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Risiko penyapihan terlalu awal memiliki dampak pada balita diantaranya peningkatan kejadian penyakit
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infeksi seperti diare dan juga berdampak pada gizi sang anak yang akhirnya terjadi kekurangan gizi. Tujuan
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penelitian untuk mengetahui gambaran status gizi, tingkat kecukupan energi dan zat gizi pada balita usia 12-
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23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini di wilayah kerja Puskesmas Mamboro Penelitian ini
merupakan jenis penelitian deskriptif dengan besar sampel 46 balita dengan teknik pengambilan sampel Total

0% http://studylibid.com/doc/970553/jka-vol

Populai yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Variabel dalam penelitian ini yaitu status gizi,
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Hasil penelitian didapatkan balita memiliki status gizi baik berdasarkan BB/U sebesar 87%, status gizi normal
berdasarkan PB/U sebesar 91,3% dan status gizi normal berdasarkan BB/PB sebesar 87%. Balita memiliki
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tingkat kecukupan energi yang cukup sebesar 87%. Balita memiliki tingkat kecukupan zat gizi makro
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Karbohidrat cukup sebesar 87%, protein cukup sebesar 100% dan lemak cukup sebanyak 52%. Balita
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memiliki tingkat kecukupan zat gizi mikro vitamin C dan vitamin A yang cukup sebesar 100% dan zat besi
cukup sebesar 93,5%.
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Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar balita memiliki status gizi baik dan normal
berdasarkan tiga indikator. Tingkat kecukupan energi dan zat gizi balita sebagian besar cukup. Saran bagi
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peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis lebih dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
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kehidupan (HPK), yang di awali ketika masa konsepsi sampai seorang anak berusia 2 tahun adalah masa

0% https://docplayer.info/72851111-Faktor-f

yang menentukan perkembangan fisik dan kognitif anak tersebut. Keadaan gizi ibu hamil dan ibu menyusui
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yang baik, status kesehatan serta terpenuhinya asupan gizi yang baik merupakan penentu pertumbuhan dan
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perkembangan fisik dan kognitif anak serta menurunkan risiko kesakitan pada bayi dan ibu.
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pertumbuhan janin, merupakan penyebab awal terjadinya kejadian bayi pendek (stunting) dan tingginya risiko
obesitas serta penyakit degeneratif pada saat dewasa (The Lancet, 2013). Di Indonesia, masalah kesehatan
pada anak merupakan salah satu masalah utama di bidang kesehatan. Semakin tingginya derajat kesehatan
anak secara langsung akan berdampak pada derajat

kesehatan bangsa karena anak merupakan calon
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penerus pembangunan yang apabila diasah terus menerus akan mampu melanjutkan pembangunan di segala
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bidang sehingga masalah kesehatan pada anak menjadi salah satu acuan dalam perencanaan atau penataan
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pembangunan Bangsa (Alimul, 2008). Pertumbuhan dan perkembangan di usia balita melandasi pertumbuhan

0% http://eprints.ums.ac.id/32238/19/8.DAFT

dan perkembangan di usia kedepannya.
0% http://dikyardinata.blogspot.com/2012/02
Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan setelah lahir dapat dipengaruhi oleh status gizi, sosial budaya
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keluarga dan masyarakat, status sosial dan ekonomi keluarga, iklim, olahraga/latihan fisik, hormonal, faktor
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persalinan psikologis, dan pola asuh (Istiany dan Rusilanti, 2013). Salah satu faktor yang mempengaruhi
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pertumbuhan dan perkembangan balita yaitu status gizi. Status gizi yang baik pada balita perlu mendapatkan
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perhatian lebih karena ketika status gizi balita buruk dapat menghambat 1180 JIK Vol.11 No.2
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Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berfikir dan
tentu saja akan menurunkan produktivitas kerja (Hasdianah dkk, 2014). Data Riskesdas Nasional tahun 2013
menunjukan bahwa prevalensi status gizi berdasarkan indikator BB/TB(PB) mengalami penurunan yaitu untuk
kategori sangat kurus pada tahun 2010 sebesar 6,0% menjadi 5,3% pada tahun 2013,kategori kurus pada
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tahun 2010 sebesar 7,3% menjadi 6,8% pada tahun 2013 dan kategori gemuk pada tahun 2010 sebesar
14,0% menjadi 11,9%. Namun, prevalensi status gizi berdasarkan indikator BB/U dan TB/U mengalami

