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ABSTRACT 

 

Infants aged 0-24 months is a period of rapid growth and development , 

so it is termed as the golden period once the critical period. The purpose of this 

study to look at the differences in nutritional status and nutritional adequacy in 

babies who received breast milk and breast milk of local manufacturers . 

 The research was a survey with descriptive comparative design. The 

population was babies at Rantang Puskesmas, and 92 of them werw used as the 

samples, taken by using purposive sampling technique. The data consisted of baby 

anthropometry data and consumption data. 

 The results showed that energy and protein sufficiency adequate 

complementary feeding for local and manufacturer. Nutritional status of babies 

for the local and manufacturer's normal average. Result of t-test at CI=95% 

showed that p<0,05 which indicated that there was the difference between the 

energy in babies that obtained local and manufactured complementary feeding 

breast milk. T-test for protein and nutrition status showed that p>0,05 which 

indicated that there was not difference between protein and nutrition status of 

babies that obtained local and manufactured complementary feeding breast milk. 

 It is Recommended that health care provider carry out promotion by 

providing health counseling so that women who give local and manufactures 

complementary feeding breast milk pay attention to various types of foodstuff and 

nutrition completion which accordance with age. Besides hat, they should also 

increase their knowledge of giving complementary feeding breast milk to their 

babies. 

 

Keywords: Local Baby Food, Manufactured Baby Food, Complementary 

Feeding 

 

PENDAHULUAN 

ASI merupakan makanan yang 

ideal untuk tumbuh kembang bayi. 

Bayi yang tidak memperoleh ASI, 

hanya diberi susu formula pada bulan 

pertama kehidupannya, memiliki 

resiko tinggi untuk menderita gizi 

buruk, diare, alergi dan penyakit 

infeksi lainnya. Hal ini tentu akan 

berpengaruh terhadap proses 

pertumbuhan dan perkembangan 

bayi (Yuliarti, 2010). Sesudah bayi 

berusia enam bulan, kandungan zat 

gizi yang terdapat dalam ASI tidak 

lagi mencukupi kebutuhan bayi. 

Kebutuhan energi bayi meningkat 
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sebesar 24-30% 

dibandingkan dengan kebutuhan saat 

usia 3-5 bulan. Untuk memenuhi 

kebutuhan zat gizi yang meningkat 

tersebut, maka bayi perlu mendapat 

MP-ASI (Arisman, 2009). 

 Menurut Depkes RI (2006), 

MP-ASI yang digunakan 

dimasyarakat dibagi atas dua 

kelompok yakni MP-ASI yang 

merupakan hasil olahan pabrik atau 

disebut MP-ASI pabrikan 

(Comercial Complementary Food) 

dan MP-ASI yang diolah rumah 

tangga atau yang disebut MP-ASI 

Lokal (Home-Made Baby Food). 

Pemberian MP-ASI hendaknya 

dibuat dari bahan yang murah dan 

mudah diperoleh didaerah setempat 

(Indigenus Food). Secara umum 

pemilihan MP-ASI pabrikan 

dikarenakan cara pemberiannya yang 

mudah dan praktis. Akan tetapi tidak 

sedikit ibu yang memilih untuk 

menggunakan MP-ASI lokal dengan 

alasan bahan-bahan yang digunakan 

dalam pembuatannya mudah 

diperoleh (Akhmad, 2010). 

Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar tahun 2010, menyatakan 

bahwa pemberian ASI eksklusif pada 

bayi usia 0 bulan (39,8%),1 bulan 

(32,5%), 2 bulan (30,7%), 3 bulan 

(25,2%), 4 bulan (26,3%) dan 5 

bulan (15,3%). Berdasarkan tempat 

tinggal, pemberian ASI eksklusif di 

perkotaan sebesar 25,2% dan 

pedesaan 29,3%. Tahun 2010 di 

Indonesia bayi yang mendapat ASI 

dan makanan cair sebesar 4,5%, bayi 

yang mendapat ASI dan MP-ASI 

dini sebesar 81,54%. Sedangkan 

untuk cakupan status gizi bayi 0-6 

bulan pada tahun 2010 adalah 4,2% 

termasuk gizi buruk, 7,2% termasuk 

dalam gizi kurang, 82,3% termasuk 

gizi baik dan 6,2% termasuk gizi 

lebih.   

