sel dan 
menekan apoptosis (anti oksidan). Selain 
itu, seng juga melindungi dari kerusakan 
akibat radikal bebas selama diare 
berlangsung (Anonim, 2007). 

Pemberian suplemen seng pada 
anak yang diare menurunkan durasi dan 
beratnya diare. Pemberian seng dapat 
menurunkan frekuensi dan volume buang 
air besar sehingga dapat menurunkan 
risiko terjadinya dehidrasi pada anak. Satu 
studi (antara lain yang dilakukan olah 
Brooks, et al (2005)) yang menyatakan 
bahwa tidak ada perbedaan yang 
bermakna, tetapi studi yang lain 
memperlihatkan hasil yang bermakna 
dimana durasi dan beratnya diare 
menurun dengan pemberian suplemen 
seng (Gusti, 2008). 

Penelitian tentang pengaruh 
suplementasi seng telah banyak dilakukan 
antara lain yang dilakukan oleh Sudiana 
dan I Gusti Ngurah (2005),  Hasilnya 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
bermakna antara kejadian diare dan 
infeksi pada kelompok perlakuan dan 
kontrol. Suplementasi seng bermanfaat 
secara klinis menurunkan kejadian diare 
dan ISPA. Penelitian yang dilakukan oleh 
Lukacik, et al (2008) juga menunjukan 
bahwa suplementasi seng mengurangi 
durasi dan beratnya  diare. 

 
METODE  

 
Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimental dengan desain penelitian 
Randomized Pre Test Post Test Control 
Group Design, dengan pemberian 
perlakuan secara Double Blind 
(Wirjatmadi, 1988).  Alasan peneliti 
memilih desain ini adalah untuk menguji 
hipotesis dimana peneliti dapat 
mengendalikan faktor yang akan 
mempengaruhi validitas internal, yaitu 
selama penelitian kedua kelompok tetap 

dalam pemantauan, sehingga peristiwa 
yang terjadi selama waktu penelitian dapat 
direkam oleh peneliti. Kesalahan seleksi 
dapat diminimalkan dengan melakukan 
randomisasi, sedangkan ancaman 
pengukuran dapat diminimalkan dengan 
cara tidak memberitahu pengukur di 
kelompok mana subyek berada (Double 
Blind), melakukan pengukuran lebih dari 
satu kali, serta melatih pengukur agar 
professional dan bersikap netral. 
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 Populasi penelitian ini adalah 
semua balita yang berada di Wilayah 
Kerja Puskesmas Sumberrejo daerah 
perkotaan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa 
Timur.  Kemudian pada populasi tersebut 
dilakukan screening untuk diikutsertakan 
dalam penelitian berdasarkan kriteria 
inklusi.  

 Sampel dalam penelitian ini 
adalah balita hasil screening yang diambil 
secara acak dari sub populasi dan 
memenuhi kriteria inklusi yang memiliki 
status gizi baik berdasarkan indeks. 
Sampel penelitian terdiri dua kelompok, 
yaitu kelompok perlakuan dan kelompok 
kontrol.   Sampel penelitian yang 
diperlukan sebanyak 2 x 12 = 24 
responden,yang kemudian dibagi menjadi 
2 kelompok di mana 12 responden 
sebagai kelompok perlakuan yang 
mendapat suplemen seng, dan 12 balita 
lainnya sebagai kelompok kontrol 
mendapatkan plasebo. 

 Tehnik pengambilan sampel 
dilakukan secara simple random sampling, 
agar balita terwakili secara proporsional. 
Kemudian dilakukan screening 
antropometri berdasarkan indeks BB/U 

dengan  nilai Z-Score  -2 SD s/d  +2SD 
dan mengisi  Informed Consent. 

 Dari sub populasi kemudian 
dilakukan pengambilan sampel penelitian 
dengan tehnik acak sederhana (simple 
random sampling), sehingga didapatkan 
jumlah sampel sebanyak 24 balita gizi 
kurang. Setelah itu 24 balita dibagi 
menjadi 2 kelompok secara Allocation 
Random Sampling, kemudian ditentukan 
12 balita sebagai kelompok perlakuan 
yang akan diberi suplemen seng. 
Sementara 12 balita yang lain sebagai 
kelompok kontrol, hanya diberi placebo.
   Kemudian diukur berat badan dan 
tinggi badan diukur pada awal penelitian 
sebelum dilakukan intervensi.  Setelah 2 
bulan berat badan diukur lagi dan dihitung 
kejadian infeksi (diare/ISPA).  

 Untuk mengetahui pola konsumsi 
dan tingkat konsumsi balita, dilakukan 
wawancara dengan mengisi food recall 24 
hours dan food frequency questionare, 
dengan menggunakan kuesioner yang 
telah dipersiapkan. Pengambilan data 
tambahan meliputi karakteristik keluarga 
dan  karakteristik balita menggunakan 
kuesioner juga dilakukan pada awal 
penelitian.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kelompok perlakuan dan 
kontrol keadaan hygene dan sanitasi 
secara keseluruhan masih tergolong baik.  
Walaupun masih ada 1 keluarga pada 
kelompok perlakuan yang tidak memiliki 
jamban dan sebanyak 2 keluarga pada 
kelompok kontrol.  Hal ini karena masih 
ada kebiasaan keluarga memiliki jamban 
secara bersama-sama biasanya 1-3 
keluarga.   

Menurut Soetjiningsih (1995), 
sanitasi lingkungan memiliki peran yang 
cukup dominan dalam penyediaan 
lingkungan yang mendukung kesehatan 
anak dan tumbuh kembangnya.  
Kebersihan perorangan maupun 
lingkungan memegang peranan penting 
dalam timbulnya penyakit.  Akibat dari 
kebersihan yang kurang, maka anak akan 
sering sakit, misalnya diare, kecacingan, 

hepatitis dan ISPA (Infeksi Saluran 
pernafasan Akut). 

 
Pola Konsumsi 

Pola konsumsi pangan 
memberikan gambaran frekuensi 
konsumsi suatu pangan dalam periode 
waktu tertentu.  Faktor yang dapat 
mempengaruhi pembentukan pola 
konsumsi makan  dari suatu tempat 
adalah sikap dan kepercayaan terhadap 
makanan yang mempengaruhi seseorang 
untuk memilih makanan (Khumaidi,1994).  
Dalam penelitian ini, pola konsumsi makan 
dibedakan menjadi jenis konsumsi makan, 
frekuensi makan dan tingkat konsumsi.  
Jenis Konsumsi makan meliputi makanan 
pokok, lauk, sayur, buah dan susu.  Untuk 
frekuensi makan dikelompokkan menjadi 
makanan pokok, lauk hewani, lauk 
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nabati,syur serta buah.  Sedangkan untuk 
konsumsi dibedakan menjadi tingkat 
konsumsi karbohidrat, protein dan lemak. 

Jenis Konsumsi 

  Hasil uji statistikk yang 
membandingkan jenis konsusmi makan 

antara kelompok perlakuan dengan 
kelompok kontrol diketahu bahwa tidak 
terdapat perbedaan jenis konsumsi makan 
antara kedua kelompok (p= 0,356). 
 

 
Tabel 1 

Jenis Konsumsi Makan Pada Kelompok Perlakuan    dan Kelompok          Kontrol  
di  Wilayah Kerja Puskesmas  Sumberrejo, Kabupaten     BojonegoroTahun 2011 

 

Jenis Konsumsi Makanan  
Perlakuan  Kontrol  

Jumlah  Persent
ase 

Jumlah  Persent
ase 

Makanan pokok+lauk 0 0 0 0 
Makanan pokok+lauk+sayur 0 0 0 0 
Makanan pokok+lauk+sayur+buah 2 16,5 1 8,3 
Makanan pokok+lauk+sayur+susu 7 58,5 4 33,4 
Makanan pokok+lauk+sayur+buah+susu 3 25,0 7 58,3 

Jumlah 12 100 12 100 
 

Menurut Sediaotama (2008), dalam 
susunan bahan makanan Indonesia, 
bahan makanan dikelompokkan menjadi 
empat besar yaitu kelompok bahan 
makanan pokok, kelompok bahan 
makanan lauk pauk, kelompok bahan 
makanan sayur dan kelompok bahan 
makanan buah.  Pengelompokan tersebut 
berdasarkan bentuk lahiriahnya, bukan 
berdasarkan fungsinya dalam tubuh, 
sedangkan berdasarkan fungsinya dalam 
tubuh bahan makanan dikelompkkan 
menjadi bahan makanan sumber 
karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 
mineral.   

Dari hasil penelitian tentang jenis 
konsumsi makanan tidak ditemukan 
keluarga balita baik pada kelompok 
perlakuan dan kelompok kontrol yang 
hanya mengkonsumsi makanan pokok, 
lauk dan sayur saja.  Pada kelompok 
perlakuan sebagian besar keluarga 
(58,3%) mengkonsumsi makanan pokok , 
lauk ,sayur dan  susu, sedangkan pada 
kelompok kontrol sebagian besar (58,3 %) 
mengkonsumsi  makanan pokok , lauk 
,sayur dan buah.  Menurut Almatsier 
(2002), makanan pokok berperan sebagai 
sumber utama energi berasal dari 
karbohidrat, lauk sebagai sumber protein, 

sayur dan buah sebagai sumber vitamin 
dan mineral.  Susunan makanan dengan 
kombinasi dan jumlah yang cocok dapat 
memberikan semua zat gizi yang 
dibutuhkan tubuh untuk mencapai derajat 
kesehatan yang optimal. 

 Menurut  Supariasa (2002), pola 
makan seseorang dapat diketahu melalui 
metode food frequency (FFQ).  Metode 
frekuensi makan adalah untuk 
memperoleh data tentang sejumlah bahan 
makanan atau makanan jadi selama 
periode waktu tertentu seperti hari, 
minggu, bulan atau tahun.  Dengan 
metode frekuensi makan dapat diperoleh 
gambaran pola konssumsi  bahan 
makanan secara kualitatif.  Untuk 
mempermudah dalam pengukuran 
frekuensi makan, makanan dikelompokkan 
berdasarkan bentuk lahiriahnya, yaitu 
kelompok makanan pokok, lauk pauk, 
sayut dan buah serta kelompok jenis 
makanan lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
kedua kelompok perlakuan dan kontrol, 
jenis karbohidrat yang paling sering 
dikonsumsi adalah nasi.  Dalam susunan 
hidangan, makanan pokok memberikan 
sumbangan energi terbesar bagi tubuh, 
karena bahan makanan pokok 

Infeksi, Seng, balita gizi baik 
 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,   
Juli – Desember  2011                

54 
 

memberikan sumbangan  karbohidrat bagi 
tubuh.   Dalam penelitian ini, sumber 
bahan makanan pokok yang lain sering 
dikonsumsi selain nasi yaitu mie, roti dan 
jagung. Bahan makanan lain seperti mie, 
roti dan jagung baik pada kelompok 
perlakuan maupun kontrol dikonsumsi 
sewaktu-waktu saja. Tidak terdapat 
perbedaan frekuensi makan antara 
kelompok perlakuan dan kelompok kontro  
(p=0,108). 

Sumber karbohidrat yang terbesar 
didapatkan kelompok bahan makanan 
pokok, selain itu penghasil energi yang 
lain yaitu protein dan lemak.  Sebagai 
penghasil energi, protein dibutuhkan untuk 
membentuk jaringan baru dan 
memperbaiki jaringan yang rusak.  
Berdasarkan hasil penelitian, baik pada 
kelompok perlakuan maupun pada 
kelompok kontrol sumber lauk nabati yang 
paling sering dikonsumsi yaitu tempe dan 
tahu dengan frekuensi lebih dari 1 kali 
dalam seminggu. Pada kelompok 
perlakuan, sebanyak 41 % balita  yang 
mengonsumsi tahu dan tempe sebanyak 
50% balita .  Begitu pula pada kelompok 
kontrol tahu dikonsumsi sebanyak  50 % 
balita  dan tempe sebanyak 33 % balita 
denga frekuensi lebih dari satu kali dalam 
seminggu.  Sumber proitein yang berasal 
dari hewani yang paling sering dikonsumsi 
pada kelompok perlakuan dan kontrol 
yaitu ikan dan telur.  Daging jarang 
dikonsumsi, hanya sebulan sekali. 

  Menurut Almatsier (2002), protein 
yang mempunyai nilai biologi tinggi atau 
bermutu adalah protein yang mengandung 
semua jenis asam amino esensial dalam 
proporsi yang sesuai untuk keperluan 
pertumbuhan.  Mutu protein ditentukan 
oleh jenis dan proporsi asam amino yang 
dikandungnya.  Pada umumnya semua 
jenis protein hewani seperti telur,daging , 
ikan dan susu mempunyai nilai biologi 
tinggi. Sedangkan sebagian besar protein 
nabati mempunyai nilai biologi rendah.  
Dari hasil penelitian ini, pola konsumsi 
makanan secara keseluruhan sudah 

cukup baik pada kelompok perlakuan 
maupun kontrol 
 

Tingkat Konsumsi Makan 

  Menurut konsumsi makan akan 
mempengaruhi pola makan seseorang.  
Pola makan yang baik akan 
mempengaruhi kecukupan zat gizi dalam 
tubuh.  Menurut Sediaoetama (1991), 
tingkat konsumsi ditentukan olah kuantitas 
dan kualitas hidangan yang tersedia di 
dalama susunan hidangan dan 
perbandingannya yang satu terhadap 
yang lain.  Kuantitas menunjukkan 
kuantum masing-masing zat gizi terhadap 
kebutuhan tubuh.  Bila susunan hidangan 
memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari segi 
kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh 
akan mendapat kondisi kesehatan gizi 
yang sebaik-baiknya. 
 

Tingkat Konsumsi Energi 

 Sumber energi dapat diperoleh dari 
karbohidrat, protein dan lemak yang 
terdapat dalam makanan.  Karbohidrat 
merupakan unsur gizi yang diperlukan 
tubuh dalam jumlah besar untuk 
menghasilkan energi dan tenaga.  
Berdasarkan analisa statistikk yang 
membandingkan tingkat konsumsi energi 
pada kelompok perlakuan dan kontrol 
menunjukkan ada perbedaan (p=0,03).   

Pada kelompok perlakuan 
diberikan sirup seng dan pada kelompok 
kontrol diberikan plasebo.   Seng  
memperbaiki fungsi pengecap sehingga 
dapat mempengaruhi nafsu makan. Seng 
akan memperbaiki kadar seng saliva 
sehingga taste buds berfungsi normal 
yang akan mempengaruhi tingkat 
konsumsi makan seseorang.   Menurut 
Gibson (2005), seng berperan dalam 
fungsi biologis seperti peran seng dalam 
reproduksi, meningkatkan ketajaman rasa 
atau ketajaman indera pengecap. 

 
 

 
 

Infeksi, Seng, balita gizi baik 
 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,   
Juli – Desember  2011                 
 

55 
 

Tabel 2 
Tingkat Konsumsi Energi  Pada  Kelompok Perlakuan    dan    Kelompok    Kontrol 
di  Wilayah Kerja Puskesmas  Sumberrejo, Kabupaten     Bojonegoro Tahun 2011 

 

Tingkat Konsumsi 
Energi 

Perlakuan  Kontrol  

Sebelum  Setelah  Sebelum  Setelah  
n % n % n % n % 

Baik     ( ≥100%   AKG) 4 33,3 9 75,0 4 33,3 4 33,3 
Sedang (>80-99%AKG) 6 50,0 3 25,0 6 50,0 5 41,7 
Kurang (70-80%  AKG) 2 16,7 0 0 2 16,7 3 25,0 
Defisit  ( < 70 %   AKG) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 
 
Tingkat Konsumsi Protein 

 Fungsi dari protein tidak dapat 
digantikan oleh zat gizi yang lain.  Protein 
akan berfungsi dengan optimal jika 
kebutuhan energi tercukupi. Menurut 
Karyadi dan Muhilal (1992), kecukupan 
protein hanya dapat dipakai dengan syarat  
kebutuhan energi terpenuhi.  Bila 
kebutuhan energi tidak terpenuhi maka 

sebagian protein yang dikonsumsi akan 
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
energi.  Pertumbuhan dan rehabilitasi 
membutuhkan tambahan protein.  Dalam 
hal ini rehabilitasi, kecukupan protein dan 
energi akanlebih tinggi karena akan 
digunakan untuk sintesis jaringan baru 
yang susunannya sebagian besar terdiri 
dariprotein. 