0% https://journal.ugm.ac.id/jikfkt/search/

peningkatan.
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Untuk indikator BB/U, kategori gizi buruk pada tahun 2010 sebesar 4,9% meningkat menjadi 5,7% dan
0% https://www.scribd.com/doc/220531792/Skr

kategori gizi kurang pada tahun 2010 sebesar 13,0% meningkat menjadi 13,9%. Untuk indikator TB/U,
kategori sangat pendek mengalami penurunan tetapi kategori pendek mengalami peningkatan yaitu pada

0% https://core.ac.uk/download/pdf/14861892

tahun 2010 sebesar 17,1% meningkat menjadi
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19,2% pada tahun 2013 (Balitbangkes RI, 2013). Status

gizi pada balita di pengaruhi oleh asupan ibu sejak hamil dan asupan balita sejak lahir.
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Ketika lahir, asupan makanan pertama balita adalah ASI(Air Susu Ibu). Pemberian ASI saja langsung ketika

0% https://www.scribd.com/document/35510823

bayi lahir sampai umur 6 bulan tanpa campuran bahan lain kecuali obat dan vitamin disebut ASI Eksklusif.

0% https://www.bing.com/aclick?ld=d3qMaV1oJ

Selanjutnya dilanjutkan sampai umur 24 bulan. Salah satu keunggulan ASI yaitu mengandung energi dan zat-

0% https://www.scribd.com/doc/76883879/Adit

zat gizi lainnya yang paling sempurna yang sangat dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembangnya (Istiany
dan Rusilanti, 2013).
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Proses penyapihan pada bayi mempunyai dampak besar pada bayi dan ibu tersebut dikarenakan kedekatan
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emosional yang terbangun selama kehamilan dan kelahiran antara ibu dan bayi akan berkurang sedikit demi

0% https://www.scribd.com/document/97667645

sedikit. Dalam masyarakat, kejadian penyapihan dini atau pemberhentian pemberian ASI kurang dari 2 tahun

0% http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/53

banyak ditemukan 1181 JIK Vol.11 No.2 Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 dengan salah satu
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alasan kebanyakan ibu terlalu sibuk bekerja untuk kebutuhan sehari-hari.
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mengalami hambatan untuk pemberian ASI pada anaknya. Seiring dengan perkembangan teknologi, produk-

0% http://harmajijebuleaji.blogspot.com/201

produk susu pengganti ASI dan promosi yang semakin meluas serta masih minimnya pengetahuan ibu

0% http://docplayer.info/34923817-Hubungan-

mengenai manfaat ASI menjadi sebab teralu dininya penyapihan. Risiko penyapihan terlalu awal memiliki
dampak pada anak diantaranya peningkatan kejadian penyakit infeksi seperti diare dan juga berdampak pada

0% https://www.bing.com/aclick?ld=d3QAzzCrn

gizi sang anak yang akhirnya terjadi kekurangan gizi. Penyapihan yang sangat terlalu awal dan tiba-tiba dapat
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berakibat sangat buruk pada anak (Agnes, 2007).
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Penelitian yang dilakukan oleh Farida dan Ayu (2015), tentang hubungan antara penyapihan dengan berat
badan di wilayah RW 03 kedurus didapatkan hasil bahwa sebagian besar (66,6%) usia

penyapihan

dilakukan pada usia < 2 tahun dan hampir setengahnya (46,6%) terjadi penurunan berat badan. Penelitian
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Triyani (2014), tentang hubungan lama penyapihan dengan tingkat frekuensi sakit anak usia 12 � 23 bulan di
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Kabupaten Boyolali di temukan hasil bahwa 37,8% anak telah menjalani penyapihan paling lama 1 bulan
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dengan jenis sakit paling banyak adalah diare.
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Penelitian Rahayu (2016) tentang hubungan umur penyapihan dan pola asuh makan terhadap status gizi anak

