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By Yetti Wira Citerawati SY

 Apa yang di makan bayi sejak usia dini 
merupakan fondasi penting bagi  kesehatan dan 
kesejahteraannya di masa depan.

 SDM akan optimal jika gizi dan kesehatan pada 
beberapa tahun pertama kehidupan seseorang 
dimasa balita baik dan seimbang.

 Pertumbuhan Balita  dipengaruhi oleh beberapa 
faktor yaitu  penyakit, makanan, keadaan sosek  
dan faktor genetik.

 Balita dikelompokkan 
menjadi :

1. Anak prasekolah atau 
batita atau bayi di 
bawah tiga tahun
(toddler), 

2. Kelompok 4-5 tahun.
 Masing-masing 

kelompok usia tidak
sama kebutuhan 
nutrisinya

• Bagi bayi usia 1 tahun, pola makan keluarga 
bisa mulai diperkenalkan.

• Secara bertahap, dimulai dari makanan lunak 
(misal nasi tim tanpa campuran), lauk dan 
sayuran dalam bentuk lunak yang disajikan 
secara terpisah.

• Bayi  pertambahan BB sangat pesat.
• Menginjak usia 1 tahun mulai lamban karena 

mulai aktif berjalan.

RUMUS PEERKIRAAN BERAT BADAN

01-06 TAHUN
(USIA(Th)) x 2 + 8)

RUMUS PERKIRAAN TINGGI 
BADAN

02-12 TAHUN
USIA (th) x 6 + 77

PERHITUNGAN

Penuntun Diet Anak (nelson), 1994
a. MB 50% atau + 55kkal/kgBB
b. SDA 5-10%
c. Pertumb 12%
d. Aktv fisik 25% atau 15-25 kkal/kgBB/hr
e. Feses 10%
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 Pada usia ini balita sudah mulai menentukan 
makanannya dengan menolak yang tidak 
disukainya.

 Saat ini nafsu makan naik-turun.
 Untuk balita makan kadang hal yang kurang 

menyenangkan karena pada usia ini yang paling 
menyenangkan adalah bermain.

• Pada saat ini gizi seimbang harus tetap 
diterapkan :

1. Golongan sumber tenaga
2. Golongan sumber zat pembangun
3. Golongan sumber zat pengatur
 Mencoba makanan baru pada balita upayakan 

saat setengah lapar, kalau menolak cobakan 
pada kesempatan lain.

1. Memberikan zat gizi yang 
cukup bagi kebutuhan 
hidup, yaitu untuk 
pemeliharaan dan/atau 
pemulihan, serta 
peningkatan kesehatan, 
pertumbuhan dan 
perkembangan fisik dan 
psikomotor serta aktivitas 
fisik.

2. Mendidik kebiasaan 
makan yang baik

 Balita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dari orang 
dewasa. Mereka butuh lebih banyak lemak dan lebih 
sedikit serat.

 Gula & Garam - hindari penggunaan gula dan garam 
pada menu bayi. Kalau pun ia sudah berusia di atas 1 
tahun,batasi penggunaannya. Konsumsi garam untuk 
balita tidak lebih dari 1/6 jumlah maksimum orang dewasa 
sehari ataukurang dari 1 gram.

 Porsi Makan - Porsi makan anak juga berbeda dengan 
orang dewasa. Mereka membutuhkan makanan sumber
energi yang lengkap gizi dalam jumlah lebih kecil namun
sering.

Kebutuhan Energi 
& Nutrisi - Bahan 
makanan sumber  
energi seperti 
karbohidrat,protein, 
lemak serta vitamin, 
mineral dan serat 
wajib dikonsumsi 
anak setiap hari. 

 Karbohidrat Seperti nasi, 
roti, sereal, kentang, atau mi. 
Kenalkan beragam 
karbohidrat secara 
bergantian. 

 Selain sebagai menu utama, 
karbohidrat bisa diolah 
sebagai makanan selingan 
atau bekal sekolah seperti 
puding roti atau donat 
kentang yang lezat.
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Porsi Makan - Porsi 
makan anak juga berbeda 
dengan orang dewasa. 
Mereka membutuhkan 
makanan sumber energi 
yang lengkap gizi dalam 
jumlah lebih kecil namun 
sering.

Susu Pertumbuhan –
Susu sebagai salah satu 
sumber kalsium, juga 
penting dikonsumsi 
balita. Sedikitnya balita 
butuh 350 ml/12 oz per 
hari

Buah dan sayur 
Seperti pisang, 
pepaya, jeruk, tomat, 
dan wortel .Jenis 
sayuran beragam 
mengandung zat gizi 
berbeda. 

Berikan setiap hari 
baik dalam bentuk 
segar atau diolah 
menjadi jus. 

Susu Pertumbuhan –
Susu sebagai salah satu 
sumber kalsium, juga 
penting dikonsumsi 
balita. Sedikitnya balita 
butuh 350 ml/12 oz per 
hari

Susu dan produk olahan 
susu 

Susu pertumbuhan 
Produk olahan susu 

seperti keju dan yoghurt 

 Protein 
 Seperti ikan, susu, daging, telur, 

kacang-kacangan 
 Tunda pemberiannya bila 

timbul alergi atau ganti dengan 
sumber protein lain. 

