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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Usia anak dimulai dari 6 sampai 24 bulan, dikenal dengan istilah baduta 

(bayi dibawah dua tahun). Periode ini merupakan masa pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Bahkan seringkali disebut sebagai periode emas 

sekaligus kritis. Baduta memerlukan perhatian khusus dari orang tua maupun dari 

orang terdekatnya. Pertumbuhan otak anak sangat ditentukan pada masa baduta. 

Jika baduta mengalami kekurangan gizi pada usia tersebut dapat menyebabkan 

pertumbuhan otak yang mempengaruhi kualitas dan tingkat kecerdasannya. World 

Health Organization (WHO) tahun 2010 menyatakan terjadinya gagal tumbuh 

saat anak mengalami kurang gizi pada masa bayi mengakibatkan terjadinya 

penurunan Intelligence Quotient (IQ) 11 poin lebih rendah dibandingkan anak 

yang tidak kurang gizi (Depkes RI, 2006). Baduta merupakan salah satu 

kelompok rawan gizi, untuk itu perlu diperhatikan bagaimana keadaan status gizi 

pada baduta. Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang 

yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di 

dalam tubuh (Almatsier, 2005). Status gizi pada baduta sangat erat hubungannya 

dengan pertumbuhan, oleh karena itu perlu dilakukan suatu ukuran untuk 

mengetahui adanya baduta yang mengalami kurang gizi serta melakukan 

monitoring untuk mencapai status gizi normal.   

Masalah gizi di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 28,17% balita 

mengalami gangguan gizi kurang dan 8,55% diantaranya adalah gizi buruk 

(Depkes RI, 2005). Hasil yang didapatkan oleh Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2010 memperlihatkan bahwa secara umum prevalensi balita kurang gizi 

(mempunyai berat badan yang kurang) secara nasional adalah sebesar 17,9% 

diantaranya 4,9% yang gizi buruk. Persentase balita dengan status gizi buruk di 

Provinsi Banten pada tahun 2013 berdasarkan BB/U  yaitu sebesar 17,2% dengan 

4,3% gizi buruk dan 12,9%i gizi kurang. Prevalensi berat badan kurang 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 
 

(underweight) untuk wilayah Kota Tangerang Selatan sebesar 12,0% dengan 8,9% 

gizi kurang dan 3,1% gizi buruk (Riskesdas Provinsi Banten,2013). Masalah 

kesehatan masyarakat dianggap serius apabila prevalensi gizi berat badan kurang 

antara 20,0% – 29,0% dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥ 30%, berarti 

masalah gizi berat badan kurang di wilayah Kota Tangerang Selatan masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat karena mendekati prevalensi kesehatan 

masyarakat yang dianggap serius.  

Pola asuh makan anak selalu berkaitan dengan kegiatan pemberian makan 

yang akan berdampak pada status gizinya. Pemberian makan kepada anak 

memiliki peran yang sangat besar dalam asupan zat gizi pada anak. Pemberian 

makan pada anak dan kebiasaan makan dalam keluarga menjadi pengaruh yang 

sangat besar. Pengetahuan gizi yang didapat dari seorang ibu dalam pemberian 

makan pada anak juga sangat diperlukan, keterampilan dalam menyusun hidangan 

untuk kerluarga, sesuai dengan selera dan keadaan ekonomi (Istiany, 2013). 

Pengetahuan gizi yang tersebut akan membuat ibu dalam menyusun menu 

menjadi lebih baik untuk dikonsumsi oleh anak. Semakin banyak pengetahuan 

gizi yang ibu dapatkan, maka ibu akan semakin memperhitungkan susunan dan 

frekuensi makanan yang diperoleh untuk melakukan pemberian makan pada anak 

(Sediaoetama, 2006). Pola asuh makan pada bayi meliputi pemberian zat gizi 

yang cukup dan seimbang melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan 

Pendamping ASI (MP-ASI). MP-ASI merupakan makanan atau minuman 

mengandung zat gizi yang diberikan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan 

gizinya. Pemberian MP-ASI yang tepat diberikan sesuai dengan kebutuhan zat 

gizi pada anak. Asupan zat gizi yang diberikan pada anak adalah jumlah rerata 

asupan energi, lemak, protein, serat dan cairan yang dikonsumsi selama tiga hari 

kemudian dihitung rata-rata per hari (Resnaeny, 2009). 

Pola makan baduta dapat diukur melalui susunan dan frekuensi makan 

baduta. Susunan makanan diukur dengan melihat jenis makanan yang diberikan 

secara lengkap yaitu seperti terdapat makanan pokok, lauk pauk yang 

mengandung protein dan lemak, sayur-sayuran, buah-buahan serta makanan 

selingan. Pola makan anak pada usia baduta yaitu dengan pemberian makan porsi 

kecil dengan frekuensi sering, dilakukan sebanyak 7-8 kali sehari yang terdiri atas 
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3 kali makan utama (makan pagi, siang dan sore) serta 2-3 kali makanan selingan 

ditambah 2-3 kali susu, secara perlahan diturunkan hingga 2 kali sehari (Asydhad, 

LA. Mardiah, 2006).  