0% https://www.scribd.com/document/32124483

balita usia 25-36 bulan di desa Purwosari Kabupaten Wonogiri didapatkan hasil sebagian besar anak balita

0% https://www.scribd.com/document/32313076

usia 25-36 bulan di Desa Purwosari Kabupaten Wonogiri (85%) telah disapih pada umur penyapihan yang

0% http://download.portalgaruda.org/article

tepat yaitu = 24 bulan, sebagian besar anak balita memiliki pola asuh makan baik (92,5%) dan sebagian

0% http://artikelkesmas.blogspot.com/2014/0

besar anak balita (90%) memiliki status gizi normal berdasarkan indeks BB/TB. 1182 JIK Vol.11 No.2
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Provinsi Sulawesi Tengah prevalensi status gizi anak balita usia 0 -23 bulan menurut (BB/U) gizi buruk

0% http://artikelkesmas.blogspot.com/2014/0

sebesar 6,3% dan gizi kurang sebesar 16,7%, menurut (TB/U) sangat pendek sebesar 8,3% dan pendek

0% https://es.scribd.com/doc/194863377/Jurn

sebesar 17,6%, serta menurut (BB/TB) sangat kurus sebesar 5,2%, kurus sebesar 9,9%, gemuk sebesar
3,0% (Kemenkes RI, 2015). Data Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015 untuk kota palu prevalensi
status gizi anak balita usia 0 - 59 bulan menurut (BB/U) gizi buruk sebesar 10,1%, gizi kurang sebesar 24,1%

0% https://docplayer.info/70185570-Hubungan
0% https://www.scribd.com/document/31945711

dan gizi lebih sebesar 2,1%, menurut (TB/U) sangat pendek sebesar 11,9% dan pendek sebesar 23,2%,

0% http://www.readbag.com/kgm-bappenas-go-i

serta menurut (BB/TB) sangat kurus sebesar 7,0%, kurus sebesar 10,7%, gemuk sebesar 3,4% (Kemenkes

0% http://studylibid.com/doc/1188144/isbn-9

RI, 2015).

0% https://www.kompasiana.com/petrus_rabu/5

Riskesdas Sulawesi Tengah tahun 2013, Persentase anak umur 0-23 bulan

yang masih disusui menurut

0% http://digilib.unila.ac.id/20662/15/BAB%

karakteristik kelompok umur Provinsi Sulawesi tengah yaitu umur 0 � 5 bulan sebesar 95,8%, umur 6 � 11

0% https://www.bing.com/aclick?ld=d3mNuo88C

bulan sebesar 79,8% dan umur 12 � 23 bulan sebesar 70,2% serta persentase menurut kabupaten/kota di

0% https://www.scribd.com/doc/253934509/DAM

Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu memiliki persentase terendah dari seluruh kabupaten/kota yaitu hanya

0% https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/

sebesar 68,6% anak umur 0 � 23 yang masih disusui (Balitbangkes RI, 2013). Puskesmas Mamboro
merupakan puskesmas yang termasuk dalam cakupan Dinas Kesehatan Kota Palu yang dimana wilayah

1% https://www.scribd.com/document/36136470
0% http://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploa

kerja Puskesmas Mamboro mencakup kelurahan Mamboro, Mamboro Barat dan Taipa.

0% https://www.scribd.com/document/38286901
Data Status Gizi Dinkes Kota Palu untuk Puskesmas Mamboro tahun 2015 prevalensi status gizi indikator
BB/U tertinggi di Kota Palu yaitu gizi kurang sebesar 6,7%, dan gizi buruk 0,8% dibandingkan dengan
puskesmas lain di Kota Palu (Dinkes kota Palu, 2015). 1183 JIK Vol.11 No.2 Oktober 2017: 1179-1193 eISSN: 2527-7170 Berdasarkan studi pendahuluan di salah satu posyandu wilayah kerja puskesmas Mamboro
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pada bulan Desember 2016, dari 16 anak usia 12 - 23 bulan, didapatkan 10 anak diantaranya telah dilakukan

0% http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php

penyapihan pada usia 1 tahun (63%) sedangkan 37% atau 6 masih diberi ASI sampai saat ini.