Menurut Riset Kesehatan 

Dasar (2013), bayi yang 

mendapatkan ASI eksklusif di 

Indonesia berjumlah 30,2% 

sedangkan bayi yang telah diberikan 

MP-ASI sebelum usia 6 bulan adalah 

69,8% dari seluruh total bayi di 

Indonesia. Pada tahun 2014, secara 

nasional pemberian ASI eksklusif 

hanya satu provinsi yang berhasil 

mencapai target yaitu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar 84,7%. 

Provinsi Jawa Barat, Papua Barat, 

dan Sumatera Utara merupakan tiga 

provinsi dengan capaian pemberian 

ASI eksklusif terendah.  

Berdasarkan Profil Kesehatan 

Sumatera Utara Tahun 2012, 

menunjukkan persentase bayi yang 

mendapatkan MP-ASI cenderung 

mengalami fluktuasi dari 34,44% 

(2006), meningkat menjadi 73,5% 

(2009), namun sejak tahun 2010 

mengalami penurunan menjadi 

68,01%, kemudian tahun 2011 

menjadi 26,98% dan tahun 2012 

hanya 23,31%. 

Wilayah kerja Puskesmas 

Rantang Kecamatan Medan Petisah 

merupakan salah satu wilayah 

cakupan dalam lingkungan kerja 

Dinas Kesehatan Kota Medan. 

Berdasarkan data dari Puskesmas 

Rantang, adapun data pemberian 

MP-ASI dini pada bayi yaitu 

75,15%. Hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh data jumlah bayi pada 

wilayah kerja Puskesmas Rantang 

per Desember 2015 sebanyak 138 

bayi yang tersebar di 14 lingkungan. 

Berdasarkan Data tersebut diperoleh, 

bahwa bayi yang menunjukkan status 

gizi lebih sebanyak 68 bayi, status 

gizi baik 55 bayi dan status gizi 

kurang sebanyak 15 bayi. Bayi yang 

mendapat MP-ASI lokal sebanyak 64 

bayi, dimana  8 bayi dengan status 
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gizi kurang, 40 bayi dengan 

status gizi baik dan 16 bayi dengan 

status gizi lebih. Bayi yang mendapat 

MP-ASI pabrikan sebanyak 32 bayi, 

dimana 15 bayi dengan status gizi 

baik dan sebanyak 17 bayi dengan 

status gizi lebih. Sedangkan untuk 

bayi yang mendapat MP-ASI lokal 

dan MP-ASI pabrikan  sebanyak 42 

bayi, dimana sebanyak 35 bayi 

dengan status gizi lebih dan 

sebanyak 7 bayi dengan status gizi 

kurang. 

Hasil wawancara yang 

dilakukan pada 10 orang ibu yang 

memiliki bayi usia 6-12 bulan yang 

telah memberikan MP-ASI pada 

bayinya, sebanyak 3 ibu memberikan 

MP-ASI pabrikan pada bayinya, 3 

orang ibu memberikan MP-ASI lokal 

dan 4 ibu memberikan campuran 

keduanya yakni MP-ASI pabrikan 

dan MP-ASI lokal. Banyak pendapat 

yang berbeda dari ibu-ibu yang 

memiliki bayi tentang pemberian 

MP-ASI, beberapa ibu mengatakan 

pemberian MP-ASI lokal jauh lebih 

sehat dan terjamin sehingga anak 

akan terpenuhi asupan gizinya.  