 
Tabel 3 

Tingkat Konsumsi Protein  Pada  Kelompok Perlakuan    dan    Kelompok    Kontrol 
di  Wilayah Kerja Puskesmas  Sumberrejo, Kabupaten     Bojonegoro Tahun 2011 

 

Tingkat Konsumsi 
Protein 

Perlakuan  Kontrol  

Sebelum  Setelah  Sebelum  Setelah  
n % n % n % n % 

Baik     ( ≥100%   AKG) 5 41,7 9 75,0 7 58,3 6 50,0 
Sedang (>80-99%AKG) 5 41,7 3 25,0 3 25,0 4 33,3 
Kurang (70-80%  AKG) 2 16,6 0 0 2 16,7 2 16,7 
Defisit  ( < 70 %   AKG) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 
 

Dari hasil penelitian, pada 
kelompok perlakuan sebelum dilakukan 
intervensi jumlah konsumsi protein 
kategori baik (≥ 100% AKG) sebanyak 5 
balita, setelah dilakuan intervensi, balita 
yang tingkat konsumsinya termasuk 
kategori baik meningkat menjadi 9 balita.  
Sedangkan pada kelompok kontrol 
sebelum intervensi, tingkat konsumsi 
protein kategori baik sebanyak 7 balita 
dan setelah intervensi berkurang menjadi 
6 balita.  Pengaruh intervensi berupa 
pemberian sirup seng terhadap tingkat 
konsumsi protein dapat terlihat pada 
kelompok perlakuan  (p=0,03) 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti 
dapat menyimpulkan, untuk 
mengoptimalkan fungsi protein dengan 
baik, maka kebutuhan energi harus 
tercukupi.  Kecukupan protein dan energi 
sangat tinggi terutama  dalam masa 
pertumbuhan balita. Masa balita sangat 
rawan dengan gangguan gizi.  Oleh 
karena itu kebutuhan protein pada balita 
harus tercukupi untuk memperbaiki 
pertumbuhan dan perkembangan balita. 
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Tingkat Konsumsi Lemak 

  Pada kelompok perlakuan, 
sebelum dilakuan intervensi, terdapat 7 
balita konsumsi protein tergolong baik dan 
tidak ada yang mengkonsumsi protein 
dalalam kategori deficit.  Setelah dilakukan 
intervensi pada kelompok perlakuan 
konsumsi tingkat protein kategori baik 
meningkat menjadi 10 orang.  Sedangkan 

pada kelompok kontrol, sebelum dilakukan 
intervensi jumlah balita yang konsumsi 
protein kategori baik sebanyak 5 balita.  
Setelah dilakukan intervensi pada 
kelompok kontrol, jumlah balita yang 
mengkonsumsi protein kategori baik masih 
tetap 5 balita dan terdapat 1 balita  yang 
mengkonsumsi protein kategori defisit.   

 
Tabel 4 

Tingkat Konsumsi Lemak  Pada  Kelompok Perlakuan      dan    Kelompok    Kontrol 
di  Wilayah Kerja Puskesmas  Sumberrejo, Kabupaten     Bojonegoro Tahun 2011 

 

Tingkat Konsumsi 
Lemak 

Perlakuan  Kontrol  

Sebelum  Setelah  Sebelum  Setelah  
n % n % n % n % 

Baik     ( ≥100%   AKG) 7 58,3 10 83,4 5 41,7 5 41,7 
Sedang (>80-99%AKG) 4 33,3 1 8,3 6 50,0 4 33,3 
Kurang (70-80%  AKG) 1 8,4 1 8,3 1 8,3 2 16,7 
Defisit  ( < 70 %   AKG) 0 0 0 0 0 0 1 8,3 

Jumlah 12 100 12 100 12 100 12 100 
 

  Fungsi beberapa vitamin akan 
berjalan  dengan baik dengan kehadiran 
lemak.  Konsumsi lemak yang berlebihan 
terutama yang mengandung kolestrol 
sangat tidak dianjurkan akan berdampak 
buruk bagi kesehatan. 
 

Kejadian Infeksi 

 Pemberian seng pada balita 
diharapkan dapat memperbaiki fungsi 
kekebalan tubuh sehingga dapat 
mengurangi kejadian sakit terutama pada 

balita.  Menurut Gibson (2005) seng 
berperan dalam fungsi kekebalan yaitu 
dalam fungsi sel T dan dalam 
pembentukan antibody oleh sel B.  Seng 
juga sangat penting untuk fungsi optimal 
sistem kekebalan tubuh.  Topik ini telah 
ditinjau secara detail oleh Shankar dan 
Prasad (1998) dan Fracker et al, (2000), 
yang diketahui bahwa seng berperan 
penting dalam fungsi sel kekebalan, 
terutama di lomfosit thymic-dependent (T-
sel). 

 
Tabel 5 

Kejadian Infeksi (Diare/ISPA) Kelompok Perlakuan    dan    Kelompok    Kontrol 
di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Sumberrejo, Kabupaten     Bojonegoro Tahun 2011 

 

Penyakit 
Perlakuan  Kontrol  

n % n % 
 Infeksi 2 16,7 8 66,6 
Tidak Infeksi 10 83,3 4 33,4 

Jumlah 12 100 12 100 
 

Penyakit diare masih merupakan 
masalah kesehatan, terutama pada anak 
balita, karena angka kesakitan dan 

kematian masih cukup tinggi.  Penyakit 
diare dapat disebabkan oleh berbagai 
jenis mikroorganisme, termasuk 
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diantaranya kuman-kuman 
enteropathogen dan virus teutama 
rotavirus. Penelitian yang dilakukan oleh 
Hidayat,dkk (1997) tentang pengaruh 
pemberian seng terhadap diare 
menunjukkan adanya efek yang 
bermakna.  Pemberian seng ternyata 
dapat memperpendek masa 
berlangsungnya diare.  Pemberian seng 
juga telah terbukti menurunkan resiko 
terjadinya diare ( Surjawidjaja dkk, 1999). 

  Penelitian yang dilakukan oleh 
The Seng Againts Plasmodium Study 
Group (2002), yang menyatakan bahwa 
ada hubungan antara pemberian seng 
terhadap kejadian penyakit infeksi akut 
pada anak-anak.  Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Scrimshaw et.al(1997) juga 
menyatakan bahwa ada adanya hubungan 
antara asupan seng terhadap sistem 
imunitas. 

  Hasil uji statistikk menunjukkan 
ada perbedaan kejadian infeksi antara 
kelompok perlakuan dan kontrol 
(p=0,036).  Pada kelompok perlakuan 
diberi suplemen seng.  Suplementasi seng 
diberikan dalam bentuk sirup, dengan 
dosis 1 sendok teh perhari. Setiap satu 
sendok takar (5 ml) mengandung 7 gram 
seng.  Sedangkan pada kelompok kontrol 
diberikan plasebo.   

Defisiensi seng berkaitan dengan 
kekebalan terhadap infeksi, tingkat 
keparahan dan durasi peningkatan diare, 
dan keterbelakangan pertumbuhan. Ada 
beberapa bukti bahwa defisiensi seng juga 
mempengaruhi anak-anak kognitif dan 
perkembangan motorik dan perilaku 
(Gibney, 2004). 

Konsumsi makanan setelah 
pemberian seng pada kelompok perlakuan 

menunjukkan peningkatan konsumsi 
energi,protein dan lemak.  Diharapkan 
dengan adanya peningkatan konsumsi 
makanan maka kebutuhan tubuh akan zat 
gizi dapat terpenuhi.  Fungsi seng tidak 
akan berjalan optimal jika kebutuhan zat 
mikro dan makro tidak terpenuhi.  Dalam 
menjalanakan fungsinya, seng 
membutuhkan kehadiran protein, besi dan 
vitamin A.   

Metabolisme vitamin A dalam 
tubuh secara langsung dan tidak langsung 
berinteraksi dengan zat gizi mikro Fe 
(besi) dan seng,  dan digambarkan 
sebagai sebuah sistem gir yang saling 
mengait (interlocking gear system).  
Sistem dan manipulasi terhadap salah 
satu zat giz mikro dalam tubuh akan 
mempengaruhi dan berakibat pada zat gizi 
mikro lainnya (Hartiningsih, 2008). 

Seng berperan dalam fungsi 
kekebalan, yaitu dalam fungsi sel T dan 
dalam pembentukan antibodi oleh sel B.  
Seng  juga penting untuk fungsi optimal 
sistem kekebalan tubuh.  Kekurangan gizi 
merusak sistem kekebalan tubuh, 
menekan fungsi kekebalan tubuh untuk 
bertahan dari organisme patogen. 
Kekurangan gizi menyebabkan gangguan 
fungsi kekebalan tubuh yang  disebabkan 
oleh asupan tidak mencukupi sebagai 
akibat dari kekurangan energi protein dan 
kekurangan dalam mikronutrien seperti 
vitamin A, zat besi, seng dan yodium.  
Fungsi sistem kekebalan tubuh 
dipengaruhi oleh asupan zat gizi yang 
dikonsumsi sebagai komponen yang 
dibutuhkan tubuh untuk menjaga 
pertahanan kekebalan yang cukup 
terhadap bakteri, virus, jamur dan parasit 
(Gibney, 2003) 

 
 

KESIMPULAN  
 
1. Pola makan pada kedua kelompok 

sebagian besar terdiri dari makanan 
pokok,lauk,sayur buah dan  susu, 
frekuensi makan makanan utama  2 
kali sehari dan tingkat konsumsi pada 
kelompok perlakuan cenderung 
mengalami peningkatan setelah 
dilakukan intervensi. 

2. Keadaan higiene dan sanitasi  
lingkungan baik pada kelompok 
perlakuan dan kontrol dalam kategori 
baik. 

3. Suplementasi seng dapat mengurangi 
kejadian infeksi. 
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SARAN 
 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

suplementasi seng memberikan 
pengaruh yang lebih baik terhadap 
tingkat konsumsi makan dan kejadian 
sakit pada balita, sehingga pemberian 
seng dapat dipertimbangkan  sebagai 
suplemen dalam penanggulangan  
masalah gizi. 

2. Suplementasi seng sebaiknya diberikan 
pada anak dengan status gizi normal. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
tentang pengaruh suplementasi seng 
terhadap status gizi balita yang 
menderita gizi buruk. 
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ABSTRAK 
 

Latar belakang . Sampai saat ini kegiatan pemantauan berat badan anak belum terlaksana dengan 
baik. Berdasarkan hasil Riskesdas 2007, rumah tangga yang memanfaatkan pelayanan posyandu 
atau poskesdes di Propinsi Sulawesi Selatan masih rendah yaitu 26,2%. 
 
Tujuan . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi hubungan karakteristik ibu dengan 
pemanfaatan posyandu oleh Anak Balita.  
 
Metode . Jenis penelitian adalah penelitian observatif dengan desain “cross sectional study”. 
Sampel adalah ibu dari anak balita yang berumur 12-59 bulan  berjumlah 86 ibu.  
 
Hasil . Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan bermakna antara pengetahuan ibu dengan 
pemanfaatan posyandu (nilai P = 0,000). Pemanfaatan posyandu oleh anak balita tidak ada 
hubungan bermakna dengan pendidikan dan status pekerjaan ibu (nilai P > 0,05) 
 
Kesimpulan . Disimpulkan semakin baik pengetahuan ibu akan semakin aktif dalam memanfaatkan 
posyandu. Namun pemanfaatan posyandu oleh anak balita tidak ada kaitannnya dengan 
pendidikan dan status pekerjaan ibu.  
 
Kata kunci : karakteristik ibu, pemanfaatan Posyandu 

 
PENDAHULUAN 

Kegiatan pemantauan tumbuh 
kembang anak dilaksanakan sejak tahun 
1974 melalui penimbangan bulanan di 
posyandu. Sampai saat ini kegiatan 
pemantauan belum terlaksana dengan baik 
dan hasilnya belum dapat dimanfaatkan 
secara optimal bagi upaya perbaikan gizi 
(Depkes RI, 2006). 

Posyandu merupakan salah bentuk 
dari pelayanan kesehatan masyarakat yang 
pada dasarnya adalah suatu tempat 
pelayanan yang dikelola langsung oleh 
anggota masyarakat dalam hal ini kader 
dengan bantuan teknis dari tenaga 
kesehatan. Tujuan dari kegiatan posyandu 

adalah meningkatkan mutu dan 
mendekatkan pelayanan kesehatan ibu dan 
anak termasuk perbaikan gizi. (Notoatmodjo 
, 2000). 

Berdasarkan hasil Riskesdas 2007, 
rumah tangga yang memanfaatkan 
pelayanan posyandu atau poskesdes di 
Propinsi Sulawesi Selatan selama tiga bulan 
terakhir masih rendah (26,2%), khususnya 
di Kota Makassar hanya 23,8 % 
(Litbangkes, 2008).  

Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui hubungan karakteristik ibu 
dalam pemanfaatan Posyandu oleh anak 
balita umur 12-59 bulan.   

 
METODE 
 
Jenis penelitian 

Jenis penelitian  yang digunakan 
adalah penelitian observatif dengan desain 
cross sectional study.  

 
Populasi dan sampel 

Populasi adalah semua ibu yang 
mempunyai anak balita di Kelurahan 
Manggala kota Makassar, sedangkan 
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sampel adalah semua ibu yang mempunyai 
anak balita usia 12-59 bulan yang berdomisi 
pada wilayah kerja Posyandu terpilih, yaitu 
Posyandu Anyelir di RW IX Kelurahan 
Manggala, dengan pengambilan sampel 
secara purposive.  Jumlah sampel 86 ibu 
yang mempunyai Balita 
 
Cara pengumpulan data  

Data primer berupa karakteristik ibu 
balita mencakup umur, pendidikan, 
pekerjaan dan pengetahuan tentang 
posyandu serta data pemanfaatan 
posyandu dikumpulkan dengan cara 
wawancara menggunakan kusioner.  Data 
sekunder berupa data demografi  dan data 
kegiatan Puskesmas diperoleh dari data 
yang sudah ada di Puskesmas. Penelitian 
dilakukan pada bulan April-Agustus 2011. 

 
HASIL PENELITIAN 
 
Karakteristik sampel 

Sampel dan responden dalam 
penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak 
balita berumur 12-59 bulan. Pada tabel 1  
tampak  bahwa sebagian besar bapak dan 
ibu dari anak balita berada pada usia 
reproduksi sehat yaitu 25-34 tahun, namun 
masih sebagian kecil berada pada usia 
reproduksi kurang sehat yaitu umur > 39 

tahun sebanyak 7 orang atau 8,1 % pada 
ibu. Demikian juga pendidikan bapak dan 
ibu masih ada yang hanya tamat SD yaitu 
18,6 % bapak dan 22,1 % ibu..  Pekerjaan 
Bapak hampir separuhnya (47,7 %) berupa 
karyawan swasta atau buruh, sedangkan 
pekerjaan ibu sebagian besar tidak bekerja 
(62,8 %). 