 Untuk vegetarian, gabungkan 
konsumsi susu dengan minuman 
berkadar vitamin C tinggi untuk 
membantu penyerapan zat besi. 

 Lemak dan gula 
 Seperti yang terdapat dalam 

minyak , santan , dan 
mentega, roti, dan kue juga 
mengandung omega 3 dan 6 
yang penting untuk 
perkembangan otak.
Namun perlu diperhatikan 
bahwa lemak dan gula tidak 
digunakan sebagai pengganti 
jenis makanan lainnya 
(seperti karbohidrat).

INTAKE MAKANAN

Sangat dianjurkan untuk 
memberikan anak-anak di usia 
balita dan prasekolah ini 
kombinasi dari menu makanan 
sedikitnya :1 kali makanan 
utama dengan 2 kali makanan 
selingan (snack) setiap 8 jam 
atau kurang, dan untuk di atas 
8 jam sebaiknya anak-anak 
mendapat 2 kali makanan 
utama dan 2 kali snack atau 
kombinasinya.
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PANDUAN MEMILIH SNACK

Hindari snack/makanan 
camilan dengan kadar 
gula tinggi, 

Hindari makanan 
dengan bentuk dan  
ukuran yang kecil serta 
mudah tertelan 

Jangan memaksakan 
balita untuk  memakan 
sesuatu yang tidak 
disukainya 

Kebutuhan balita relatif lebih besar bila 
dibandingkan orang dewasa  pertumbuhan 
yg pesat.

Kebutuhan energi sehari anak pada tahun 
pertama kurang lebih 100-120 kkal/kg BB.

 50% untuk MB atau sebanyak + 55 
kkal/kg BB sehari. Setiap kenaikan 
suhu tubuh sebesar 1 0 c 
menyebabkan kenaikan MB sebesar 
10%

 5-10% untuk SDA
 12% untuk pertumbuhan
 25% untuk aktivitas fisik, atau 

sebanyak 15-25 kkal/kg BB sehari
 10% terbuang melalui feses

Golongan 
Umur

(Tahun)

Kecukupan Energi
(kkal/kg BB)

Pria Wanita
1-3 100 100
4-6 90 90

Golongan Umur
( tahun )

Kecukupan 
Protein

(g/kg BB)
1-3 2
4-6 1,8

Golongan Umur
( tahun )

Kecukupan Air
(ml/kg BB/hr)

12 bulan 120-135
2-3 tahun 115-125
4-5 tahun 100-110
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• Lemak sebagai :
1. Sumber lemak esensial
2. Zat pelarut vitamin 

ADEK
3. Pemberi rasa sedap pada 

makanan
 Lemak dianjurkan 

sebesar 15-20%
 KH 60-70%

 Balita sangat rentan terhadap 
penyakit gizi (kurang energi 
protein, anemia gizi besi, dan 
kurang vitamin A) dan penyakit 
infeksi. 

 Usia 1-3 tahun anak bersifat 
konsumen pasif dimana makanan 
tergantung pada apa yang 
disediakan ibu. Pada masa ini 
anak diarahkan untuk mengikuti 
pola makan orang dewasa.

Pada usia 4-6 tahun balita 
bersifat konsumen aktif , 
yaitu mereka telah dapat 
memilih makanan yang 
disukai.

Pada masa ini mereka 
sudah bisa diberikan 
pendidikan gizi baik 
dirumah maupun disekolah. 
Kebiasaan yang baik sudah 
harus ditanamkan. 

Dalam konteks anak susah makan 
perlu ditinjau kembali makanannya 
saat bayi apakah sudah tepat, yaitu :

1.Bayi s/d usia 6 bl hanya diberi ASI
2.Setelah 6 bulan hanya diberi bubur 

susu dan buah, selanjutnya nasi tim 
blender yg lengkap (daging atau 
pengganti, tahu atau tempe dan 
sayuran). Pd usia 10 bulan diberi nasi 
tim cincang dan pada usia 1 tahun 
masuk kepola makan keluarga.

3. Pengenalan aneka ragam makanan
4. Apakah pemberian porsi susu berlebihan. Dua gelas 

susu cukup untuk balita
5. Makin banyak jenis makanan selingan yang 

diberikan akan makin menguntungkan . Anak akan 
banyak mengenal makanan baru.
Namun ingat : makanan selingan berlebihan dapat 
mengganggu nafsu makan balita, jadi jangan 
memberikan balita makanan selingan dekat waktu 
makan dan makanan selingan jangan hanya 
mengandung karbohidrat sederhana.

TIPS MENYIASATI ANAK 
SUSAH MAKAN

Beri makanan dalam porsi kecil dan sering, 
terutama makanan yang baru dikenal atau tidak 
disukai. 

 Jadwal makan teratur, yaitu 3 kali makan utama 
dan 2 kali makanan selingan di sela-sela makan 
utama.