Sebahagian ibu mengatakan 

bahwa MP-ASI pabrikan jauh lebih 

terjamin kandungan gizinya karena 

sudah ahli gizi yang mengatur 

kecukupan gizinya sehingga gizi 

anak akan terpenuhi kebutuhan 

gizinya. Adapun pendapat ibu yang 

memberikan MP-ASI lokal dan MP-

ASI pabrikan pada bayinya 

mengatakan, mereka memberikan 

kedua MP-ASI tersebut melihat 

situasi. Apabila kondisi ibu sedang 

sibuk atau berada diluar rumah maka 

solusi cepat menurut mereka dengan 

memberikan MP-ASI pabrikan, 

namun jika ibu memiliki waktu yang 

cukup untuk menyediakan MP-ASI 

maka ibu akan membuat sendiri 

makanan untuk bayinya. 

Tujuan penelitian untuk 

menganalisa perbedaan status gizi 

dan kecukupan gizi bayi yang 

mendapat MP-ASI lokal dan MP-

ASI pabrikan di Puskesmas Rantang 

Kecamatan Medan Petisah Kota 

Medan Tahun 2016.  

Adapun manfaat penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui secara spesifik 

mengenai status gizi dan keukupan 

gizi pada bayi yang sudah mendapat 

MP-ASI lokal dan MP-ASI pabrikan  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah survey 

dengan pendekatan deskriptif 

comparatif. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh bayi usia 6-12 bulan 

yang telah mendapat MP-ASI, 

adapun jumlah bayi sebanyak 270 

bayi. Adapun metode pengambilan 

sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Jumlah sampel 

untuk bayi yang mendapat MP-ASI 

lokal sebanyak 59 bayi dan yang 

mendapat MP-ASI pabrikan 33 bayi.    

Aspek pengukuran:  

a. Status Gizi dilihat berdasarkan: 

1. Indeks Berat Badan per Umur 

(BB/U) dikategorikan 

menjadi: 1. BB sangat kurang 

Z<-3 SD, 2. BB kurang antara 

-3 SD Z<-2 SD, 3. BB normal 

antara -2 SD Z 2 SD dan 4. 

BB lebih Z>2 SD  

2. Indeks Panjang Badan per 

Umur (PB/U) dikategorikan 

menjadi: 1. Sangat pendek Z<-

3, 2. Pendek antara -3 SD Z <-

2 SD, 3. Normal -2 SD Z 2 

SD, 4. Tinggi Z>2SD.    

3. Indek Berat Badab per 

Panjang Badab (BB/PB) 

dikategorikan menjadi: 1. 

Sangat kurus Z<-3SD, 2. 

Kurus antara -3 SD Z,-2 SD, 
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3. Normal Z antara -2 

SD Z 2 SD dan 4. Gemuk Z>2 

SD 

b. Kecukupan gizi dilihat 

berdasarkan: 

1. Angka kecukupan energi 

(AKE) dikategorikan menjadi; 

1. Kurang ≤ 70%, 2. 

Tercukupi 80-100%, 3. 

Melebihi > 100%  

2. Angka kecukupan energi 

(AKE) dikategorikan menjadi; 

1. Kurang ≤ 70%, 2. 

Tercukupi 80-100%, 3. 

Melebihi > 100%  

Data dikumpulkan dengan cara 

menimbang dan mengukur panjang 

badan serta melakukan wawancar 

dengan menggunakan food recall 

1x24 jam. Analisi data menggunakan 

analisis univariat, bivariat dengan uji 

T (Independent sample T-Test).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecukupan energi pada bayi 

yang mendapat MP-ASI lokal 

diperoleh rata-rata energinya 

1031,02 Kkal, sedangkan untuk MP-

ASI pabrikan diperoleh rata-rata 

energi 1787,55 Kkal. Untuk 

kecukupan protein diperoleh rata-

rata kecukupan protein pada bayi 

yang mendapat MP-ASI lokal 30,47 

gr. Untuk MP-ASI pabrikan rata-

rata kecukupan protein 34,54 gr.     