 
 

Tabel 1. 
Distribusi Umur, Pendidikan dan Pekerjaan Bapak dan Ibu dari Anak Balita 

 
Karakteristik  Bapak dari Balita Ibu dari Balita 

Jumlah % Jumlah % 
Umur (tahun) 

<25 
25-29 
30-34 
35-39 
>39  

 
4 

19 
26 
19 
18 

 
4,6 

22,1 
30,2 
22,1 
20,9 

 
16 
21 
25 
17 
7 

 
18,6 
24,4 
29,1 
19,8 
8,1 

Pendidikan 
SD 

SLTP 
SLTA 

PT 

 
16 
3 

41 
26 

 
18,6 
3,5 

47,7 
30,2 

 
19 
3 
49 
15 

 
22,1 
3,5 

57,0 
17,4 

Pekerjaan 
PNS/TNI/POLRI 

Wiraswasta 
Karyawan/buruh 

Tidak bekerja 

 
15 
30 
41 
0 

 
17,4 
34,9 
47,7 

0 

 
6 
12 
14 
54 

 
7,0 

14,0 
16,3 
62,8 

Total 86 100 86 100 
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Tabel 2. 
Distribusi Anak Balita Menurut Umur, Jenis Kelamin dan Kunjungan ke Posyandu 

 

Gol.Umur 
(bulan) 

Jenis Kelamin Frekwensi Kunjungan ke Posyandu 
Laki-laki Perempuan 0 1 x 2 x 3 x 

n % n % 0 1 x 2 x 3 x 
12-23 22 50,0 17 40,5 8 9 4 18 
24-35 12 27,3 12 28,6 6 7 2 10 
36-47 6 13,6 10 23,8 3 2 5 5 

48-60 4 4,6 2 4,8 2 2 0 3 

Jumlah 44 100 42 100 19 20 11 36 

 
Anak  Balita sampel sebagian besar 

berumur muda yaitu umur 12-23 bulan dan 
umur 24-35 bulan baik pada anak laki-laki 
maupun anak wanita. Sedangkan 

kunjungan anak balita ke posyandu selama 
3 bulan masih 20 anak yang kunjungannya 
hanya 1 kali dan 19 anak yang tidak 
berkunjung ke posyandu. 

 
Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Pemanfaatan Posyandu 

 
Tabel 3 

Pengetahuan Ibu menurut Pemanfaatan Posyandu oleh Anak Balita 
 

 
Pengetahuan 

Pemanfaatan Posyandu  
Total 

 
Nilai p Baik Kurang 

n % n % n % 
Baik 34 39,5 6 7,0 40 46,5 

0,000 Kurang 12 14,0 34 39,5 46 53,5 
Total 46 53,5 40 46,5 86 100 

 
Pada Tabel 3 di atas terlihat dari 40 

ibu yang berpengetahuan  baik tentang 
posyandu,ada sebanyak 34 ibu (39,5 %) 
yang rajin memanfaatkan posyandu setiap 
bulannya. Sedangkan dari 46 ibu yang 
berpengetahuan kurang, ter dapat hanya 12 

ibu (14,0 %) yang memanfaatkan posyandu. 
Berdasarkan uji statistikc diperoleh nilai P 
=0,000, yang berarti terdapat hubungan 
yang bermakna antara pengetahuan ibu 
tentang posyandu dengan pemanfaatan 
posyandu dalam penimbangan anak balita.  

 
Hubungan Pendidikan Ibu dengan Pemanfaatan Posyandu 

Tabel 4 
Distribusi Pendidikan Ibu Menurut Pemanfaatan Posyandu oleh Anak Balita 

 
 
Pendidikan Ibu 

Pemanfaatan Posyandu  
Total 

 
Nilai p Baik Kurang 

n % n % n % 
Cukup 37 43,0 27 31,4 64 74,4 

0,170 Kurang 9 10,5 13 15,1 22 25,6 
Total 46 53,5 40 46,5 86 100 
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Tabel 4 di atas memperlihatkan dari 
64 ibu yang berpendidikan cukup,ada 
sebanyak 37 ibu (43,0%) yang rajin 
memanfaatkan posyandu setiap bulannya. 
Sedangkan dari 22 ibu yang berpendidikan 
kurang, terdapat hanya 9 ibu (10,5 %) yang 

memanfaatkan posyandu. Berdasarkan uji 
statistikc diperoleh nilai p =0,170, yang 
berarti tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara pendidikan ibu dengan 
pemanfaatan posyandu dalam 
penimbangan anak balita.  

 
 
Hubungan Pekerjaan Ibu dengan Pemanfaatan Posyandu  

 
Tabel  5 

Distribusi Status Pekerjaan Ibu Menurut Pemanfaatan Posyandu 
 

 
Status 
Pekerjaan Ibu 

Pemanfaatan Posyandu  
Total 

 
Nilai p Ya Tidak 

n % n % n % 
Bekerja 13 15,1 19 22,1 32 37,2 

0,066 Tak bekerja 33 38,4 21 24,4 54 62,8 
Total 46 53,5 40 46,5 86 100 

 
Terlihat pada Tabel 5 di atas dari 32 

ibu yang bekerja ,ada sebanyak 13 ibu (15,1 
%) yang rajin memanfaatkan posyandu 
setiap bulannya. Sedangkan dari 54 ibu 
yang tidak bekerja, terdapat 33 ibu (38,4 %) 
yang memanfaatkan posyandu.Berdasarkan 

uji statistikc diperoleh nilai p =0,066, yang 
berarti tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara status pekerjaan ibu 
dengan pemanfaatan posyandu dalam 
penimbangan anak balita. 

 
PEMBAHASAN 
 
Hubungan Pengetahuan Ibu dengan 
Pemanfaatan Posyandu 

Berdasarkan uji statistikc diperoleh 
nilai p =0,000, yang berarti terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
pengetahuan ibu tentang posyandu dengan 
pemanfaatan posyandu dalam 
penimbangan anak balita. Hal ini 
menunjukkan semakin baik pengetahuan 
ibu maka semakin baik pula partisipasi ibu 
untuk membawa anaknya ke posyandu.  

Hasil analisis tersebut membuktikan 
teori bahwa dengan adanya pengetahuan 
yang baik maka memberi motivasi untuk 
melakukan suatu tindakan . Beberapa pakar 
pendidikan menyatakan bahwa praktek gizi 
ibu sangat dipengaruhi oleh kesiapan 
psikologi ibu diantaranya tingkat 
pengetahuan ibu dan faktor lingkungannya 

(PERSAGI, 1990).  Penelitian Banda (1996) 
di Kecamatan Sumba Barat juga 
menyatakan bahwa faktor sosial budaya 
sangat berpengaruh terhadap tingkat 
partisipasi ke posyandu. 
 
Hubungan Pendidikan Ibu dengan 
Pemanfaatan Posyandu 

Berdasarkan uji statistikc diperoleh 
nilai P =0,170, yang berarti tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara 
pendidikan ibu dengan pemanfaatan 
posyandu dalam penimbangan anak balita.  

Hal ini agak berbeda dengan 
pendapat bahwa pendidikan dapat 
berpengaruh terhadap penerimaan 
informasi kesehatan. Pendidikan orang tua 
adalah salah satu faktor penting dalam 
tumbuh kembang anak. Dengan pendidikan 
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yang baik maka orang tua dapat menerima 
segala informasi dari luar terutama tentang 
cara pengasuhan anak yang baik 
(Soetjiningsih, 1998). Pendidikan adalah 
segala upaya yang direncanakan untuk 
mempengaruhi orang lain sehingga mereka 
melakukan apa yang diharapkan oleh 
pelaku pendidikan (Notoatmodjo, 2003). 
 
Hubungan Pekerjaan Ibu dengan 
Pemanfaatan Posyandu  

Berdasarkan uji statistikc diperoleh 
nilai P =0,066, yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara status 
pekerjaan ibu dengan pemanfaatan 
posyandu dalam penimbangan anak balita. 

Kenyataan tersebut membuktikan 
bahwa aspek sosioekonomi akan 
berpengaruh pada partisipasi masyarakat di 
posyandu. Semua ibu yang bekerja di luar 
rumah akan banyak waktu untuk 
meninggalkan anak-anaknya sehingga 
kesempatan untuk berkunjung ke posyandu 
sangatlah terbatas (Neil Niven, 2000).  

 
 
KESIMPULAN  

1. A da hubungan bermakna ada antara 
tingkat pengetahuan ibu balita tentang 
posyandu dengan pemanfaatan 
posyandu dalam penimbangan anak 
balita 

2. Tidak terdapat hubungan bermakna 
antara pendidikan ibu dengan 
pemanfaata posyandu 

3. Tidak terdapat hubungan bermakna 
antara status pekerjaan ibu dengan 
pemanfaatan posyandu  

SARAN 

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan 
menyamakan pendapat dengan 
mengadakan penyuluhan kepada ibu 
balita di Posyandu dan Puskesmas 

2. Perlu dilakukan kunjungan rumah dan 
motivasi kepada tokoh masyarakat 
untuk mengajak warganya 
memanfaatkan posyandu.  
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ABSTRAK 
 

Latar belakang . Anemia adalah suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah 
atau jumlah haemoglobin dibawah normal.  
 
Tujuan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  anemia pada ibu hamil 
yang anemia di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar tahun 2010 berdasarkan 
umur, paritas dan pendidikan ibu. 
 
Metode.  Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di 
Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar pada bulan Februari s/d bulan Agustus 
2011. 
 
Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari data medical record Puskesmas 
Plus Bara-Baraya Makassar periode Februari s/d Agustus 2011 terdapat 784 ibu 
hamil, yang mengalami anemia sebanyak 158 orang dan 626 orang yang tidak 
mengalami anemia. Hasil identifikasi sampel menurut umur, kelompok umur yang 
berisiko rendah sejumlah 27 orang (17,09%) dan kelompok berisiko tinggi (20-35 
tahun) berjumlah 131 orang (82,91%). Adapun  menurut Paritas adalah kelompok 
paritas berisiko tinggi berjumlah 17 orang (10,76%) dan kelompok paritas berisiko 
rendah berjumlah 141 orang ( 89,24%). Sedangkan menurut pendidikan adalah 
kelompok pendidikan berisiko tinggi berjumlah 132 orang (83,54% ) dan kelompok 
pendidikan berisiko rendah berjumlah 26 orang (16,46%). 
 
Saran. Disarankan perlunya penyuluhan yang lebih intensif tentang faktor risiko 
kejadian anemia dalam hubungannya dengan jumlah umur ibu, paritas dan 
pendidikan khususnya pada pemeriksaan antenatal sebagai usaha preventif. 
 
Kata Kunci : Tingkat Anemia, Ibu hamil 

 
 
 

PENDAHULUAN  
 

Angka Kematian Ibu (AKI) 
merupakan salah satu indikator 
keberhasilan layanan kesehatan di suatu 
negara. Kematian ibu dapat terjadi karena 
beberapa faktor, diantaranya anemia. 
Penelitian Prawiro Harjo Suarno (2002) 
menunjukkan bahwa angka kematian ibu 
adalah 70% untuk ibu-ibu yang anemia dan 

19,7% untuk mereka yang non anemia. 
Kematian ibu 15-20% secara langsung atau 
tidak langsung berhubungan dengan 
anemia. Anemia pada kehamilan juga 
berhubungan dengan meningkatnya 
kesakitan ibu (Prawirohardjo,2002). 

Menurut World Health Organization 
(WHO) tahun 2007, 20% dari 515.000 
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kematian maternal di seluruh dunia 
disebabkan oleh anemia, dan penderita lebih 
banyak wanita dibanding pria. Menurut 
laporan pembangunan pada tahun 2007 
tercatat angka kematian ibu di beberapa 
negara Association South East Asia Nations 
(ASEAN) seperti di Vietnam 18 per 100.000 
kelahiran hidup, di Malaysia 55 per 100.000 
kelahiran hidup, Filiphina 26 per 100.000 
kelahiran hidup dan Singapura 3 per 
100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka 
kematian di Indonesia mencapai 248 per 
100.000 kelahiran hidup. 
(http://www.eurekalndonesia.com, 2010). 

Berdasarkan data Survei Kesehatan 
Nasional (SKN) 2001, angka anemia pada 
ibu hamil sebesar 40,1%. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa anemia cukup tinggi di 
Indonesia. Bila diperkirakan pada tahun 
2003-2010 prevalensi anemia masih tetap 
diatas 40% maka akan terjadi kematian ibu 
sebanyak 18 ribu per tahun yang 
disebabkan perdarahan setelah melahirkan 
(http://indonesian community. multiply.com. 
diakses tanggal 29 April 2010). 

Angka kematian ibu di Propinsi 
Sulawesi Selatan pada tahun 2006 
sebanyak 153 per 100.000 kelahiran hidup. 
Adapun penyebab kematian menurut Dinas 

Kesehatan Makassar sebanyak 116 orang 
diantaranya perdarahan 72 orang (62,1%), 
infeksi 5 orang (4,3%), eklampsia 19 orang 
(16,4%), dan lain-lain 20 orang (17,2%). 

Data yang diperoleh dari Dinas 
Kesehatan Kota Makassar tahun 2009, ibu 
hamil yang mengalami anemia sebanyak 
2.220 orang dengan klasifikasi sebagai 
berikut : anemia ringan 1.755 orang (79,1%), 
anemia sedang 367 orang (16,5%), anemia 
berat 98 orang (4,4%) (Profil Dinas 
Kesehatan Makassar 2010). 

Data yang diperoleh dari Medical 
Record Puskesmas Plus Bara-Baraya 
Makassar periode 2009, terdapat 784 ibu 
hamil yang memeriksakan kehamilannya, 
dan jumlah ibu yang menderita anemia 
sebanyak 158 orang. Meliputi anemia ringan 
93 orang, anemia sedang 63 orang, dan 
anemia berat 2 orang. 

Berdasarkan data di atas terlihat 
bahwa anemia pada ibu hamil merupakan 
masalah penting yang erat hubungannya 
dengan mortalitas maternal dan perinatal, 
maka peneliti telah melakukan identifikasi 
berbagai gambaran tingkat anemia pada ibu 
hamil yang anemia di Puskesmas Plus Bara-
Baraya Makassar tahun 2010. 

 
 

METODE 

Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif.  
 

Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan di 

Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar 
pada bulan Februari s/d bulan Agustus 2011. 

 
Populasi dan Sampel  
 Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua Ibu hamil di  Puskesmas Plus Bara-
Baraya tahun 2010 yaitu sebanyak 784 
orang. 

Sampel yang diambil dalam penelitian 
ini adalah populasi dari semua ibu hamil 

yang mengalami anemia di Puskesmas Plus 
Bara-Baraya tahun 2010 yaitu sebanyak 158 
orang. 

Metode pengambilan sampel secara 
total sampling yaitu dengan mengambil 
seluruh  ibu hamil yang  mengalami anemia 
di Puskesmas Plus Bara-Baraya tahun 2010 
sebagai sampel. Penentuan/penilaian 
anemia dengan metode Sahli. 
 
Pengumpulan data 
  Data yang digunakan dalam 
penelitian adalah data sekunder tentang Ibu 
hamil yang mengalami anemia yang 
diperoleh dari catatan rekam medik periode 
Januari – Desember 2010 di Puskesmas 
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Plus Bara-Baraya Makassar yang meliputi 
identitas sampel, nilai Hb dengan alat ukur, 
umur kehamilan dan jumlah paritas. 
 
Pengolahan Dan Penyajian Data  

  Pengolahan data dilakukan secara 
sederhana yaitu data diperoleh dan diolah 
secara manual dengan menggunakan 
kalkulator, kemudian dianalisa secara 
deskriptif dalam bentuk tabel dan narasi.  

 
HASIL 
 
Tingkat Anemia  

Tabel 1  
Distribusi Tingkat Anemia Pada Ibu Hamil  
di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar  

Tahun 2011 
 

Kriteria Anemia 
 

n 
 

% 
 Anemia Ringan 

Anemia Sedang 
Anemia Berat 

143 
12 
3 

90.51 
  7,59 
  1,90 

Jumlah 
 

158 100 
 Sumber: Puskesma Bara-baraya, 2011 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat 

anemia yang paling banyak adalah anemia 
ringan yakni sebesar 143 responden atau 
90,51%. 