0% https://docplayer.info/74915904-Bab-3-me
0% https://www.slideshare.net/nrukmanarukma

Pada balita usia kurang dari 2 tahun yang telah dilakukan pemberhentian pemberian ASI lagi maka asupan
zat gizi hanya bergantung pada kuantitas makanan yang diberikan oleh ibu ataupun pengasuh yang dimana

0% https://www.scribd.com/document/90939426

seharusnya pada usia tersebut balita masih diberikan ASI. Oleh karna itu peneliti tertarik melihat gambaran

0% https://www.scribd.com/document/33005632

status gizi, tingkat kecukupan energy dan zat gizi pada balita usia 12-23 bulan yang telah mendapat

0% https://mutiaralisaaprilla.wordpress.com

penyapihan dini di wilayah kerja Puskesmas Mamboro.

0% https://www.scribd.com/document/36502171
0% https://www.scribd.com/document/36337400

METODE PENELITIAN (Methods) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan metode
Survey Rumah Tangga yang bertujuan

melihat gambaran status gizi, tingkat kecukupan energi dan zat gizi

pada balita usia 12-23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal
26 April � 19 Juni tahun 2017 di Wilayah Kerja Puskesmas Mamboro. Populasi dalam penelitian ini adalah
semua balita usia 12-23 bulan telah mendapat penyapihan dini di Wilayah Kerja Puskesmas Mamboro

0% http://repository.unhas.ac.id/bitstream/
0% http://skripsikesehatanmasyarakat123.blo
0% http://asmanurs3.blogspot.com/2014/09/ba
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sebanyak 46 balita.

0% https://www.scribd.com/doc/162638812/Pol
Sampel dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Total

0% https://hadiriyadi.blogspot.com/2012/

Populasi, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sebanyak 46 Balita. Variabel dalam

0% http://ritatama.blogspot.com/2010/05/tin

penelitian ini adalah Status Gizi dan Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi Balita Usia 12-23 Bulan Yang

0% https://www.scribd.com/doc/92553854/medi

Telah Mendapat Penyapihan Dini. Pengumpulan data Meliputi data umur, BB, PB dengan cara melakukan
pengukuran langsung kepada balita dan data asupan zat gizi dengan cara mewawancarai responden dengan

0% http://fx-resep.blogspot.com/2013/01/mak
0% http://bundaananda.blogspot.com/2010/05/
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Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 menggunakan kuisioner yang berisi identitas responden dan

0% https://issuu.com/psikm-unand/docs/jurna

anak serta jumlah asupan makanan menggunakan formulir food recal 24 Jam. Analisis data yang digunakan
0% http://scholar.unand.ac.id/24916/3/BAB%2

dalam penelitian ini adalah univariat. HASIL (Result) Status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang telah
mendapat penyapihan dini berdasarkan indikator Berat Badan menurut Umur (BB/U) Tabel 1 Distribusi Status

0% http://www.academia.edu/5579839/5._selur

gizi balita usia 12 � 23 bulan yang mendapat penyapihan dini berdasarkan indeks Antropometri BB/U di

0% http://kti-akbid.blogspot.com/2011/03/ma

Wilayah Kerja Puskesmas Mamboro Tahun 2017 Status Gizi
Baik

40

87,0

Total

46

100,0

n

%

Gizi Kurang

6

13,0

Gizi

Tabel 1 menunjukan bahwa dari 46 balita

didapatkan hasil sebagian besar berstatus gizi baik yaitu 40 balita (87%) dan terdapat 6 balita (13%) yang

0% http://civarahmajwita.blogspot.com/2010/
0% http://eprints.ums.ac.id/39781/10/09.%20
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memiliki status gizi kurang.