Berdasarakan analisis bivariat 

dengan menggunakan uji T 

diperoleh bahwa terdapat perbedaan 

kecukupan energi pada bayi yang 

mendapat MP-ASI lokal dan MP-

ASI pabrikan  (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Analisa Kecukupan Gizi Bayi Yang Mendapat MP-ASI Lokal Dan MP-

ASI Pabrikan 

Kecukupan 

gizi 

Jenis MP-ASI 

p-value Lokal Pabrikan 

Rata-rata SD Rata-rata  SD 

Energi (Kkal) 1031,02 212,4 1787,55 94,0 0,000 

Protein (gr) 30,47 15,8 34,54 3,3 0,140 

 

Berdasarkan status gizi 

diperoleh untuk indek BB/U pada 

yang MP-ASI lokal status gizi baik 

83,05% dan MP-ASI pabrikan status 

gizi baik 84,84%, untuk indeks PB/U 

diperoleh status gizi normal pada 

MP-ASI lokal 93,22% dan MP-ASI 

pabrikan status gizi normal 96,97. 

Untuk indeks BB/PB diproleh status 

gizi normal pada MP-ASI lokal 

84,75% dan MP-ASI pabrikan status 

gizi normal 87,88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Status Gizi Eva, Evawany & Jumirah Analisa Status Gizi Eva, Evawany & Jumirah 



21 
 

 

 

 

 

Tabel 2. Analisa Status Gizi Bayi Yang Mendapat MP-ASI Lokal Dan MP-

ASI Pabrikan 

Status gizi 
Jenis MP-ASI 

p-value Lokal Pabrikan 

Indeks BB/U n % n % 

Kurang 3 5,08 0 0 

0,058 Baik 49 83,05 28 84,84 

Lebih 7 11,86 5 15,15 

Jumlah 59 100 33 100  

Indeks PB/U      

Pendek 0 0 0 0 

0,145 Normal 55 93,22 32 96,97 

Tinggi 4 6,78 1 3,03 

Jumlah 59 100 33 100  

Indeks BB/PB      

Kurus 6 10,17 0 0 

0,063 Normal 50 84,75 29 87,88 

Gemuk 3 5,08 4 12,12 

Jumlah 59 100 33 100  

 

Hasil penelitian diperoleh 

terdapat perbedaan kecukupan energi 

untuk bayi yang mendapatkan MP-

ASI lokal dan MP-ASI Pabrikan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI (2013), adapun angka 

kecukupan gizi yang dianjurkan 

untuk bayi usia 0-6 bulan energi 

sebesar 550, untuk bayi usia 7-11 

bulan kecukupan energi sebesar 725 

kkal.  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa besar jumlah energi baik 

untuk kelompok bayi yang mendapat 

MP-ASI lokal dan MP-ASI pabrikan 

melebihi dari angka kecukupan yang 

sudah ditentukan. Pada kelompok 

MP-ASI pabrikan jumlah energi 

lebih tinggi daripada MP-ASI lokal. 

Menurut peneliti adapun penyebab 

lebih tinggi kandungan energi pada 

MP-ASI pabrikan adalah karena pada 

MP-ASI pabrikan sudah mengalami 

fortifikasi zat gizi tertentu untuk 

membantu ibu memenuhi kebutuhan 

zat gizi bayi. Dalam pengolahan MP-

ASI pabrikan juga teknik pengolahan 

bahan makanan yang menjadi bahan 

utama yakni dilakukan dengan teknik 

penepungan (milling) yaitu 

pengolahan bahan makanan dengan 

cara dihaluskan menjadi tepung atau 

bubuk, sehingga unsur zat gizinya 

tidak banyak hilang seperti dalam 

proses pemasakan MP-ASI lokal. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Zaidah (2010), 

yang menghubungkan antara 

pemberian MP-ASI lokal dan MP-

ASI pabrikan dalam penanggulangan 

kurang gizi pada balita. Ternyata 

hasil uji diperoleh bahwa MP-ASI 

Pabrikan efektif digunakan dalam 

meningkatkan berat badan anak 

balita. MP-ASI Pabrikan adalah 

salah satu program pemerintah 

sebagai bentuk intervensi yang 
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efektiv dalam mengatasi 

masalah kekurangan gizi akut di 

masyarakat.  