 
Umur   

Tabel 2  
Distribusi Umur Sampel yang anemia  

di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar 
Tahun 2011  

Kriteria Umur  n % 

Risiko Tinggi ( < 20 dan > 35 Tahun ) 131 82,91 

Risiko Rendah (20-35 Tahun) 27 17,09 

JUMLAH 158 100 

  Sumber Puskesma Bara-baraya, 2011 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa ibu hamil 
yang mempunyai umur tergolong risiko tinggi 

untuk menderita anemia sebanyak 131 orang 
(82,91%).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anemia, ibu hamil 
 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,   
Juli – Desember  2011                 
 

69 
 

Paritas 
Tabel 3  

Distribusi Paritas Sampel yang anemia  
di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar  

Tahun 2011  

Kriteria Paritas n % 

Risiko Tinggi (paritas > 3) 17 10,76 

Risiko Rendah (paritas < 3) 141 89,24 

JUMLAH 158 100 

         Puskesma Bara-baraya, 2011 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa menurut 
paritas sampel yang berisiko tinggi 

mengalami anemia (paritas >3) hanya 
sebanyak 17 orang (10,76%).  

 
Pendidikan 

Tabel 4  
Distribusi Pendidikan Sampel yang anemia  
di Puskesmas Plus Bara-Baraya Makassar  

Tahun 2011  

Kriteria Tingkat Pendidikan N (%) 

Risiko Tinggi ( Pendidikan maksimal SMP) 132 83,54 

Risiko Rendah (Pendidikan minimal SMA) 26 16,46 

JUMLAH 158 100 

Puskesma Bara-baraya, 2011 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa 
pendidikan sampel yang   terbanyak 
mengalami anemia adalah tingkat 

pendidikan SMP sebanyak 132 orang 
(83,54%).  

 
 
PEMBAHASAN  
 
Umur ibu 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
umur ibu yang mengalami anemia adalah 
kelompok umur risiko tinggi (< 20 dan > 35 
tahun) sebanyak 27 orang (17,09%) 
sedangkan kelompok umur risiko rendah (20 
- 35 tahun) sebanyak 131 orang (82,91%). 
Usia 20 -35 tahun adalah periode yang 
paling aman untuk hamil dan melahirkan. 
Umur ibu yang terlalu muda (< 20 tahun) dan 

terlalu tua (> 35 tahun) mempunyai risiko 
yang lebih besar untuk mengalami anemia. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang 
mengatakan bahwa antara 20-35 tahun 
seharusnya lebih rendah dibandingkan 
dengan usia < 20 tahun dan >35 tahun. Usia 
antara 20-35 tahun merupakan kurun waktu 
reproduksi sehat, dimana alat reproduksi 
sudah matang, begitu pula pada keadaan 
psikologi ibu sudah siap mengalami 
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kehamilan dan persalinan. Tingginya 
prevelensi anemia pada kelompok umur 
antara 20-35 tahun kemungkinan 
disebabkan umur rata-rata ibu yang datang 
memeriksakan kehamilannya terbanyak 
pada umur 20-35 tahun, sehingga perlu 
dilakukan penelitian lanjutan.  
 
Paritas 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
paritas ibu yang mengalami anemia adalah 
kelompok paritas risiko tinggi (paritas > 3) 
sebanyak 17 orang (10,76%) dan kelompok 
paritas yang berisiko rendah (paritas < 3) 
sebanyak 141 orang (89,24%). 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang 
menyatakan bahwa semakin banyak jumlah 
kelahiran yang dialami seorang ibu, maka 
semakin tinggi pula risikonya untuk 
mengalami komplikasi pada kehamilan, 
persalinan maupun nifas. Hal ini mungkin 
terjadi karena ibu hamil yang belum pernah 
melahirkan belum mempunyai pengalaman 
tentang kehamilan sehingga kurang 
mengkonsumsi makanan yang bergizi dan 

adanya penyakit tertentu yang dialami oleh 
ibu.  

Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang masih rendah 
terutama pada wanita hamil, biasanya 
mempunyai pengaruh besar terhadap 
pelayanan kesehatan, pendidikan dikatakan 
risiko rendah apabila seseorang sampai 
pada tingkat SMA dan seterusnya. 
Pendidikan setara SMA atau di atasnya 
termasuk risiko rendah dan tingkat 
pendidikan < SMP adalah risiko tinggi untuk 
terjadinya anemia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendidikan ibu rendah yang terbanyak 
mengalami anemia sebanyak 132 orang 
(83,54%) sedangkan pendidikan tinggi 
mengalami anemia adalah sebanyak 26 
orang (16,46%). 

Hal ini sesuai dengan teori yang 
menjelaskan bahwa pendidikan sangat 
mempengaruhi pengetahuan seseorang, 
dimana semakin tinggi pendidikan maka 
semakin tinggi pula pengetahuan, sehingga 
ibu tahu kapan harus memeriksakan 
kehamilannya. 

 
KESIMPULAN  

 
1.  Gambaran tingkat anemia pada ibu hamil 

yang anemia menurut umur ibu adalah 
kelompok umur berisiko tinggi (< 20 dan > 
35 tahun) berjumlah 27 orang (17,09%) 
dan kelompok umur berisiko rendah (20-
35 tahun) berjumlah 131 orang ( 82,91% ). 

2.  Gambaran tingkat kejadian anemia pada 
ibu hamil yang anemia menurut paritas 
adalah kelompok paritas berisiko tinggi ( > 
3 ) berjumlah 17 orang (10,76% ) dan 

kelompok paritas berisiko rendah ( < 3 ) 
berjumlah 141 orang ( 89,24%). 

3.  Gambaran tingkat anemia pada ibu hamil 
yang anemia menurut pendidikan adalah 
kelompok pendidikan berisiko tinggi 
(pendidikan maksimal SMP) berjumlah 
132 orang (83,54% ) dan kelompok 
pendidikan berisiko rendah (pendidikan 
minimal SMA) berjumlah 26 orang 
(16,46%). 

 
 
SARAN 

 
Perlunya penyuluhan yang lebih intensif 
tentang faktor risiko kejadian anemia dalam 
hubungannya dengan jumlah umur ibu, 

paritas dan pendidikan khususnya pada 
pemeriksaan antenatal sebagai usaha 
preventif. 
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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN ASI EKS KLUSIF  
DI KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASS AR 

 
Hendrayati 1); Aswita Amir 1); Hasnidar 2) 

1) Jurusan Gizi Poltekkes Makassar;  2) Alumini Jurusan Gizi Poltekkes Makassar 
 
 

RINGKASAN 
 

Latar Belakang. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan 
pemberian ASI sedini mungkin setelah lahir sampai bayi berumur 6 bulan 
tanpa pemberian makanan tambahan lain. Akhir-akhir ini sangat 
disayangkan banyak diantara ibu-ibu menyusui melupakan keuntungan 
menyusui. Pada kenyataannya masih ada ibu yang baru melahirkan 
dengan sengaja tidak memberikan ASI pada bayinya karena berbagai 
alasan. 
Metode.Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan di 
Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate kota Makassar. Penelitian ini 
merupakan penelitian observasional, menggunakan 27 responden yang 
memiliki bayi umur 6-12 bulan. 
Hasil penelitian. Pada penelitian ini diperoleh bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara faktor pendidikan, pengetahuan dan 
pekerjaan ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 bulan dengan  pemberian 
ASI eksklusif  dengan nilai p berturut-turut adalah  p = 0,33 > α 0,05, p = 
0.33 >  α 0,05 dan p = 0.71 >  α 0,05 
Saran.Disarankan agar dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi 
mengenai pentingnya pemberian ASI  eksklusif bagi bayi di Kelurahan 
Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar 

  
 
 
 

LATAR BELAKANG 
 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber 
zat gizi yang baik dengan komposisi yang 
tepat untuk bayi.  ASI mudah dicerna oleh 
bayi dan langsung terserap sebagai sumber 
zat gizi. Diperkirakan 80% dari jumlah ibu 
yang melahirkan mampu menghasilkan ASI 
dalam jumlah yang cukup untuk keperluan 
bayi secara penuh tanpa makanan 
tambahan. Pemberian ASI saja sampai bayi 
berumur 6 bulan disebut pemberian ASI 
eksklusif (Departemen Gizi dan Kesehatan 
Masyarakat, 2007). 

Pemberian ASI eksklusif, di Indonesia 
masih rendah. Berdasarkan Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 
2002, bayi yang memperoleh ASI pada hari 
pertama sebanyak 3,7 %. Pemberian ASI 
pada bayi umur kurang dua bulan sebesar 
64% , antara 2-3 bulan 45,5% , antara 4-5 
bulan 13,9% dan antara 6-7 bulan 7,8%. 
Cakupan pemberian susu formula 
meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu 
antara 1997 sebesar 10,8% menjadi 32,4% 
pada tahun 2002 (Tasya, 2008).  

Data yang diperoleh dari Puskesmas 
Mangasa Makassar tahun 2010 bahwa 
cakupan pemberian ASI eksklusif hanya 
60%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya 
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cakupan ASI eksklusif, dari hasil yang 
ditargetkan sebesar 80% (PKM Mangasa, 
2010). 

Data Nutrition Heal Surveilance 
System (NSS) antara Hellen Kaller 
International (HKI) dan Depkes RI di 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
1999-2003, menunjukkan penurunan 
pemberian ASI eksklusif yang cukup tajam 
yaitu 0-1 bulan di kota Makassar tahun 1999 
sebanyak 51% menjadi 41%, umur 2-3 
bulan pada tahu 1999 sebanyak 45% 
menjadi 32% pada tahun 2003, dan umur 4-
5 bulan pada tahun 1999 sebanyak 21% 
menjadi 30% pada tahun 2003. 

Penyebab rendahnya cakupan 
pemberian ASI eksklusif antara lain, 
presepsi ibu bahwa ASI tidak mencukupi  

sehingga harus ditambah dengan susu, ibu 
bekerja, pengetahuan tentang ASI kurang. 
Selain itu yang menyebabkan rendahnya 
cakupan adalah kurangnya perhatian ibu 
terhadap anaknya dan rasa takut, pada 
waktu menyusui bayinya, tidak semua susu 
terisap keluar, sehingga payudara belum 
kosong sama sekali. Dengan demikian tidak 
cukup rangsangan bagi payudara untuk 
memproduksi air susu kembali, sehingga 
jumlah air susu yang dihasilkan menjadi 
sedikit (PERINASIA, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas maka 
penulis tertarik mengkaji tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi pemberian ASI 
eksklusif di Kelurahan Mangasa Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional dengan pendekatan deskriptif 
analitik. Metode yang digunakan adalah 
cross sectional study. 

Lokasi penelitian berada di Kelurahan 
Mangasa Kecamatan Tamalate Kota 
Makassar. Penelitian ini telah  dilakukan 
pada bulan Juli - Agustus 2011 

Responden penelitian adalah ibu yang 
mempunyai bayi umur lebih dari 6-12 bulan 
di Kelurahan Mangasa Kecamatan 
Tamalate Kota Makassar. Cara 

pengambilan responden cluster sample. 
Penentuan jumlah responden ditentukan 
dengan menggunakan rumus besar sampel. 
Diperoleh responden sebanyak 27 orang.  

Data primer meliputi pengetahuan, 
pendidikan dan pekerjaan yang diperoleh 
dengan melakukan wawancara 
menggunakan kuesioner terhadap 
responden.. 

Data dianalisis dengan menggunakan 
uji  chi-square,  dengan pengambilan 
keputusan tingkat kepercayaan 95%. 

 
HASIL PENELITIAN 
Karakteristik ibu dan anak 

 
Ibu yang menjadi responden pada 

penelitian ini rata-rata berusia 28 Tahun, 
mempunyai anak usia 6-12 bulan. Anak dari 
responden berusia  rata-rata 9 bulan 
dengan usia terendah 6 bulan dan tertinggi 
12 bulan. Jenis kelamin Laki-laki 33,3 % dan 
Perempuan 66,7 %. 
 
Pengaruh Tingkat Pendidikan Ibu 
terhadap Pemberian ASI Eksklusif 
 

Tabel 01 menunjukkan bahwa dari 27 
responden jumlah ibu yang memiliki 
pendidikan tinggi  ( Sarjana)  dan rendah 
(SD) yang  memberi ASI eksklusif masing-
masing adalah sebanyak 10 ibu (37%). 
Sedangkan jumlah ibu yang berpendidikan 
tinggi yang tidak member ASI eksklusif pada 
bayinya sebanyak 2  ibu (7,4 %) dan ibu 
yang berpendidikan rendah sebanyak 5  ibu 
t(18,5%). 

Dalam tabel tersebut menyatakan 
bahwa jumlah responden yang memberi ASI 
eksklusif  tidak berbeda antara pendidikan 
tinggi dan rendah. Uji statistikk dengan uji 
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Chi-square menunjukkan bahwa tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara 
faktor pendidikan dengan  pemberian ASI 

eksklusif pada bayi umur 0 – 12 bulan, 
dengan nilai p = 0,298 > α 0,05 

 
 Tabel 01 

Distribusi  Tingkat Pendidikan Ibu Menurut Pemberian ASI Eksklusif  
 

Pemberian ASI eksklusif 
Nilai P Pendidikan ASI 

eksklusif 
  Tidak ASI 
eksklusif 

Total 

n % n % n % 
0,298 Tinggi 10 37 2 7,4 12 44,4 

Rendah 10 37 5 18,5 15 51,85 
Jumlah 20 74,1 7 25,9 27 100  

 
 

Pengaruh Tingkat  Pengetahuan Ibu terhadap Pemberia n ASI Eksklusif 
 

Tabel 02 
Distribusi Pengetahuan Ibu Menurut Pemberian ASI Eksklusif  

 
Pemberian ASI eksklusif 

Nilai P Pengetahuan ASI 
eksklusif 

  Tidak ASI 
eksklusif 

Total 

n % n % n % 
0.298 Baik 10 37 2 7,4 12 44,4 

Kurang 10 37 5 18,5 15 51,85 
Jumlah 20 74,1 7 25,9 27 100  

        
Tabel 02 menunjukkan bahwa dari 27 

responden, jumlah ibu yang memiliki 
pengetahuan  baik dan kurang yang  
memberikan ASI eksklusif kepada anaknya 
masing-masing sebanyak  10 ibu (37%) 
Sedangkan jumlah ibu yang tidak 
memberikan ASI eksklusif ada sebanyak 2 
ibu dari yang memiliki pengetahuan baik 
dan 5 ibu (18,5 dari) yang memiliki 
pengetahuan kurang 

Uji statistikk dengan uji Chi-square 
manunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara faktor 
pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif 
dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi 
umur 6–12 bulan, dengan nilai p = 0.298 >  
α 0,05. 

Pengaruh Status Pekerjaan Ibu terhadap 
Pemberian ASI Eksklusif 

Tabel 03 menunjukkan bahwa dari 
27 responden jumlah ibu bekerja yang  
memberi ASI eksklusif kepada bayinya 
sebanyak 7 ibu (25,9%) dan sebanyak 3 ibu 
(11,1%) yang tidak memberi ASI eksklusif.  
Sedangkan jumlah ibu tidak bekerja yang 
memberikan ASI eksklusif pada bayinya 
adalah sebanyak 13 ibu (48,2%) dan 
sebanyak 4 ibu (14,8 %) yang tidak 
memberikan ASI eksklusif pada bayinya 
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 Tabel 03 
Distribusi Faktor Pekerjaan Ibu Menurut Pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Mangasa 

Kecamatan Tamalate Kota Makassar  
 

Pemberian ASI eksklusif 
Nilai P Pekerjaaan ASI eksklusif   Tidak ASI 

eksklusif 
Total 

n % n % n % 
0,525 Bekerja 7 25,9 3 11,1 10 37 

Tidak Bekerja 13 48,2 4 14,8 17 63 
Jumlah 20 74,1 7 25,9 27 100  

  

Uji statistikk dengan uji Chi-square 
menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara faktor 

pekerjaan ibu dengan  pemberian ASI 
eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan, 
dengan nilai p = 0.525 >  α 0,5 

 
PEMBAHASAN 
 

 Air Susu Ibu (ASI) merupakan 
makanan yang paling penting bagi 
pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena 
selain penting bagi pertumbuhan dan 
kesehatan bayi, juga mengandung nilai gizi 
yang cukup tinggi ASI juga mengandung zat 
pembentuk kekebalan tubuh terhadap 
penyakit. 