Definisi baby led weaning menurut Gill Rapley tahun 2008 dalam bukunya 

adalah menyapih yang dipimpin oleh bayi atau Baby Led Weaning (BLW) bukan 

hanya sebuah metode pemberian makan pada anak. Baby led weaning adalah 

pendekatan mendasar untuk bayi dan makanan. Salah satu dari manfaat baduta 

saat menggunakan metode baby led weaning adalah baduta dapat mengeksplor 

makanan dengan alami. Baduta menggunakan tangan dan mulutnya untuk 

mengetahui berbagai objek, termasuk makanan. Melalui metode baby led weaning 

seorang baduta dapat menjelajahi makanan dengan caranya sendiri dan mengikuti 

nalurinya untuk makan ketika sudah siap untuk megkonsumsi makanan. Pada 

penelitian ini akan membahas mengenai frekuensi makan dengan menggunakan 

metode Baby Led Weaning yaitu berapa kali baduta diberikan kesempatan untuk 

memegang dan menyuap makanannya sendiri (Sitompul, 2012).  

Pro dan kontra mengenai pemberian MP-ASI secara konvensional dan 

menggunakan metode Baby Led Weaning tidak hanya terjadi di Indonesia 

melainkan sudah menjadi topik perbincangan di luar negeri. Di dalam masyarakat 

yang pendidikan orang tuanya masih rendah, maka pemberian MP-ASI dengan 

Baby Led Weaning tidak dapat untuk diterapkan 100%. Perlu untuk dijadikan 

kombinasi karena jika orang tuanya tidak mengerti apakah dengan makan seperti 

itu sudah tercukupi atau belum kebutuhan gizinya karena risiko yang dapat terjadi 

jika anak diberi makan tunggal ada zat gizi yang terlewatkan. Pemberian MP-ASI 

dengan Baby Led Weaning dapat dilakukan oleh ibu-ibu yang teredukasi, yang 

memang pendidikannya sangat mengerti gizi (Ramayulis, 2018). Penelitian 

mengenai asupan zat gizi makro dan frekuensi baduta saat menggunakan metode 

baby led weaning di Indonesia masih sangat jarang untuk ditemukan dan belum 

ada yang membahas secara rinci. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti Hubungan Asupan Zat Gizi Makro dan Frekuensi Baby Led 

Weaning dengan Status Gizi (BB/U) pada Baduta Usia 6-24 Bulan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Rawabuntu Kota Tangerang Selatan.  
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I.2 Rumusan Masalah 

 Masa periode emas sekaligus kritis dimulai sejak usia anak dari 6 sampai 24 

bulan (usia baduta) merupakan masa dimana pertumbuhan dan perkembangan 

berkembang sangat pesat. Usia baduta merupakan salah satu kelompok rawan 

gizi. Saat baduta mengalami gizi kurang pada usia tersebut maka dapat 

menyebabkan terganggunya pertumbuhan otak secara optimal. Mempengaruhi 

kualitas dan tingkat kecerdasannya. Pola asuh melalui pemberian makan pada 

anak akan berdampak pada status gizinya. Pemberian makan memiliki peran yang 

sangat besar dalam asupan zat gizi pada anak. Salah satu pola asuh dalam 

pemberian makan yaitu dengan memberikan MP-ASI. Metode MP-ASI yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode Baby Led Weaning. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana 

hubungan asupan zat gizi makro dan frekuensi baby led weaning dengan status 

gizi  (BB/U) pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Rawabuntu 

Kota Tangerang Selatan? 

I.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan asupan zat gizi makro dan frekuensi baby led 

weaning dengan status gizi (BB/U) pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Rawabuntu Kota Tangerang Selatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan asupan zat gizi makro baduta dengan status 

gizi (BB/U) pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Rawabuntu Kota Tangerang Selatan  

b. Menganalisis hubungan frekuensi Baby Led Weaning (BLW) dengan 

status gizi (BB/U) pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Rawabuntu Kota Tangerang Selatan 
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I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Responden 

Dapat memberikan gambaran atau masukan kepada responden yang berada 

pada wilayah kerja Puskesmas Rawabuntu Kota Tangerang Selatan mengenai 

pemenuhan kebutuhan zat gizi baduta.  

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Dapat menambah informasi kepada masyarakat yang belum mengenal atau 

merasa asing dengan Baby Led Weaning (BLW) dan menjadi pilihan metode 

pemberian makan pada anak.  

1.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menjadi salah satu pendorong peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai Baby Led Weaning (BLW)  di Indonesia.
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