0% http://docplayer.info/66451131-Profil-ke
Status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini berdasarkan indikator Panjang
Badan menurut Umur (PB/U) Tabel 2 Distribusi Status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat

0% https://docplayer.info/76085118-Jurnal-i
0% https://www.scribd.com/document/37328364

penyapihan dini berdasarkan indeks Antropometri PB/U di Wilayah Kerja Puskesmas Mamboro Tahun 2017
Status Gizi

n

%

Pendek

4

8,7

Normal

42

91,3

Total

46

100,0

Tabel 2 menunjukan bahwa dari 46 balita didapatkan hasil sebagian besar berstatus gizi normal yaitu 42
balita (91,3%) dan terdapat 4 balita (8,7%) yang memiliki status gizi pendek.
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Status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini berdasarkan indikator Berat Badan
menurut Panjang Badan (BB/PB) Tabel 3 Distribusi Status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat

0% http://eprints.ums.ac.id/31243/15/DAFTAR

penyapihan dini berdasarkan indeks 1185 JIK Vol.11 No.2 Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170
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Antropometri BB/PB di Wilayah Kerja Puskesmas Mamboro Tahun 2017
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Kurus

6

13,0

Normal

Tabel 3 menunjukan

40

bahwa

87,0

Status Gizi

Total

dari 46

46

n

%

100,0
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balita didapatkan hasil sebagian besar berstatus gizi

0% http://eprints.ums.ac.id/29989/10/09._Da

normal menurut yaitu 40 balita (87%) dan terdapat 6 balita (13%) yang memiliki status gizi kurus. d.
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Tingkat Kecukupan Energi balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini Tabel 4 Distribusi
Tingkat Kecukupan Energi Balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini di

Wilayah kerja

Puskesmas

%

Kurang

Mamboro
6

13,0

Tahun 2017
Cukup

40

Asupan Energi

87,0

Total

46

n

100,0

Tabel 4 menunjukan bahwa dari 46 balita didapatkan hasil sebagian besar memiliki asupan energi yang
cukup yaitu 40 balita (87%) dan 6 balita (13%) yang memiliki asupan energi Kurang.

Tingkat Kecukupan Zat Gizi makro balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini Tabel 5
Gambaran Tingkat Kecukupan Zat Gizi Makro Balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan
dini di Wilayah kerja Puskesmas
Karbohidrat

n

%

Mamboro

Kurang

6

Kurang

0

Kurang

22

Tahun 2017

13,0

Cukup

0,0

Cukup

47,8

Cukup

Asupan
40

46

87,0

Asupan Protein

100,0

24

Asupan Lemak

52,2

Total

46

100,0

Tabel 5 menunjukan kecukupan zat gizi makro balita didapatkan hasil dari 46 balita, seluruh balita
memiliki asupan protein yang cukup dan sebagian besar balita memiliki asupan karbohidrat yang cukup serta
24 balita (52,2%) memiliki asupan lemak yang cukup Tingkat Kecukupan Zat gizi Mikro Balita usia 12 � 23
bulan yang telah mendapat penyapihan dini di Wilayah 1186 JIK Vol.11 No.2

Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 kerja Puskesmas Mamboro Tahun 2017 Tabel 6 Gambaran
Kecukupan Zat gizi Mikro Balita usia 12 � 23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini di Wilayah kerja
Puskesmas Mamboro Tahun 2017
Kurang

0

0,0

Asupan Vitamin C

Cukup

46

n

%

0,0

Asupan Vitamin A

Kurang

0

0,0

Cukup

46

Asupan Zat besi
Cukup

43

0,0

Kurang

93,5

Total

46

100,0

3

6,5

Tabel 6 menunjukan

kecukupan zat gizi mikro balita didapatkan hasil keseluruhan balita memiliki asupan vitamin C dan vitamin A
yang cukup dan sebagian besar 43 balita (93,5%) memiliki asupan zat besi yang cukup.