Ada berbagai macam alasan yang 
dikemukakan para ibu untuk tidak 
memberikan ASI eksklusif, misalnya karena 
sang ibu bekerja sehingga tidak sempat 
menyusui bayi secara teratur. Selain itu 
bebrapa faktor lainnya seperti pengetahuan, 
pendidikan ibu juga menjadi alasan 
pemberian ASI eksklusif. 
 
Faktor  Tingkat Pendidikan ibu dengan 
pemberian ASI eksklusif 

 
Pendidikan membantu ibu untuk 

memperoleh informasi dan pengetahuan 
yang baik untuk perkembangan dan 
pertumbuhan bayinya, khususnya 
pemberian ASI eksklusif. Pendidikan sangat 
berhubungan erat dengan pengetahuan, 
dimana ibu yang berpendidikan tinggi akan 

cenderung memperoleh pengetahuan yang 
lebih banyak pula (Amiruddin, 2007) 

Hasil uji Chi-square menunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara faktor pendidikan dengan  
pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 6-
12 bulan, dengan nilai p = 0,33 > α 0,05 
(lihat tabel 07) 

Hasil analisa statistikk tersebut 
menunjukkan bahwa faktor pendidikan tidak 
mempengaruhi seorang ibu untuk 
memberikan ASI eksklusif pada bayinya. 
Berdasarkan hasil wawancara, banyak ibu 
yang berpendidikan tinggi, namun mereka 
belum tahu dan mengerti tentang ASI 
eksklusif. Adapula ibu yang berpendidikan 
tinggi dan memiliki pengetahuan yang baik 
tentang ASI eksklusif tapi tidak menerapkan 
pemberian ASI eksklusif dan ibu-ibu yang 
berpendidikan rendah juga bisa memberi 
ASI eksklusif pada bayinya, hal ini 
disebabkan karena ketidaktahuan dan 
kurangnya informasi tentang ASI itu sendiri, 
ibu bekerja dan faktor sosial budaya, 
mereka lebih cenderung memberikan susu 
formula dikarenakan alasan bahwa sesudah 
melahirkan ASI yang diproduksi kurang. 
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Ibu dengan pendidikan rendah belum 
tentu kurang mampu memberikan ASI 
eksklusif pada bayinya dibandingkan 
dengan ibu yang pendidikannya lebih tinggi. 
Meskipun berpendidikan rendah, kalau ibu 
tersebut rajin mendengarkan atau melihat 
informasi mengenai ASI eksklusif, bukan 
mustahil pengetahuan akan lebih baik. 
 
Faktor  Tingkat Pengetahuan Gizi Ibu 
Terhadap Pemberian  ASI Eksklusif 

 
Pengetahuan ASI eksklusif adalah 

segala sesuatu yang diketahui responden 
tentang ASI eksklusif yang meliputi 
pengertian, manfaat ASI eksklusif, 
kolostrum serta manajemen laktasi yang 
dapat menunjang keberhasilan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi 6-12 bulan 
(Anonymous, 2007). 

Hasil uji Chi-square manunjukkan 
bahwa tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara faktor pengetahuan ibu 
tentang ASI eksklusif dengan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi umur 6-12 bulan, 
dengan niali p = 0.33 >  α 0,05   

Berdasarkan hasil analisa statistikk 
diketahui bahwa pengetahuan tidak 
berpengaruh terhadap pemberian ASI 
eksklusif, hal ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Ridwan Amiruddin 
(2007) yang menunjukkan bahwa meskipun 
pengetahuan ibu cukup atau kurang tidak 
mempengaruhi ibu untuk tetap memberikan 
ASI eksklusif kepada bayinya atau tidak. 
Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal 
tersebut misalkan faktor keluarga dan 
kebudayaan yang sangat mempengaruhi ibu 
untuk menyusui bayinya secara eksklusif 
atau tidak. Ibu yang baru melahirkan lebih 
percaya kepada kebiasaan-kebiasaan 
keluarganya/orangtuanya yang dilakukan 
secara turun temurun daripada 
mengaplikasikan informasi dari petugas 
kesehatan, sehingga kurangnya dukungan 
dari keluarga terutama dukungan dari ayah 
bayi dan orangtua mengakibatkan bayi tidak 
mendapatkan ASI eksklusif. Ayah 
merupakan bagian yang vital dalam 

keberhasilan atau kegagalan menyusui 
(Rusli, 2004). 

Meningkatnya pengetahuan umumnya 
akan diikuti dengan meningkatnya 
keterampilan dan sikap seseorang. 
Begitupula dengan seorang ibu, ibu yang 
memiliki pengetahuan baik akan 
memberikan sikap yang baik dengan 
memahami dan mengerti tentang arti 
penting pemberian ASI eksklusif, sehingga 
akan lebih cerdas dalam memperhatikan 
perkembangan dan pertumbuhan bayi, 
misalkan memberikan ASI eksklusif 
(Sayogyo, 1994). 
 
Faktor Status Pekerjaan Dengan 
Pemberian ASI eksklusif 

 
Bekerja bukan alasan untuk  tidak 

memberikan ASI secara eksklusif sampai 
bayi berumur  6 bulan, meskipun cuti hamil 
rata-rata hanya 3 bulan. Dengan 
pengetahuan yang benar tentang menyusui, 
perlengkapan memerah ASI dan dukungan 
lingkungan kerja, seorang ibu yang bekerja 
dapat tetap memberikan ASI secara 
eksklusif (Roesli, 2000). 

 Hasil uji Chi-square 
menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang bermakna antara faktor 
pekerjaan ibu yang memberi ASI dengan  
pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 6-
12 bulan, dengan nilai p = 0.71 >  α 0,05.   

Berdasarkan analisa statistikk 
diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 
ibu bekerja di luar rumah dengan  
pemberian ASI eksklusif, hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Zamri Amin (2001) yang menunjukkan 
bahwa pada kelompok ibu yang tidak 
bekerja keinginan untuk memberikan ASI 
eksklusif lebih tinggi dibandingkan pada ibu 
yang bekerja. Hal ini disebabkan karena 
adanya faktor yang lebih dominan yang bisa 
mempengaruhi ibu untuk memberikan ASI 
eksklusif pada bayinya diantaranya faktor 
lingkungan dan adanya anggapan beberapa 
responden bahwa dengan memberikan ASI 
saja maka anak lambat pertumbuhannya 
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dan menjadi manja sehingga responden 
lebih berpikir untuk memberikan susu 
formula karena disamping gizinya yang 
lengkap juga karena praktis penyiapannya. 

Ibu yang tidak bekerja tidak 
selamanya memberikan ASI eksklusif 
kepada bayinya, ini terbukti dari penelitian 
yang dilakukan banyak ibu yang tidak 
bekerja atau hanya sebagai ibu rumah 
tangga sudah  memberi ASI eksklusif, ini 
disebabkan karena banyak ibu yang bekerja 

dan tidak bekerja yang kemudian mencoba 
mengombinasikan ASI dengan susu botol 
(Alyssakuw, 2007). 

Pemberian air susu ibu (ASI) secara 
eksklusif masih rendah, disebabkan karena 
tatalaksana rumah sakit yang salah. 
Beberapa rumah sakit memberikan susu 
formula pada bayi yang baru lahir sebelum 
ibunya mampu memproduksi ASI (Rulina 
Suradi, 2004). 

 
 
KESIMPULAN  

  
1. Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara faktor pendidikan 
dengan  pemberian ASI eksklusif oleh 
ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 
bulan di kelurahan Mangasa 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar. 

2. Tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara faktor pengetahuan 
ibu tentang ASI eksklusif dengan 
pemberian ASI eksklusif oleh ibu yang 
memiliki bayi umur 6-12 bulan di 

kelurahan Mangasa Kecamatan 
tamalate Kota Makassar. 

3. Tidak terdapat hubungan yang 
bermakna antara pekerjaan ibu 
dengan pemberian ASI eksklusif oleh 
ibu yang memiliki bayi berumur 6-12 
bulan di kelurahan Mangasa 
Kecamatan tamalate Kota Makassar. 

4. Faktor pendidikan, pengetahuan dan 
pekerjaan tidak mempengaruhi 
pemberian ASI eksklusif. 
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3) FKM Unhas, 4) Jurusan Gizi Poltekkes Makassar 

 
 

ABSTRACT. 
 

Background. The upbringing behavior is very important since 30% of bad 
nutrition occur to welfare families due to bad upbringing. The study was 
conducted at an isolated mountain area in Barru regency. The aim of the study 
was to discover the concept nutritional upbringing pattern to children under two 
years old from the family ethnic Bugis Manuba, Bulo-Bulo and To Balo, from of 
components the family , nutritional knowledge, belief, food consumption. The 
study was qualitative naturalistic of the study of ethnography. The number of 
informants was 16 mothers and 4 review informants selected by using purposive 
snowball sampling, and the number of informants can be increased, depending 
on the needs of the information that is expected according to the research 
objectives of each ethnicity. The data were collected through in-depth interview 
and focus group discussion.  
Results. The similarity of the nutritional breast feeding pattern and 
complementary breast  feeding ethnic Bugis Manuba, ethnic Bugis Bulo Bulo and 
community To Balo breastfeeding patterns generally every child crying, anytime 
directly breastfed, not scheduled, colostrum is not fed to infants because it is 
believed to resulted in infants with abdominal pain and diarrhea. Ethnic Bugis 
Bulo Bulo postpartum lactating mothers on the other mothers suckle their children 
until the next of kin who delivered the milk out her breast milk. Unlike the baby for 
the Community To Balo, who nursed her own mother breastfeeding her child by 
reason of came out faster delivery time. Granting complementary breast feeding 
is generally porridge (porridge of rice), given children aged 6-7 months and 
upwards. Pre-lactation before the breast feeding is honey and tea to make the 
child not cry, not feel hungry, and grow up quickly. It is a taboo for the pregnant 
mothers to consume clover leaves, squids, shrimps, chilly sauce with coconut 
milk, and meat. Its essence is not sticking together so that children born baby's 
head and not greasy.  
Conclusion: there is equality of nutrition knowledge, beliefs, food consumption 
ethnic Bugis Manuba, ethnic Bugis Bulo Bulo and community To Balo in the 
pattern of feeding every child cry and not be scheduled, giving complementary 
breast  feeding and food taboos for pregnant women. It is recommended to 
preserve and make use of colostrums, various supplementary foods, traditional 
medicine, and consumption of various foods as the application of health life 
behavior. 
 
Key words: Nutritional upbringing pattern, breast feeding and complementary 
breast  feeding children under two years old. 
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PENDAHULUAN 
 

 Penyediaan makanan di rumah 
tangga umumnya hampir serupa pada 
semua tingkat sosial ekonomi yakni 
sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumsi 
masyarakat terutama di pedesaan yang 
masih cenderung menerima dan mewarisi 
pola konsumsi secara turun temurun. Pola 
konsumsi ini diartikan sebagai susunan 
makanan yang dimakan setiap hari oleh 
seseorang untuk mencukupi kebutuhan 
zat gizi (Ishak, 1999), dan perkembangan 
perilaku anak banyak dipengaruhi oleh 
lingkungan, genetika, termasuk pola 
asuhan gizi atau kebiasaan makan dalam 
keluarga. Ibu sebagai pengasuh utama 
dalam keluarga mempunyai peranan yang 
besar dalam hal penyediaan makanan dan 
penanaman kebiasaan makan yang akan 
membentuk persepsi, sikap, dan perilaku 
makan pada anak (Ieda, 1996). Perilaku 
asuh menjadi sangat penting, ternyata 
30% kejadian gizi buruk di masyarakat 
terjadi pada keluarga yang tergolong tidak 
miskin, mungkin terjadi akibat pengasuhan 
yang kurang baik (Moeloek, 2000). 
 Pola kebiasaan makan adalah 
tingkah laku manusia atau kelompok 
manusia dalam memenuhi kebutuhannya 
akan makan; meliputi sikap, kepercayaan 
dan pemilihan makanan (Khumaidi, 1989), 
dan kebiasaan makan dipengaruhi oleh 
faktor budaya meliputi cara seseorang 
berpikir atau berpengetahuan, 
berperasaan, dan berpandangan tentang 
makanan. Apa yang ada dalam pikiran, 
perasaan dan pandangan, kemudian 
dituangkan dalam bentuk tindakan memilih 
dan makan. Faktor sensori suatu makanan 
meliputi kenampakan, warna, bau, rasa, 
tekstur, suhu dan nilai gizi sangat penting 
(Kuntjaraningrat, 1985), dan pola 
konsumsi dan kebiasaan makan umumnya 
dipengaruhi berbagai faktor, antara lain 
adalah (1) lingkungan alam; (2) bahan 
makanan tersedia; (3) pertimbangan 
ekonomi; (4) adanya pantang dan tabu; (5) 
pendidikan dan kesadaran gizi. Faktor 
ekonomi dan non ekonomi saling 
berpengaruh, bahkan faktor sosial budaya 
sangat dominan (Handajani, 1994). 

 Penelitian di dekat Hyderabad tahun 
1969 menunjukkan bahwa hampir 30% 
anak menyusui 3-4 tahun dan hanya 10% 
menyusui sampai usia 5 tahun. Di India 
Selatan menyusui dilakukan sampai anak 
berumur 2-3 tahun, dengan 
kecenderungan di daerah perkotaan lebih 
singkat (Jelliffe, 1962). Gopalan (1962) 
menyatakan di India menyusui lebih dari 2 
tahun biasa dilakukan oleh ibu-ibu 
golongan sosial ekonomi lemah, 
sedangkan dikalangan ibu-ibu yang lebih 
baik keadaannya 80% hanya bisa 
menyusui tidak lebih dari 6 bulan 
(Handajani, 1994).  
 Salah satu faktor yang 
mempengaruhi suksesnya pemberian ASI 
adalah memberikan ASI setengah jam 
pertama setelah lahir. Hasil penelitian 
menunjukkan hanya 8,3% bayi mendapat 
ASI setengah jam pertama setelah lahir 
(Depkes, 2003), dan penelitian pada 
masyarakat Bugis Mandar, salah satu 
penghuni jazirah selatan Pulau Sulawesi, 
menemukan pola pengasuhan makanan 
anak pada sub etnik ini adalah pola 
pengasuhan lepas. Pola pengasuhan 
lepas adalah pola pemberian makanan 
yang memungkinkan anak sedini mungkin 
mandiri dalam mengasuh makanannya, 
sehingga peluang besar jumlah asupan 
yang diterima menjadi sangat minim bagi 
sianak. Pola ini dianggap sebagai salah 
satu hipotesis yang menerangkan kausa 
tingginya angka berat badan rendah pada 
anak di daerah ini (Hamzah, 2000). Salah 
satu faktor yang berhubungan dengan 
status gizi secara tidak langsung 
dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak 
memadai (Atmarita dan Fallah, 2003).  