Hasil penelitian diperoleh tidak 

ada perbedaan kecukupan gizi 

protein untuk bayi yang 

mendapatkan MP-ASI lokal dan MP-

ASI Pabrikan.  

Hasil penelitian Prawitasari 

(2012), menunjukkan adapun 

penyebab yang lain sehingga MP-

ASI lokal memiliki kandungan 

protein lebih rendah adalah karena 

kurangnya pengetahuan ibu dalam 

proses pengolahan makanan bayi 

diantaranya menyiapkan makanan 

bayi harus dengan mengikuti cara 

yang bersih dan hygiene, melakukan 

metode masak yang baik diantaranya 

pengukusan lebih baik baik dari 

perebusan dan penyaringan lebih 

baik dari penggorengan supaya unsur 

zat gizi dalam bahan pangan tidak 

banyak yang hilang.  

Hasil penelitian menunjukkan 

status gizi pada bayi berdasarkan 

indeks BB/U untuk bayi yang 

mendapat MP-ASI lokal diperoleh 

gizi kurang sebanyak 6,3%, dan gizi 

baik 83,05% dan gizi lebih 11,86%. 

Sedangkan untuk bayi yang 

mendapat MP-ASI pabrikan 

diperoleh gizi lebih sebanyak 

15,15% dan gizi baik sebanyak 

84,84%. Hasil uji T menunjukkan 

bahwa status gizi berdasarkan indeks 

BB/U pada bayi yang mendapat MP-

ASI  lokal dan MP-ASI pabrikan 

bahwa tidak ada perbedaan status 

gizi untuk bayi yang mendapatkan 

MP-ASI lokal dan MP-ASI Pabrikan. 

Rata-rata status gizi bayi berdasarkan 

indeks BB/U baik yang mendapat 

MP-ASI lokal dan pabrikan 

diperoleh status gizinya normal. 

Pada bayi yang mendapat MP-

ASI lokal ditemukan bayi mengalami 

gizi kurang dan gizi lebih, sedangkan 

pada MP-ASI pabrikan tidak  

ditemukan bayi yang status gizi 

kurang namun justru mengalami gizi 

lebih. Salah satu hal yang 

mempengaruhi status gizi bayi 

adalah pemilihan jenis MP-ASI, 

faktor ini sangat berpengaruh 

terhadap status gizi bayi. Selain jenis 

MP-ASI menurut asumsi peneliti 

pengetahuan ibu juga sangat 

mempengaruhi status gizi bayi 

dimana apabila pengetahuan ibu baik 

maka ibu akan lebih baik dalam 

memilih bahan makanan dan dalam 

mengolah bahan makanan bayi 

tersebut. Status gizi kurang juga bisa 

terjadi pada bayi bisa disebabkan 

oleh proses pengolahan bahan 

makanan yang salah mulai dari 

proses pembersihan, pemotongan dan 

pemasakan yang menyebabkan 

hilangnya zat gizi. Gizi lebih bisa 

terjadi karena adanya pemahaman 

ibu bahwa semakin kuat anak makan 

maka anak akan semakin sehat. Pada 

masyarakat masih adanya 

pemahaman bahwa anak dengan 

status gizi lebih itu adalah anak 

sehat. 

Hasil penelitian Kristianto 

(2013), menunjukkan bahwa faktor 

pengetahuan ibu mempengaruhi 

perilaku ibu dalam pemberian 

makanan pendamping ASI terlalu 

dini. Pengetahuan juga dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan faktor 

ekstrinsik meliputi pendidikan, 

pekerjaan, keadaan ekonomi. 