PEMBAHASAN (Discussion) Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mamboro tentang
Gambaran Status Gizi, Tingkat Kecukupan Energi dan Zat Gizi Balita Usia 12 -23 Bulan Yang Mendapat
Penyapihan Dini dengan jumlah sampel 46 balita. Berdasarkan hasil analisis data maka di uraikan sebagai
berikut : 1. Status Gizi balita Secara keseluruhan prevalensi status gizi balita usia 12 � 23 bulan yang
mendapat penyapihan dini di wilayah kerja Puskesmas Mamboro berdasarkan tiga indikator yaitu BB/U, PB/U
dan BB/PB sebagian besar balita termasuk dalam kategori gizi baik dan normal meskipun sebagian kecil
masih ditemukan balita pendek.

Kondisi pendek dapat menghambat gangguan perkembangan kognitif dan kemampuan fisik, yang
menyebabkan munculnya generasi yang kurang produktif dari yang seharusnya. Intervensi gizi yang
dilakukan untuk mengatasi balita pendek yaitu dimulai sejak 1000 (HPK), karena pada periode emas ini
sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang di masa yang akan datang (Kemenkes RI, 2016).
Penelitian ini juga menemukan bahwa balita yang memiliki status gizi kurang 1187 JIK Vol.11 No.2 Oktober
2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 juga memiliki status gizi kurus. Hal ini diduga berkaitan dengan tinggi
badan atau panjang badan balita.

Balita yang memiliki status gizi kurus keseluruhan memiliki tinggi badan atau panjang badan yang normal
sesuai umurnya. Akan tetapi berat badan balita kurang berdasarkan umurnya sehingga apabila dilihat
indikator berat badan menurut tinggi badan, balita tersebut memiliki status gizi kurus. Dalam pertumbuhan,
bertambahnya umur balita maka bertambah pula berat badan dan tinggi badan balita tersebut. Indeks BB/TB
merupakan indikator yang baik untuk melihat status gizi saat ini (Kemenkes RI, 2011).

Asupan energi balita menurut status gizi BB/PB didapatkan bahwa balita yang berstatus gizi normal memiliki
asupan energi yang cukup sedangkan balita yang berstatus gizi kurus memiliki asupan energi yang defisit
atau kurang. Penelitian Atik (2012) yang menunjukan bahwa balita dengan asupan energi yang kurang
mempunyai peluang mengalami gizi buruk dibanding dengan balita yang asupan energi cukup.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Purwaningrum (2012) menyatakan bahwa ada hubungan antara asupan
makanan (energi dan protein) dengan status gizi balita di wilayah kerja Puskesmas Sewon I. Dalam penelitian
ini keseluruhan balita kurus memiliki asupan karbohidrat dan lemak yang kurang. Hasil observasi peneliti
didapatkan berdasarkan recall 2x24 jam di hari yang tidak berurutan diperoleh bahwa makanan sumber
karbohidrat yang sering dikonsumsi balita yaitu nasi dan roti dan sumber lemak balita yaitu ikan dan telur.

Konsumsi makanan sumber zat gizi yang kurang bervariasi dan jumlah porsinya sedikit akan berpengaruh
terhadap asupan. Fungsi karbohidrat dalam tubuh adalah sebagai sumber energi dan yang paling utama
melaksanakan dan melangsungkan proses metabolisme lemak, menghemat 1188 JIK Vol.11 No.2 Oktober
2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 protein, menyimpan cadangan energi siap pakai dalam bentuk glikogen,
mengatur gerak peristaltic usus, terutama usus besar (Kartasapoetra, 2008). Menurut asumsi peneliti, pola
asuh dan pemberian makan yang cukup baik dapat menentukan keadaan status gizi balita.

Hasil observasi peneliti, pemberian makan balita dilakukan langsung oleh ibu balita yang mana selain
memberikan makan, ibu juga dapat menyediakan waktu dan perhatian dalam tumbuh kembang sang anak.
Pola asuh merupakan salah satu penyebab tidak langsung terjadinya masalah gizi. Pola asuh yang baik
dalam hal ini menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik (Kemenkes RI, 2011). Tingkat kecukupan Energi dan Zat gizi Penelitian ini juga
melihat tingkat kecukupan energi balita usia 12 -23 bulan yang mendapat penyapihan dini.