Data SUSENAS menunjukkan 
prevalensi gizi buruk cenderung fluktuatif 
pada anak balita terlihat meningkat dari 
6,3% pada tahun 1989 menjadi 11,6% 
pada tahun 1995. Kemudian turun lagi 
menjadi 8,0% tahun 2002 dan kembali 
meningkat 8,3% pada tahun 2003. 
Prevalensi  gizi kurang 29% tahun 2002  
meningkat 31% pada tahun 2003 dan 
sebanyak 10% menderita gizi buruk 
(Atmarita dkk., 2003), dan hasil 
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Pemantauan Status Gizi (PSG) anak balita 
di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2001 
yaitu prevalensi status gizi buruk 0,95%, 
status gizi kurang 11,36% dan KEP Total 
12,31%. Prevalensi status gizi buruk di 
Kabupaten Barru 0,78%, status gizi 
kurang 20.19% dan KEP Total 20.97%. 
Untuk Kecamatan Mallusetasi prevalensi 
status gizi buruk 1,1%, status gizi kurang 
32,89% dan KEP Total 33.99% (Dinkes 
Sulawesi Selatan, 2001). Jumlah balita 
Desa Manuba bulan Agustus 2004 tercatat 
berjumlah 149 balita, dan hasil 
penimbangan balita bulan Agustus 2004 
yaitu 65 balita dengan status gizi buruk Z-
Score <-3 SD adalah 10,77% dan status 
gizi kurang Z-Score ≥-3-<-2 SD adalah 
35,38% (Ishak, 2004). Untuk Kecamatan 
Pujananting Prevalensi  status Gizi Buruk 
0,11%, gizi Kurang 18,32% dan KEP Total 
18,43%. Sementara SK. Menkes Nomor : 
920 / Menkes/ SK / 8 /2002 menargetkan 
Prevalensi KEP Total Nasional 2,5% 
status gizi buruk Nasional 0,5% dan 
Status Gizi Kurang Nasional ≤ 2,0%. 
Artinya, Prevalensi kejadian status gizi di 
Kabupaten Barru masih dianggap 
bermasalah  karena  melebihi  angka  
nasional  (Sulsel,2001). Sedangkan 
menurut SK Menkes: 
920/Menkes/SK/8/2002 untuk target 
prevalensi KEP Total Nasional 2,5%, 
Status Gizi Buruk Nasional ≤ 0,5% dan 
Status Gizi Kurang Nasional ≤ 2,0% 
(Dinkes Sulawesi Selatan, 2001).  
 Penelitian pemberian Air Susu Ibu 
dan Pendamping Air Susu Ibu pada anak 
di Barru Sulawesi Selatan (Thaha, 2001), 
di peroleh hasil hampir seluruh anak 
pernah memperoleh ASI (99%) umumnya 
pada 24 jam pertama (60%). Sebagian 
besar ibu memberikan makanan prelaktal 
kepada bayinya (75%) umumnya berupa 
air putih dan madu (48% dan 33%), 
makanan padat mulai diberikan pada bayi 
4-5 bulan (51%) dan meningkat menjadi 
94% pada saat bayi berumur 6-8 bulan, 
dan umur  18-23 bulan masih terdapat 
70% anak yang menyusu. Jumlah asupan 
Kalori makanan pendamping ASI lebih 
rendah dari RDA (Recommended Dietary 

Allowances) anak umur diatas 9 bulan dan 
asupan protein memenuhi jumlah yang 
dianjurkan, sedangkan asupan lemak 
tampak masih rendah.  
 Hasil Pemantauan Status Gizi Balita 
Kabupaten Barru Kecamatan Mallusetasi 
dan penelitian Thaha, menunjukkan 
bahwa status gizi buruk dan kurang masih 
tinggi, dan rendahnya pemberian ASI 
pertama setengah jam setelah kelahiran 
anak dan pemberian MP-ASI prelaktal 
secara dini. Oleh karena itu diperlukan 
kajian dan tindak lanjut sesuai konsep 
UNICEF dalam Depkes 2002, tentang 
salah satu mata rantai penyebab tidak 
lansung masalah gizi di wilayah ini. 
Dengan demikian dirasakan perlu suatu 
penelitian kualitatif melalui pendekatan 
naturalistik dengan metode studi etnografi 
mengenai konsep pola asuhan gizi 
pemberian ASI dan MP-ASI anak baduta 
(bawah dua tahun). Lokus penelitian dipilih 
adalah mencerminkan letak geografis atau 
wilayahnya terisolir (spesifik) disebelah 
utara perbatasan pegunungan Kabupaten 
Barru dengan Kabupaten Sidrap dan 
sebelah timur dengan Kabupaten 
Soppeng yang bentuk tata letak 
wilayahnya seperti kuali atau wajan yang 
dikelilingi oleh dataran pegunungan dan di 
tengah perkampungan, dan lokus suku 
terasing Bulo-Bulo dan komunitas To Balo 
di sebelah utara berbatasan dengan Desa 
Pujananting, sebelah selatan berbatasan 
dengan Desa Tondong Kura Kecamatan 
Balocci Kabupaten Pangkep, sebelah 
Barat berbatasan dengan Desa Tabo-
Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten 
Pangkep, sebelah Timur berbatasan 
dengan Desa Tondong Bua Kecamatan 
Tellu Limpoe Kabupaten Bone. Fokus 
penelitian adalah menemukan pranata 
sosial konsep pola asuhan gizi spesifik 
pemberian ASI dan MP-ASI anak baduta 
keluarga etnik Bugis Manuba Kecamatan 
Mallusetasi, suku terasing Bulo-Bulo dan 
komunitas To Balo Kabupaten Barru dari 
komponen keluarga, pengetahuan gizi, 
kepercayaan, konsumsi makanan. .  
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METODE 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif metode studi etnografi pada etnik 
bugis yang berbeda, dimana peneliti 
menempatkan diri sebagai instrumen dan 
dibantu pendamping peneliti (enumerator) 
sebagai instrumen pembantu peneliti 
utama yang telah dilatih sebelumnya dan 
memposisikan diri terlibat bersama, 
mengetahui situasi dan kondisi tempat 
penelitian, termasuk cakap menangkap 
makna dan simbol yang ditransfer oleh 
subyek penelitian. Proses memperoleh 
data dengan wawancara mendalam ke 
informan dan focus group discussion. 
Informan dipilih ibu dan atau pengasuh 
baduta umur 0-23 bulan, dan pengamatan 
langsung ke rumah informan utama untuk 
mempererat interaksi dengan peneliti 
langsung dan pendamping peneliti 
(enumerator terlatih), validnya data 
dibutuhkan informan kunci (informan 
review) sebagai cross-check yaitu 
pemuka/tokoh masyarakat (kepala desa 
dan kepala dusun), dukun senior dan 
bidan.  
 Bentuk pertanyaan mendasar 
wawancara ke informan utama dan 
informan kunci adalah terstruktur open 
ended (Structured and open ended 
question). Lokasi penelitian dilakukan di 
Kabupaten Barru Kecamatan Mallusetasi 
dengan letak geografis atau wilayahnya 
spesifik (terisolir) dan dikelilingi oleh 
pegunungan perbatasan bagian utara 
Kabupaten Barru dengan Kabupaten 
Sidrap dan sebelah timur Kabupaten 
Soppeng yang bentuk tata letak 

wilayahnya seperti kuali atau wajan yang 
dikelilingi oleh dataran pegunungan dan di 
dalamnya suatu perkampungan dan dihuni 
oleh warga masyarakat Manuba, dan di 
Kecamatan Pujananting khususnya Bulo-
Bulo dan komunitas To Balo, morfologi 
desa ini di dominasi perbukitan dan 
pegunungan yang memanjang dari selatan 
ke utara dengan ketinggian antara 150–
400 meter dari permukaan laut (Longi, 
2003), dan adanya aliran sungai dengan 
panjang ±23 Km yang memisahkan antar 
dusun Manuba dengan dusun yang 
lainnya (Kabupaten Barru dalam Angka, 
2002). Selanjutnya terletak pada sentrum 
propinsi dengan lahan pertanian yang 
luas, karakter etnik serupa, dan letaknya ± 
160 Km sebelah Utara Makassar. Waktu 
penelitian bulan Nopember 2004 sampai 
dengan bulan Pebruari 2005. Penarikan 
sampel Informan menggunakan purposive 
sampling. Kriteria informan yaitu ibu 
baduta dan atau pengasuhnya, 
pemuka/tokoh masyarakat (kades, kadus), 
dukun senior dan bidan. Pemilihan 
informan menggunakan teknik Snowball 
Sampling. Hasil penelitian untuk 
mendapatkan data yang dikumpulkan 
sesuai desain penelitian di dapatkan lebih 
dari 16 orang informan ibu baduta dan 
atau pengasuh dan lebih dari 4 orang 
informan kunci sebagai informan review 
dan jumlah informan dapat bertambah, 
tergantung dari kebutuhan informasi yang 
di harapkan menurut tujuan penelitian dari 
masing-masing etnik. 
 

 
HASIL PENELITIAN  
 
Pola Asuhan Gizi Pemberian ASI dan 
MP-ASI Anak Baduta 
 
Konsep Pola Menyusui dalam 
Pemberian ASI 

Pola menyusui etnik Bugis Manuba, 
suku terasing Bulo-Bulo dan komunitas To 
Balo untuk konsep pemberian ASI 
ditransfer dari leluhur mereka, dan 
digunakan ketika yang bersangkutan 
harus mengasuh bayi atau anak yang 

dilahirkannya, seperti penuturan informan 
FT, dan SR berikut ini :      

“Ripassusu anae, lima atau italai 
uluna, lima abiota itaro borina, susu atau 
riolo ripassusu nasaba nanrena, purai atau 
ripassusu, susu abio ripasiselle nasaba 
kajuna mapakoro batuanna” (“Menyusui 
anak tangan kanan dipegang kepalanya, 
tangan kiri dipegang pantatnya, menyusui 
payudara kanan duhulu karena sebagai 
nasinya dan bergantian dengan payudara 
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kiri karena sayurnya, maknanya seperti 
itu”). 

(FT, 24 tahun) 
“Kalau saya pak" dibersihkan dulu 

payudara (tete) kedua-duanya pakai air, 
setelah itu baru saya menetekkan anakku, 
kedua payudara kanan dan kiri, dimana 
kalau ada yang keras, menetes dan 
dirasakan agak berat, itu dahulu yang 
diberikan pada anak saya pak” 

(SR, 37 tahun) 
 

Waktu Pemberian ASI 
Pola pemberian ASI pada bayi atau 

anak ibu baduta etnik Bugis Manuba 
umumnya adalah setiap anak menangis, 
dimana dan kapan saja, dan tidak dijadwal 
pemberiannya (on demand), seperti 
penuturan informan SL: 
“De’ma itentukangngi wettunna ripassusu 
pa’, kerra’ni anae ripassusuni” (“tidak 
ditentukan waktunya bayi untuk disusui, 
kalau menangis bayi lansung disusui”). 

(SL, 39 tahun) 
Mengenai frekwensi menyusui 

(pemberian ASI) ibu-ibu etnik bugis Bulo-
Bulo dan komunitas To Balo dalam 
menyusui bayinya bervariasi sebagaimana 
penuturan informan berikut MD, NR : 
“Maderito wekka tellumi upasusu, apa 
makurang wae susukku, ubantui buburu 
bere”. (Biasa 3 kali saja saya susui, 
karena kurang air susuku, saya Bantu 
bubur beras).   

                                                                                             
(MD, 28 tahun) 

“Dee upahangngi makkeda wekka siaga 
siesso, assaleng terrisi upasususi masitta.           
(Saya tidak mengetahui bilang berapakali 
sehari, asalkan menangis saya susui lagi). 

                                                                                             
(NR, 35 tahun) 

 
Kolostrum  

Pemberian Kolostrum tidak 
diberikan pada bayi, Fakta ini sesuai 
penuturan informan NR, RS, dan MK :  
"ASI pertama dibuang, karena tidak 
diperhatikan, dukun yang memeras ASIku 
sampai keluar, nanti ASIku yang jernih 
baru saya berikan pada anakku” 

 (NR, 24 tahun) 

”Pole tomatoakku makkada riabiyangngi 
wae susu bunge nasaba mawari” (“dari 
orang tuaku katanya dibuang ASI pertama 
keluar karena basi”). 

(RS, 35 tahun) 
Fakta ini dikuatkan dengan informan kunci 
Dukun: 
“Wettu riolo wae susu bunge riabiyangngi, 
mawari, maja, biasa tama ilaleng 
mappeddi bua-buana ana-anae narekko 
ripasusuangngi” (“zaman dulu ASI 
pertama dibuang karena basi, tidak baik, 
biasa  bayi sakit perut, bila bayi disusui”). 

(Sandro MK, 60 tahun) 
Hal ini, di dapatkan hasil yang 

sama dari komunitas etnik Bugis Bulo-bulo 
dan komunitas To Balo, sebagaimana 
penuturan informan SR, SK, HS, PR dan 
SS berikut ini : 
 “Duangesso dua penni purakku 
memmana, nappa upasusu anakku 
nasaba nappi massu uwaena susukku 
pak!”(Dua hari dua malam setelah saya 
melahirkan baru saya menyusui anakku 
karena baru keluar air susuku Pak!). 

                                                                                   
(SR, 21 tahun) 

“Tellungessomani jajinna anakku nappa 
upasusu nasaba  matengngei massu 
uwae susukku.”(Tiga hari lahirnya anakku 
baru kuberikan ASI karena terlambat 
keluar air susuku).  

                                                                                                   
(SK, 25 tahun) 

“Adanna neneku nasuroka mabbeyangngi 
iyaro uwae susu macinnongnge, nasaba 
macarepa nennia wedding nalasai 
babuana anae).” (kata nenek , saya 
disuruh membuang air susu yang jernih itu 
karena kotor dan bisa menyebabkan anak 
sakit perut).  

                                                                                         
(HS, 24 tahun) 

Demikian pula ungkapan informan dari 
komunitas To Balo PR dan SS sebagai 
berikut : 
“Dee upasusuangngi pak, anakku uwae 
susu pammulange iyaro maridi 
macinnong-cinnonge, apa weddingngi 
nalasai babuana anae.”(Tidak kuberikan 
Pak, anakku air susu yang pertama itu 
berwarna kuning kejernihan sebab dapat 
menyebabkan perut anak menjadi sakit).                                                                                                             
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(PR, 38 tahun) 

“Matteruni upasusuang anakku, dee 
uwabbeyangngi uwae susukku iyaro 
maridie namalita adanna ibu bidan nasaba 
pappellawa lasa-lasa.” (Langsung saya 
susui anakku tanpa membuang air susu 
pertamaku yang berwarna kuning dan 
kental menurut anjuran ibu bidan sebab 
pelindung berbagai penyakit ). 

            (SS, 25 tahun) 
 
Konsep Pola Pemberian MP-ASI  

Konsep pola pemberian MP-ASI ibu 
baduta etnik Bugis Manuba umumnya 
yaitu bubur (nanre peca) dicampur air 
sayur (duro kaju) dan air ikan (duro bale). 
Fakta ini seperti penuturan informan RS, 
dan YL : 
“Engka pole tomatoakku ripodakka, 
makkada ripassusu matterru lettu de’na 
melo susu, bunge’na macinna melo manre 
anae taritai, panreni, riyalangngi riolo 
nanre peca” (“Kata orang tua saya, bahwa 
disusui sampai anak tidak mau menyusu 
lagi, pertama ingin sekali anak dilihat mau 
makan, maka diberikan makan, dan 
diambilkan dahulu bubur”). 

(RS, 35 tahun) 
“Kapan saja anak saya mau makan nanre 
peca (bubur) langsung diberikan, tidak 
ditentukan jadwalnya, kalau dilihat laparmi 
diberi makan, dan buburnya biasa 
dicampur sayur daun kelor, kacang 
panjang, pepaya, anak saya selama ini 
pak’ tidak ada perbedaan saya beri makan 
apa saja, hanya banyaknya saja anak 
saya makan yang beda, supaya anak 
cepat besar, matedde (kuat), magala 
manre (kuat makan) “ 

(YL, 27 tahun) 
 Hal ini juga dibenarkan oleh dukun 
Sadia (55 tahun) dan Kepala Desa Bulo-
Bulo, dan 
sebagaimana penuturan dari informan MI, 
dan HS :  
“Diberikan madu, katanya sanro karena 
belum keluar air susuta dan yang 
dipanggil menyusukan belumpi juga 
datang”. 

                                                                                                    
(MI, 24 tahun) 

“Werengngi uwae bere sibawa uwae 
rinung, passullena uwae susukku. Nasaba 
deepa nassu uwaena susukku”.( saya 
berikan air beras   dan air minum  sebagai 
pengganti air susuku  karena belum keluar 
air susuki). 

                                                                  
(HS, 24 tahun) 

 Seorang anak telah diperkenalkan 
dengan MP-ASI biasanya setelah berumur 
4-6 bulan, sebagian penduduk 
memberikan bubur saring setelah bayinya 
berumur 6-7 bulan, hal ini sesuai 
penuturan beberapa informan YL, RS, SL, 
SRN, dan memasak MP-ASI dilakukan 
satu dan dua kali sehari semalam, seperti 
penuturan informan SD, NR, SK, RS, AM, 
PR, SS, dan SR : 
“Umuru duampuleng werenni nanre peca” 
(“Umur 2 bulan, saya berikan nasi yang 
dilumatkan”). 