Sedangkan faktor intrinsik meliputi 

umur, kemampuan, dan kehendak 

atau kemauan. Berdasarkan hasil 

penelitian wahyuni (2009), terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan ibu dengan status gizi 

balita di desa Ngemplek Kecamatan 

Karangpandan Karanganyar. 
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Menurut Syafiq 

(2012), penyebab langsung dari gizi 

kurang adalah ketidakcukupan intake 

zat gizi dan infeksi namun faktor 

penyebabnya sangat kompleks, yaitu 

faktor pribadi, sosial, budaya, 

psikologi, ekonomi, politik dan 

pendidikan. Apabila pengaruh faktor 

ini tidak berubh dan terus 

berlangsung maka risiko terjadinya 

malnutrisi akan lebih besar. Bila 

situasi ini berjalan dalam waktu yang 

lama dan berat hal ini dapat berakibat 

kematian.     

Hal ini sesuai dengan 

penelitian Elvi (2007), menunjukkan 

bahwa ibu yang pendidikannya tinggi 

maka pengetahuannya dalam 

pemilihan bahan makanan serta pola 

asuh pada bayinya jauh lebih baik 

dari ibu yang pendidikannya rendah. 

Status gizi BB/TB dan BB/U 

menunjukkan status gizi bayi pada 

saat ini dalam keadaan normal. 

Begitu juga dengan status gizi 

berdasarkan TB/U yang 

mengindikasikan bahwa status gizi 

bayi pada masa lampau.  

Tidak ada perbedaan status 

gizi untuk bayi yang mendapatkan 

MP-ASI lokal dan MP-ASI Pabrikan 

berdasarkan indeks PB/U. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

status gizi bayi berdasarkan indeks 

PB/U baik pada MP-ASI lokal dan 

MP-ASI pabrikan rata-rata status 

gizinya adalah normal. 

Hasil penelitian Ritasari 

(2009), menunjukkan bahwa 

pemberian MP-ASI dalam jumlah 

cukup merupakan salah satu faktor 

tercapainya status gizi anak yang 

baik. Menurut Almatsier (2013), 

status gizi merupakan hasil akhir dari 

keseimbangan antara makanan yang 

masuk ke dalam tubuh (nutrient 

input) dengan kebutuhan tubuh 

(nutrient output) akan zat gizi  

tersebut. Dengan kata lain 

keadaan tubuh sebagai akibat 

konsumsi makanan dan penggunaan 

zat-zat gizi. Sementara kebutuhan zat 

gizi ditentukan oleh banyak faktor 

antara lain: tingkat metabolisme 

basal, tingkat pertumbuhan, aktivitas 

fisik, dan faktor yang bersifat relatif 

yaitu: gangguan pencernaan 

(ingestion), perbedaan daya serap 

(absorption), tingkat penggunaan 

(utilization), dan perbedaan 

pengeluaran dan penghancuran 

(excretion and destruction) dari zat 

gizi tersebut dalam tubuh.    

Hasil penelitian Septiana 

(2010), menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara pola pemberian 

MP-ASI dengan status gizi balita. 

Konsumsi makanan yang tidak tepat 

akan berdampak pada status gizinya, 

artinya pemberian energi dan protein 

yang kurang dari kebutuhan dalam 

jangka waktu yang lama akan 

menghambat pertumbuhan, bahkan 

mengurangi cadangan energi dan 

protein sebagai sumber energi dalam 

tubuh, sehingga terjadinya keadaan 

gizi kurang maupun buruk. 

Tidak ada perbedaan status 

gizi untuk indeks BB/PB pada bayi 

yang mendapatkan MP-ASI lokal 

dan MP-ASI Pabrikan. Rata-rata 

status gizi berdasarkan indeks BB/PB 

terlihat bahwa status gizi bayi baik 

yang mendapat MP-ASI lokal dan 

MP-ASI pabrikan diperoleh rata-rata 

normal.  