Tingkat kecukupan energi balita dibandingkan

dengan Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia dan

sebagian besar balita memiliki asupan energi yang cukup. Tingkat kecukupan energi merupakan hasil
metabolisme dari zat gizi karbohidrat, protein dan lemak. Zat gizi tersebut termasuk dalam golongan zat gizi
makro. Pada penelitian ini sebagian besar balita memiliki asupan zat gizi makro yang cukup. Hal ini di duga
karena sebagian besar ibu atau pengasuh balita dalam penyajian makanan kepada balita lebih dominan
sumber karbohidrat yaitu nasi dan sumber protein yaitu ikan dan telur.

Balita dalam penelitian merupakan balita yang telah diberhentikan pemberian ASI sehingga asupan makanan
bergantung pada kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan. Menurut Almatsier (2001) Gangguan gizi
disebabkan oleh faktor primer atau sekunder. Faktor primer adalah bila susunan makanan seseorang salah
dalam kuantitas dan atau kualitas yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan 1189 JIK Vol.11 No.2
Oktober 2017: 1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 pangan, kurang baiknya distribusi pangan, kemiskinan,
ketidaktahuan dan kebiasaan makan yang salah.

Balita dalam penelitian ini juga diberikan susu formula, sehingga dikhawatirkan balita yang berstatus gizi
normal di kemudian hari akan mengalami perubahan status gizi menjadi berstatus gizi lebih ataupun gemuk.
Penelitian ini juga melihat tentang tingkat kecukupan zat gizi mikro. Zat gizi mikro yang dilihat yaitu vitamin
C, vitamin A dan zat besi. Balita dalam penelitian ini sebagian besar memiliki asupan zat gizi mikro yang
cukup. Dugaan peneliti, bahan makanan berperan penting tercukupinya zat gizi mikro pada balita.

Berdasarkan hasil recall 2 x 24 jam di hari yang tidak berurutan, Peneliti menemukan di setiap waktu makan
balita disajikan bahan makanan seperti kelor, ikan laut dan telur. Bahan makanan tersebut banyak
mengandung vitamin C, vitamin A dan zat besi. Selain itu, balita juga diberikan susu formula yang mana
didalam susu fomula terdapat vitamin A, dan zat besi. KESIMPULAN (Conclusions) Status gizi menurut
indikator BB/U, PB/U, BB/PB balita usia 12-23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini di wilayah kerja
puskesmas Mamboro sebagian besar bersatus gizi baik dan berstatus gizi normal.

Kecukupan energi balita usia 12-23 bulan yang telah mendapat penyapihan dini di wilayah kerja puskesmas
Mamboro sebagian besar memiliki asupan energy yang cukup. Kecukupan zat gizi makro balita usia 12-23
bulan yang telah mendapat penyapihan dini di wilayah kerja puskesmas Mamboro sebagian besar memiliki
asupan zat gizi makro yang cukup. kecukupan zat gizi mikro balita usia 12-23 bulan yang telah mendapat
penyapihan dini di wilayah kerja puskesmas Mamboro sebagian besar 1190 JIK Vol.11 No.2 Oktober 2017:
1179-1193 e-ISSN: 2527-7170 memiliki asupan zat gizi mikro yang cukup.

SARAN (Suggestion) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka disarankan beberapa hal seperti
berikut: Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya membedakan masing-masing jarak
penyapihan awal balita serta menambahkan data pendukung seperti tingkat pendidikan responden dan
pekerjaan responden. 2. Bagi Masyarakat Bagi masyarakat khususnya ibu yang memiliki balita yang telah
mendapat penyapihan dini hendaknya meningkatkan perhatiannya kepada pola makan anak, sehingga
asupan makanan balita dapat terpenuhi sesuai kebutuhannya yang akan berdampak pada status gizi yang
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