                           
(YL, 27 tahun) 

“Wettunna umuru ennang uleng werenni 
buburu labbu berre campurukangngi pejje” 
(Waktunya umur 6 bulan saya berikan 
bubur tepung beras saya campur dengan 
garam).  

                                                                                             
(RS, 35 tahun) 

“Ripodangngika sanro Makkuraga, 
narekko umuru’na pitumpuleng anakmu 
nasuwanni labbu berre, nanre peca aga 
nasaba mammulatoni makurang wae 
susutta” (“Saya diberi tahu dukun 
Makkuraga, kalau anaknya sudah berumur 
7 bulan, masakkanlah tepung beras, bubur 
beras karena air susunya sudah mulai 
berkurang”). 

                                                                                               
(SL, 39 tahun) 

“Pitumpuleng umuru`na anakku, upanreni 
buburu berre bawang, nasaba kurangni 
uwaena susukku” (“Umur 7 bulan anakku, 
saya berikan bubur beras saja, karena air 
susu saya sudah kurang”).                                                                              

                                                            
(SRN, 35 tahun) 

“Kira-kira tette petu ele’e wabbuburukanni, 
ucampurukangngi wae kaju, kajuna biasa 
to bale nasu narekko essona pasae, 
narekko lettuni arawenni upellangassi” 
(“Kira-kira jam 7 pagi saya buatkan bubur 
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beras dicampur air sayur, sayurnya biasa 
juga ikan masak kalau hari pasar, kalau 
sampai sore hari saya panaskan lagi”). 

(SD, 37 tahun) 
“Nanre peca werengngi sibawa duro bale” 
(“Bubur beras saja saya berikan dengan 
air ikan”).                                                                                      
(NR, 24 tahun) 

 
 Penuturan informan diatas sama 
dengan apa yang dikerjakan dan 
dilaksanakan oleh etnik bugis Bulo-Bulo 
dan komunitas To Balo, sesuai penuturan 
informan SK, NR, RS, AM, PR , SS, SR, 
YL dan SRN : 
“Umuru tellumpuleng werenni utti tasa” 
(Umur 3 bulan, saya berikan pisang 
masak).   

                                                                                                   
(SK, 25 tahun) 

“Wettunna umuru 4 uleng werenni labbu 
bere ucampurui pejje” (Waktunya umur 4 
bulan saya berikan tepung beras saya 
campur dengan garam).  

                                                                                                   
(NR, 35 tahun) 

“Napowangnga sanro sadia, narekko 
umuru 4 ulengni anakmu nasuwanni labbu 
bere nasaba mammulatoni makurang wae 
susutta” (Saya diberi tahu dukun sadia, 
kalau anaknya sudah berumur 4 bulan, 
masakkanlah tepung beras karena air 
susunya sudah mulai berkurang). 

                                                                                                   
(RS, 25 tahun) 

“Patangpuleng umuru`na anakku, 
upanreni buburu bere bawang, nasaba 
kurangni uwaena susukku” (Umur 4 bulan 
anakku,saya berikan bubur beras saja, 
karena air susu saya sudah kurang).                                                                                              

                                                                                                   
(AM, 30 tahun) 

“Umuru   6 uleng, upanreni  inanre  
terre”(Umur 6 bulan , saya beri makan 
nasi keras). 

                                                                                                   
(PR, 38 tahun) 

“Kira-kira tette aruwa ele-e 
wabbuburukanni ucampurui bale nasu. 
Narekko Arawenni upellangassi”(Kira-kira 
jam 8 pagi saya buatkan bubur beras 
dicampur ikan masak, kalau sore hari saya 
panaskan lagi). 

                                                                                                   
(SS, 25 tahun) 

“Buburu beremi werengngi sibawa duro 
bale”(Bubur beras saja saya berikan 
dengan air ikan). 

(SR, 21 tahun) 
 Hasil temuan di lapangan 
terungkap bahwa pemberian MP-ASI anak 
umumnya sampai umur 12 bulan, seperti 
yang diungkapkan oleh informan YL, dan 
SRN, : 
“Genne’ni umuru sitaung anakku upanreni 
inanre tedde, nasaba makuranitoni waena 
susukku, mappakuanairo pak” (Waktu 
sudah umur 1 tahun anakku saya beri 
makan nasi biasa sebab sudah kurang 
juga air susuku, begitumi pak”).  

                                                                                            
(YL, 27 tahun) 

“Lebbini sitaung umuru`na, nasuroka 
indokku panrei inanre tedde, apa deto 
mallopponi ana’kku, wae susu ceddeni 
titti” (“Lebih dari 1 tahun umurnya, saya 
disuruh ibuku memberikan nasi, karena 
sudah besar anakku, air susuku tinggal 
sedikit menetes”) 

                                                                                
(SRN, 35 tahun)  

 Praktek penyapihan anak 
dilakukan waktu usia anak diatas 1 tahun, 
dan diberi makanan sapihan sesuai selera 
si anak tanpa alasan yang jelas. Fakta ini 
penuturan informan FT, dan ABR: 
“Mabela pasae komaie, aga-aga iyelli 
degaga, tania essona pasae, de’na engka 
kaju, bale, berra komaie maega” (“disini 
jauh pasar, apa-apa yang dibeli tidak ada, 
kalau bukan hari pasar, tidak ada sayur, 
ikan, beras disini banyak”). 

(FT, 24 tahun) 
Fakta ini dibenarkan oleh informan kunci 
Kepala Dusun: 
“Bahwa warga Manuba untuk kepasar 
memang jauh dan apa yang dibeli disini 
apabila bukan hari pasar tidak bisa makan 
ikan segar, bahkan sayur yang tidak 
tumbuh di Manuba, dan untuk kebutuhan 
beras boleh dikatakan tercukupi” 

(ABR 49 tahun) 
Begitu pula untuk etnis bugis Bulo-Bulo 
dan komunitas To Balo bahwa pemberian 
MP-ASI anak, biasanya sampai umur 12 

Pola asuhan,  ASI, MP-ASI, Etnik Bugis 
Manuba,  Suku Terasing Bulo-bulo 

Komunita 



Media Gizi Pangan, Vol. XII, Edisi 2,   
Juli – Desember  2011                

 

86 
 

bulan, seperti diungkapkan informan MD, 
SS, AM dan RS : 
“Genne-genne umuru sitaung anakku 
upanreni inanre terre, apa makuranttoni 
uwaena susukku” (Pas umur 1 tahun 
anakku saya beri makan nasi biasa sebab 
sudah kurang juga air susuku).  

                                                                                                   
(MD,28 tahun) 

“Lebbi sitaung umuru`na, nasurona 
nenena panrei inanre terre, apa deto 
umarape ribolae. Jaji upappajani susu” 
(Lebih 1 tahun umurnya, saya disuruh 
neneknya memberikan nasi, karena saya 
juga tidak menetap di Rumah. Jadi saya 
hentikan menetek). 

                                                                                                   
(SS, 25 tahun)  

“Parengngerakku makawe umuru 2 taung 
upappajani susu, nasaba monro 
daraka.Naseng sanroe majani uwae susue 
narekko monro daraki” (Ingatan saya, 
mendekati umur 2 tahun berhenti menetek 
karena saya hamil lagi, Kata dukun sudah 
tidak baik air susu itu bila kita sedang 
hamil). 

                                                                                                   
(SS, 25 tahun)   

 Praktek pemberian makanan anak 
umur 12 bulan keatas bagi etnik Bugis 
Bulo-Bulo dan komunitas To Balo 
biasanya mengikuti pola makan orang 
dewasa dengan frekuensi makannya 
diberikan 2-3 kali sehari semalam, 
sebagaimana penuturan informan AM dan 
RS : 
“Ko dee usalah rekeng 9 uleng umuru`na, 
upanreni inanre terre, nasaba welorangngi 
matereto alena” (Kalau saya tidak salah 
hitung 9 bulan umurnya, saya berikan 
makan nasi keras agar badannya juga 
keras). 

                                                                                                   
(AM, 30 tahun) 

“Mi bawang napuji nanre, ucampurukattoi 
inanre sibawa keca” (Mie saja disuka 
makan, saya campurkan juga nasi dan 
kecap). 

                                                                                              
(RS, 25 tahun) 

 Adapun jenis makanan jajanan 
bervariasi antara lain kue-kue, biskuit, mie 
instant, permen, kerupuk cheki-cheki dan 

lain-lain, seperti penuturan salah satu 
informan SS : 
“Napawwangnga ibu bidan, aja 
mupanreyangngi anakmu golla-golla 
nasaba nakurangiwitu napsu anrena 
sibawa nasolangitoi isinna” (Saya diberi 
tahu ibu bidan, jangan memberikan 
anaknya gula-gula karena mengurangi 
napsu makan dan merusak giginyas). 

                                                                 
(SS, 25 tahun) 

 
 Pengetahuan Gizi Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh 

Pengetahuan gizi ibu tentang 
penyediaan bahan makanan dan 
makanan, masih ada yang dipantang 
untuk di makan. Fakta ini sesuai 
penuturan informan SL, SR dan IYB : 
 “Wettunna matampu de’na wedding 
manre bangsana comi, ladang, daung 
kiloro, makkada marajjing makkidara 
kiloro” (“waktu hamil dilarang makan 
cumu-cumi, lombok, daun kelor karena 
biasanya anak lahir melengket dimulut 
rahim ibu”). 

(SL, 39 tahun) 
“Dilarang makan cumi-cumi nanti anakmu 
lahir seperti gurita, makan kepiting nanti 
melahirkan anak terjepit, dan udang nanti 
kulitnya keras” 

(SR, 37 tahun) 
“Engka witai pa” nureku wettunna bunge 
makkiana maressa ana’na messu 
saliweng, tattahang ilaleng bua-buana, 
nasaba purai manre daung kiloro sibawa 
comi sariolo, tongeng pa’ purai makkiana, 
ana’na materru mate” (“Pernah saya lihat 
pak, kemenakan saya waktu melahirkan 
anak pertama, sulit sekali bayinya keluar 
diluar rahimnya, tertahan didalam 
perutnya sebab kemarin dulu pernah 
makan daun kelor dengan cumi-cumi, 
betul pak, sehabis melahirkan anaknya 
langsung meninggal dunia”) 

(IYB, 56 tahun) 
 

 Kepercayaan Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh  
 Konsep kepercayaan ibu baduta 
etnik bugis Manuba mempercayakan 
dukun lebih besar dibanding bidan, dalam 
hal kepercayaan pemberian ASI dan PM-
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ASI. Fakta ini sesuai penuturan informan 
SRN, RS, FM, MK, AS, JS, MTL, ABR, YL, 
SR, NR, SK dan PR: 
“Riayalangngi cani campurukangngi wae 
cedde, nasaba wae susutta deppa messu” 
(“diberikan madu dicampur air sedikit 
karena ASInya belum keluar”). 

(SRN, 35 tahun) 
“Sandro riayalangngi cani pa’ nasaba wae 
susutta deppa messu” (“dukun 
memberikan madu pada bayinya karena 
ASInya belum keluar”). 

(RS, 35 tahun) 
“Waktu ASI belum keluar bayi diberi cani 
(madu), air teh, kopi juga” 

(FM 24 tahun) 
“Dipanggilkan dukun dahulu, nappa 
cemmeiki, riayalangngi daung caloppeng 
baku-baku risusuangngi katellu, ciceng 
iremmei sesso, jaji tellu ngesso iremmei 
nappa menre wae susue” (Dimandikan, 
ambilkan daun caloppeng baku-baku dan 
disapukan sebanyak tiga kali dan 
dimandikan sekali sehari, baru ASI 
keluar). 

 (AS, 37 tahun) 
“Anak tidak bisa keluar karena dapat 
mengakibatkan ‘makkidara kiloro 
makkiana’ (“melengket seperti perekat 
daun kelor waktu bersalin”).  

(YL, 27 tahun) 
“Akki jaji ana-anae degaga orina akki 
manreki comi” (“Kalau lahir anak tidak ada 
lubang anusnya apabila ibunya makan 
cumi-cumi waktu hamil”). 

(SR, 37 tahun) 
“Iyae urangnge ilaleng tasie mallu lesu 
biasa lari” dan dimaknai “akki meloi jaji 
ana-anae makkalu ilaleng tomantapue” 
(“udang itu kalau dilaut jalannya maju 
mundur jadi apabila bayi mau lahir maka 
bayi melengkung di dalam rahim ibu”). 

(NR, 24 tahun)  
“Wettunna mattampu ripodangngi komaie 
aja, iciangngi manre ladangkaluku, 
mallunra messu ana-anae, comi degaga 
sebbo borina, daung kiloro makkidara 
kiloro itamparing mapessau, iya 
upodangngi malita uluna makuanairo 
tomatampue, lettu makukkue, daging-
daging de'na to wedding manrre, iyanaro 
materru manre bale, tello aga” (waktunya 
hamil saya beritahu disini, tidak boleh 

makan sambel santan, bayi lahir 
berlemak, cumu-cumi nanti bayi lahir tidak 
ada lubang anus,makan daun kelor nanti 
saat persalinan bayi melengket, saya 
suruh hentikan makan karena kepala bayi 
nanti lengket, begitulah saya sampaikan 
pada ibu hamil sampai sekarang, daging 
juga tidak boleh hanya di bolehkan makan 
ikan dan telur). 

(Sanro MK, 60 tahun) 
 Fakta ini dibenarkan informan 
kunci Dukun, informan kunci lainnya Bidan 
Desa, Kepala Desa dan Kepala Dusun:  
“Cani, campurukangngi wae cedde, 
iyanaro” (“diberikan madu di campur air 
sedikit”)  

(Sanro MK, 60 tahun) 
“Iremmei riolo, daung caloppeng baku-
baku indo'na pura mappemmana, tellu 
ngesso, katellu, ciceng sesso, iremmei 
nappa menreni wae susuna indo’na” 
(Saya mandikan ibunya pakai daun 
caloppeng baku-baku setelah saya 
menolong persalinannya, sekali sehari 
selama tiga hari). 

(Sanro MK, 60 tahun) 
“Selama saya bertugas di desa ini, hanya 
dusun Manuba saya tidak pernah 
menolong persalinan dan yang melakukan 
persalinan ibu hamil disana adalah dukun, 
dan apa yang dilakukan oleh dukun 
seperti memandikan ibu memakai daun 
caloppeng baku-baku itu dibenarkan” 

(JS, 27 tahun) 
”Apa yang dikatakan ibu-ibu seperti itu 
benar dan dukun juga, karena jauh 
dengan bidan dan puskesmas”  

 (MTL, 56 tahun) 
“Masyarakat disini memang dukun 
dianggap sebagai pengganti bidan, karena 
dusun Manuba jauh dari puskesmas dan 
ibu kota kecamatan sehingga masyarakat 
mau melahirkan anak atau berobat ya 
dukun saja dipanggil”  

(ABR, 49 tahun) 
 Khusus kebiasaan masyarakat 
etnik Bugis Bulo-Bulo memberikan 
makanan apa saja yang dapat dimakan, 
yang penting makanan itu tidak 
mengganggu kesehatan anaknya, begitu 
pula komunitas To Balo ditemukan masih 
melarang memberikan makanan tertentu 
seperti ikan, karena menurutnya dapat 
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mengganggu kesehatan anaknya 
(bitokeng: cacingan) dan telur dapat 
menyebabkan bisul-bisul seperti 
penuturan informan berikut SK, dan PR : 
“Pekkugi elokki mappemmali anu riyanre 
pak, iya lagi eloe riyanre maperri, nasaba 
ko engkasi ritaneng agaga, narekko dee 
memeng rijagai, cappuu nanre bawi” 
(Bagaimana mau berpantang makanan 
pak, sedangkan lagi makanan yang mau 
dimakan sulit, sebab kalau ada ditanam 
tanaman tanpa dijaga, dimakan lagi babi). 

                                                                                              
(SK, 25 tahun) 

“Watteyangngi manre bale sibawa ittello 
apa weddingngi bitokeng iyarega makate 
ale-alena” (Saya melarangnya makan telur 
dengan ikan sebab bisa cacingan atau 
gatal-gatal badannya).  