Menurut peneliti pada bayi 

yang mendapat MP-ASI lokal 

ditemukan adanya bayi yang kurus, 

hal ini bukan karena MP-ASI yang 

diberikan kepada bayi yang tidak 

tercukupi gizinya namun, terkadang 

ibu rumah tangga tidak terlalu 

memperhatikan pemilihan bahan 

makanannya sehingga kadar gizi 

yang diberikan kepada bayinya tidak 
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terukur secara jelas. Hasil 

penelitian juga diperoleh bayi yang 

gemuk baik yang mendapat MP-ASI 

lokal dan pabrikan, hal ini bisa 

disebabkan oleh karena pada bayi 

usia 6-12 bulan dalam pemberian 

MP-ASI ibu kurang memperhatikan 

kecukupan dan takaran energi dan 

protein sesuai umurnya, selama bayi 

masih mau menerima makanan ibu 

tetap memberikan yang 

mengakibatkan bayi menjadi 

kegemukan. 

Penelitian Waryana (2010), 

status gizi sangat terkait dengan 

faktor sosial ekonomi, dalam hal ini 

adalah tingkat pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan 

keluarga. Semakin tinggi pendidikan 

dan pengetahuan terdapat 

kemungkinan semakin baik tingkat 

ketahanan pangan keluarga, pola 

pengasuhan anak dan keluarga serta 

semakin banyak memanfaatkan 

pelayanan yang ada. 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa 

Terdapat perbedaan kecukupan gizi 

energi untuk bayi yang 

mendapatkan MP-ASI lokal dan 

MP-ASI Pabrikan. Namun untuk 

kecukupan protein dan status gizi 

tidak terdapat perbedaan.  

 

SARAN 

Disarankan diharapkan petugas 

kesehatan meningkatkan upaya 

penyuluhan kesehatan tentang MP-

ASI bagi ibu yang memiliki bayi. 

Ibu sebagai orang yang berperan 

langsung dalam pemberian MP-ASI 

harus mampu memilih bahan 

makanan yang baik untuk bayinya, 

dan harus memperhatikan  

keanekaragaman bahan makanan 

yang digunakan guna pemenuhan 

kecukupan gizi pada bayi. Dalam 

pemberian MP-ASI harus  

disesuaikan umur dengan 

kebutuhan bayi supaya jangan 

terjadi gangguan dalam proses 

tumbuh kembang bayi.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Elvi, 2007. Gambaran Pengetahuan 

Ibu Tentang Pola 

Pemberian ASI, MP-ASI 

Dan Pola Penyakit Pada 

Bayi Usia 0-12 Bulan Di 

Dusun III Desa Limau 

Manis Kecamatan Tanjung 

Morawa Kabupaten Deli 

Serdang Tahun 2007. 

Skripsi USU Repositori 

2009. 

Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, 2010. 

Tentang Standar 

Antropometri Penilaian 

Status Gizi Anak. 

Kementerian Kesehatan 

RI, Jakarta.  

Noer, Rustanti, Nurhidayati, 2012. 

Daya Terima Dan 

Kandungan Zat Gizi 

Biskuit Bayi Sebagai 

Makanan Pendamping ASI 

Dengan Substitusi Tepung 

Labu Kuning (Cucurbita 

Moshchata) Dan Tepung 

Ikan Patin (Pangasius spp). 

Vol. 1 No.3, 2012. Jurnal 

Aplikasi Tehnologi 

Pangan. Universitas 

Diponegoro Semarang.  

Prawitasari, Titis, 2012. Kandungan 

Zat Besi Pada Produk 

Makanan Bayi Siap Saji. 

Jurnal Sari Pediatri, Vol. 

14, No. 4, Desember 2012. 

FKUI Jakarta. 

Unazaidah, 2007. Efektifitas 

Program Pemberian MP-

Analisa Status Gizi Eva, Evawany & Jumirah 



25 
 

ASI Lokal dan 

Program Pemberian MP-

ASI  

Pabrikan Dalam 

Upaya Penanggulangan 

Kurang Gizi Balita Keluarga 

Miskin Di Puskesmas 

Taliwang 2007. Jurnal 

Kesehatan Masyarakat Vol. 

7, No. 1, Maret 2007. 

Universitas Nusa Tenggara 

Barat.  

 

Analisa Status Gizi Eva, Evawany & Jumirah 