                                                                                               
(PR, 38 tahun) 

 
Konsumsi Makanan Keluarga dan 
Masyarakat 
 Makanan yang dikonsumsi 
keluarga etnik Bugis Manuba umumnya 
adalah nasi, sayur, telur dan ikan, hal ini 
pula seperti yang dilakukan oleh etnis 
bugis Bulo-Bulo dan Komunitas To Balo. 
Fakta ini sesuai penuturan dan 

pengamatan pada informan dan informan 
kunci SR, MK dan ABR :  
“Purani makkiana weddingngi iyanre kaju 
lare, daung pue, cang goreng, winung wae 
pute, makkoangngi pa’ jaji maegani wae 
susue" (“sesudah melahirkan anak boleh 
makan sayur kangkung, daun kacang tolo, 
kacang tanah, begitulah pak’ jadi 
banyakmi ASI kita”). 

(SR, 37 tahun) 
“Engka ripodangngi manre maega kaju 
durona, kaju lare, loka dadi, canggoreng 
bunga loka” (ada saya beritahu banyak 
makan sayur dan airnya, sayur kangkung, 
pisang susu). 

(Sanro MK, 60 tahun) 
“Kalau sudah menolong persalinan diberi 
tahu banyak makan sayur kacang-
kacangan seperti makan kacang tanah, 
kacang ijo, kangkung, ikan, lauk hewani 
dan banyak minum air putih” disini juga 
ibunya diberitahu oleh neneknya, 
keluarganya sesuai kemampuannya. 

 (JS, 27 tahun)  
“Makan banyak kacang-kacangan, 
sayuran”  

(ABR, 49 tahun) 
 

 

 
 
PEMBAHASAN 
 
Pola Asuhan Gizi Pemberian ASI dan 
MP-ASI Anak Baduta 
 
Konsep Pola Menyusui dalam 
Pemberian ASI 

Konsep pola menyusui etnik Bugis 
Manuba, suku terasing Bulo-Bulo dan 
komunitas To Balo untuk pemberian ASI 
ditransfer dari leluhurnya dan calon ibu 
atau ibu baduta diajarkan memelihara bayi 
atau anak dan membesarkannya 
berdasarkan penerapan pola yang 
diterima melalui sosialisasi dan 
pengalaman dari leluhur mereka dalam 
pemberian ASI, kemudian mereka juga 
melihat kerabat atau keluarga dekat dan 
lingkungan sekitar masyarakat etnik Bugis 
Manuba, suku terasing Bulo-bulo dan 
komunitas To Balo sebagai sumber 

pengetahuan, keterampilan, budaya dan 
kepercayaan yang mereka pahami, 
kemudian dituangkan dalam pelaksanaan 
perilaku sehari-harinya dan dipraktekan 
dari generasi ke generasi berikutnya, 
sehingga terbentuklah pola pemberian ASI 
secara spesifik. 

 
Waktu Pemberian ASI 
 Pola pemberian ASI pada bayi atau 
anak ibu baduta etnik Bugis Manuba 
umumnya adalah setiap anak menangis, 
dimana dan kapan saja menginginkan 
anak langsung disusui dan menyusui tidak 
membutuhkan tempat-tempat khusus 
seperti ruangan tersendiri di dalam rumah 
dan tidak dijadwal pemberiannya (on 
demand).  

Mengenai frekwensi menyusui ibu-
ibu etnik bugis Bulo-Bulo dan komunitas 
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To Balo dalam menyusui bayinya 
bervariasi antara tiga hingga lima kali 
sehari dengan alasan yang berbeda-beda 
ada pula karena alasan produksi ASI yang 
kurang. 

 
  

Kolostrum  
Pemberian ASI pertama (kolostrum) 

tidak diberikan pada bayi karena dianggap 
dan dipercaya dapat mengakibatkan bayi 
sakit perut dan diare, dan nanti ASI yang 
jernih baru diberikan pada bayinya. Fakta 
ini dikuatkan dengan informan kunci 
Dukun: 

Sedangkan bagi etnik Bugis Bulo-
Bulo dan komunitas To Balo dilakukan 
setelah pemberian makanan prelaktal 
dengan waktu pemberian yang berbeda-
beda antara 2-5 hari setelah anak 
dilahirkan, termasuk air susu yang 
pertama keluar (kolostrum) mereka buang, 
tidak diberikan kepada bayinya karena 
dianggap kotor dan diyakini dapat 
menyebabkan bayi bisa sakit perut. 
Demikian pula dari komunitas To Balo. 
Walaupun demikian, ada juga ibu baduta 
yang memberikan kolostrum kepada 
bayinya karena sudah mengetahui 
manfaatnya. Sejak awal kelahiran bayinya 
penyusuan langsung dilakukan dengan 
memberikan ASI pertamanya berdasarkan 
informasi yang di dapatkan dari petugas 
kesehatan (bidan dan perawat). 

  
Konsep Pola Pemberian MP-ASI  
 Konsep pola pemberian MP-ASI ibu 
baduta etnik Bugis Manuba umumnya 
yaitu bubur (nanre peca) dicampur air 
sayur (duro kaju) dan air ikan (duro bale), 
yang sering dibuat setiap hari dan 
sebahagian besar mulai diberikan pada 
usia anak 6-7 bulan keatas. 

Hal ini juga berdasarkan temuan di 
lapangan lewat wawancara dengan dukun 
Sadia (55 tahun) yang dibenarkan Kepala 
Desa Bulo-Bulo, bahwa pemberian ASI 
kepada  bayi yang baru lahir bagi etnik 
bugis Bulo-Bulo, tidaklah dilakukan oleh 
ibu kandung bayi tersebut, akan tetapi 
diambilkan ibu menyusui yang lain atau 
keluarga terdekat untuk menyusukan bayi 
sampai ASI ibu kandung bayi itu keluar. 

Lain halnya dengan ibu pada komunitas 
To Balo, mereka sendiri yang menyusukan 
bayinya ketika baru lahir.  

Cara pemberian madu dan air putih 
masih dilakukan atas adanya dorongan 
dari orang terdekat dengan ibu baduta 
seperti adanya saran dari dukun, tetangga 
atau keluarga dan kerabat terdekat, 
kemudian seorang anak telah 
diperkenalkan dengan MP-ASI biasanya 
setelah berumur 4-6 bulan, bentuk MP-ASI 
yang diberikan pada bayi hanya berupa 
bubur saring dan bubur dari tepung beras 
yang dibuat sendiri oleh ibu bayi, dan 
dicampurkan dengan air sayur (duro kaju), 
air ikan masak (duro bale), ikan masak, 
dan diberikan juga makanan lumat, 
dilanjutkan lagi makanan lembek (beras 
yang dimasak hingga lembek) terkadang 
dicampurkan dengan sayur bayam, 
kacang panjang, terung, daun kelor dan 
ikan segar/basah. Sebagian penduduk 
memberikan bubur saring setelah bayinya 
berumur 6-7 bulan, namun ada informan 
yang mulai memberikan makanan saat 
bayi berumur 2 bulan berupa nanre peca 
(bubur atau nasi dilumatkan pakai air dan 
diberi garam sedikit) adapula yang sudah 
memberikan nasi biasa saat bayinya 
berumur 7 bulan. 

Memasak MP-ASI dilakukan satu 
dan dua kali dalam sehari yaitu pada pagi 
dan sore hari dan pemberiannya lebih dari 
dua kali sehari. MP-ASI dapat dipanaskan 
kembali saat mau dikonsumsi oleh 
bayinya. Penuturan informan diatas sama 
dengan apa yang dikerjakan dan 
dilaksanakan oleh etnik bugis Bulo-Bulo 
dan komunitas To Balo. 

Secara umum bahwa ketiga 
komunitas etnik tersebut dalam pemberian 
MP-ASI anak umumnya sampai umur 12 
bulan. Praktek penyapihan anak dilakukan 
waktu usia anak diatas 1 tahun, dan diberi 
makanan sapihan sesuai selera si anak 
tanpa alasan yang jelas. Makanan yang 
diberikan sesuai makanan orang dewasa 
(misalnya nasi, ikan, sayur, telur), tetapi 
yang sering diberikan nasi dengan air 
sayur, air ikan dan ikan basah atau ikan 
kering, dan frekuensi pemberian diatas 2 
(dua) kali sehari semalam, dan jenisnya 
tergantung makanan orang dewasa. Fakta 
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ini dibenarkan oleh informan kunci Kepala 
Dusun etnik bugis Manuba. Begitu pula 
untuk etnis bugis Bulo-Bulo dan komunitas 
To Balo bahwa pemberian MP-ASI anak 
informan biasanya sampai umur 12 bulan.  

Praktek pemberian makanan anak 
umur 12 bulan keatas bagi etnik Bugis 
Bulo-bulo dan komunitas To Balo 
biasanya mengikuti pola makan orang 
dewasa dengan frekuensi makannya 
diberikan 2-3 kali sehari yaitu pagi, siang 
dan malam, termasuk menyukai berbagai 
jenis makanan jajanan antara lain kue-
kue, biskuit, mie instant, permen, kerupuk 
cheki-cheki dan lain-lain.  
 
 Pengetahuan Gizi Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh 

Pengetahuan gizi ibu tentang 
penyediaan bahan makanan dan 
makanan, masih ada yang dipantang 
untuk di makan. Bahan makanan dan 
makanan yang dimaksud yaitu daun kelor, 
cumi-cumi, udang, kepiting, sambal santan 
kelapa dan daging, yang sebenarnya 
adalah untuk memperlancar ASI, namun 
untuk tidak mengkonsumsinya.  

 
 Kepercayaan Ibu Baduta dan atau 
Pengasuh  
 Konsep kepercayaan ibu baduta 
etnik Manuba mempercayakan dukun 
lebih besar dibanding bidan yang 
menolong persalinan. Ibu baduta yang 
pasca persalinan biasanya produksi 
ASInya belum keluar. Sebelum ASI keluar, 
ibu dimandikan selama 3 hari iremmei dan 
payudara ibu diremas supaya ASI cepat 
keluar yang dilakukan oleh Dukun. Waktu 
ASI belum keluar, ibu tidak langsung 
menyusui dan memberikan ASInya, tetapi 
membiarkan Dukun dan orang tuanya 
memberikan madu, air teh kadang kopi 
encer pada bayinya dengan alasan 
supaya anaknya tidak menangis, cepat 
kuat tubuh bayi dan cepat merasa 
kenyang bayinya.  
 Untuk memperlancar ASI digunakan 
daun Caloppeng baku-baku (Bugis) dan 
Eugenia Curini Merr (Latin). Kepercayaan 
Dukun menggunakan daun Caloppeng 
baku-baku sebagai ramuan khusus, 
dengan cara mengerjakannya dimasak 

dahulu lalu didiamkan sampai panas-
panas kuku kemudian di sapukan ke 
seluruh tubuh (istilah Bugis iremmei 
selama tiga hari dan sekali sehari 
dilakukan perlakukan iremmei oleh 
dukun). Fakta ini dibenarkan informan 
kunci Dukun, dan informan kunci lainnya 
Bidan Desa, Kepala Desa dan Kepala 
Dusun:  

Penggunaan sayuran tertentu 
khusunya daun kelor dipercaya dapat 
memperlancar ASI dan sebagai bahan 
membuat MP-ASI. Bagi ibu hamil tidak 
boleh makan sayur daun kelor, karena 
dianggap dan dipercaya dapat 
memberikan dampak yang tidak baik 
untuk ibu hamil waktu melahirkan anak 
kelak. Dari segi protein hewani, seorang 
ibu hamil tidak boleh makan cumi-cumi 
nanti bayi tidak memiliki lubang anus 
apabila kelak dilahirkan. Demikian juga 
larangan bagi ibu hamil makan udang 
karena dapat membuat bayi keluar maju 
mundur dalam rahim ibu saat persalinan 
berlangsung.  
 Penuturan informan YL, SR, NR, 
dibenarkan oleh informan kunci (Dukun) 
bahwa kalau memeriksa ibu hamil di 
dusun Manuba biasa diberi tahu untuk 
tidak boleh makan daun kelor dan cumi-
cumi: Khusus kebiasaan masyarakat etnik 
Bugis Bulo-bulo memberikan makanan 
apa saja yang dapat dimakan yang 
penting makanan itu tidak mengganggu 
kesehatan anaknya. Meskipun demikian, 
pada ibu komunitas To Balo ditemukan 
masih melarang memberikan makanan 
tertentu seperti ikan, karena menurutnya 
dapat mengganggu kesehatan anaknya 
(bitokeng: cacingan) dan telur dapat 
menyebabkan bisul-bisul. Pantangan ini 
berlaku bagi anak balita. 
 
Konsumsi Makanan Keluarga dan 
Masyarakat 
 Makanan yang dikonsumsi keluarga 
etnik Bugis Manuba umumnya adalah 
nasi, sayur, telur dan ikan, hal ini pula 
seperti yang dilakukan oleh etnis bugis 
Bulo-Bulo dan Komunitas To Balo, sesuai 
fakta dari penuturan informan dan 
pengamatan dilapangan (saat bersama 
keluarga informan dan informan kunci):  
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KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa Konsep Pola 
Pemberian ASI  keluarga etnik bugis 
Manuba, etnik bugis Bulo-Bulo dan 
komunitas To Balo umumnya setiap anak 
“menangis”, dimana dan kapan saja 
menginginkan anak langsung disusui dan 
menyusui tidak dijadwal pemberiannya. 
Kolostrum tidak diberikan pada bayi, 
karena dipercaya dapat mengakibatkan 
bayi sakit perut dan diare, dan setelah ASI 
yang jernih baru diberikan pada bayinya. 

Pemberian MP-ASI anak baduta 
keluarga etnik bugis Manuba, etnik bugis 
Bulo-Bulo dan komunitas To balo 
dilakukan secara dini dengan alasan 
produksi ASI yang kurang, desakan dari 
keluarga terdekat termasuk dukun dan 
kondisi kesehatan ibu baduta yang lemah. 
Konsep pola pemberian MP-ASI umumnya 
bubur (nanre peca) dicampur air sayur dan 
air ikan, dan merupakan MP-ASI yang 
sering dibuat setiap hari. Pemberiannya 
dimulai pada usia anak 6-7 bulan keatas 
dengan frekuensi pemberian diatas 2-3 

kali sehari semalam. Pemberian prelaktal 
sebelum ASI keluar adalah madu dan air 
teh.  

Pengetahuan gizi ibu dan atau 
pengasuh baduta etnik Bugis Manuba 
bahwa ibu hamil tidak boleh makan “daun 
kelor, cumi-cumi, udang, sambal santan 
kelapa dan daging” dengan alasan bayi 
yang dilahirkan dapat menyebabkan 
melengket seperti perekat daun kelor, bayi 
tidak ada lubang anusnya, bayi keluar 
maju mundur dalam rahim ibu saat 
persalinan berlangsung dan kepala bayi 
berlemak, dan bagi ibu etnik bugis Bulo-
bulo, (ikan dan telur) bukan menjadi  
pantangan, apa saja yang bisa dimakan 
mereka memberikan kepada anaknya 
yang penting tidak mengganggu 
kesehatan anaknya. Lain halnya denga 
ibu pada komunitas To Balo, mereka 
masih melarang memberikan anaknya 
makanan tertentu seperti ikan nanti 
“Bitokeng (cacingan)”, telur jangan sampai 
“Malettang (Bisul)“. 
 

 
SARAN 
 

Melestarikan ASI ekslusif dan 
membudayakan manfaat kolostrom, 
variasi makanan pendamping ASI (MP-
ASI), manfaat obat tradisional dan 
konsumsi aneka ragam makanan sebagai 
aplikasi perilaku hidup sehat dengan 

menggunakan penerapan strategi 
komunikasi yang tepat guna melalui 
pendekatan partisipatif pemberdayaan 
masyarakat, dan penyuluhan kesehatan 
terpadu dengan melibatkan berbagai lintas 
sektor terkait. 
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