 Jangan terlambat mengenalkan makanan padat. 
Pemberiannya pun harus dilakukan secara 
bertahap, mulai dari tekstur yang halus/lumat 
(contoh: bubur). lunak (makanan yang direbus 
atau dikukus), dan akhirnya ke bentuk makanan 
biasa. Ini dilakukan agar anak dapat belajar 
mengunyah.
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Mengenalkan variasi bahan makanan mulai 
bayi (usia 6 bulan) agar anak mengenal 
beraneka ragam bahan makanan dan rasa 
makanan. 

Menu makanan harus bervariasi agar anak 
tidak bosan. 

Penyajian makanan harus menarik, misalnya 
bentuk makanan dan alat makannya lucu. 

Buatlah suasana yang santai dan 
menyenangkan pada saat makan sekeluarga.

TIPS MENYIASATI ANAK 
SUSAH MAKAN

Saat memberikan 
makanan bisa diselingi 
dengan bermain, bersama-
sama dengan teman 
sebaya, musik, tv , dll

Sesekali ajak makan 
bersama dengan keluarga 
dimeja makan. Biarkan 
saja bila anak ingin makan 
sendiri (diawasi oleh 
ibunya)

TIPS MENYIASATI ANAK SUSAH MAKAN

 Ikut sertakan anak untuk 
menentukan menu makanan yang 
hendak dimakannya. Hal ini 
dimaksudkan agar anak tertarik 
untuk makan.

 Sediakan makanan selingan atau 
cemilan sehat yang setara kandungan 
gizinya dengan makanan utamanya. 
Pemberian cemilan ini dimaksudkan 
sebagai solusi jika anak menolak 
makanan utama. Dengan begitu 
asupan gizi anak tetap terpenuhi.

TIPS MENYIASATI ANAK 
SUSAH MAKAN

 Perkembangan mental  dengan 
bermain.

 Anak aktif bermain jika ditunjang oleh 
asupan gizi yang memadai.

 Bagi balita makanan bukan hanya 
sumber gizi, juga memuat nilai lain 
yaitu belajar keterampilan, misal 
memegang sendok dan garfu. Dengan 
duduk dikursi anak berlatih dan 
belajar mengenali bentuk keterampilan 
sosial dalam berinteraksi dengan 
kelurga.

Sebagai ajang belajar anak 
berbicara mengenai apa yang 
dilihat dan diinginkan.

Anak melihat apa yang anda 
makan, bagaimana anda 
menyiapkannya, perilaku anda 
waktu makan, dan menu 
makanan yang disantap 
sehari-hari. Semua ini 
merupakan  pelajaran sosial.

 Bubur ikan isi sayuran
 Nasi sup campur sayuran dan daging



01/04/2012

7

 Mi rebus isi telur dan sayuran
 Bubur makaroni isi ayam, wortel dan keju
 Bubur havermut susu isi sayuran dan ayam

 Bubur roti isi keju dan sayuran
 Bubur kentang isi daging giling dan sayuran

 Di usia balita sudah bisa terlihat anak yang 
menyenangi atau tidak menyenangi makanan 
tertentu.

 Makanan yang trend cenderung disukai.
 Bila anak menolak satu jenis makanan, gantilah 

dengan makanan lain yang sama nilainya.
 Membentuk pola makan yang benar  harus 

bertahap.

 Menolak makanan merupakan cara pertama anak 
melenturkan otot dan menyatakan keinginannya 
yang bebas.

 Ini perlu dihargai namun jangan diterima.
 Kewajiban orang tua untuk mengatasinya.
 Jangan memaksa jika anak menolak makan
 Berikan ulang saat tensi emosinya sudah turun. 
 Atau jika satu makanan ditolak, makanan alternatif  

bisa dicari asal kandungan gizinya setara.
 Berikan penjelasan sesuai dengan tahap pemahaman 

anak.

Menolak Sayuran
 Biasanya anak menolak sayuran yang berdaun.
 Makanan tersebut bisa diganti dengan yang 

setara. Misal bayam ditolak ganti dengan 
brokoli.

 Atau olah dengan cara yang berbeda. Misal 
hidangan bakso bisa diolah dengan tambahan 
bayam diblender. Wortel bisa dicampurkan pada 
siomay.

 Daging dapat diganti dengan ayam, ati, telur, 
keju dll.

 Atau buat masakan dengan campuran susu dan 
telur, jika pasta disajikan, jangan lupa 
menambahkan sayuran.

 Bisa dengan bubur susu dicampur dengan telur 
sayuran atau burger dari telur, dll.

 Penolakan ini bisa berubah jika anak diajak 
makan bersama keluarga.
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 Anak hanya mau melahap makanan 
spesifik saja.

 Biasanya pada makanan yg sedang trendy
 Jika anak tengah menyukai makanan tertentu, 

imbangi dengan kelengkapan gizi dari sumber 
yang lain.

 Jangan bosan memberikan alternatif makanan 
yang lain.

 Sayuran yang ditolak bisa disajikan secara lain 
dengan mencampurkan pada protein lain, misal 
loaf ayam isi sayuran, nugget isi sayuran, dll.

 Bisa alternatif rasanya diganti, coklat, vanila, 
sirup susu, dll.

 Masukkan kedalam makanan, seperti puding.
 Susu bubuk bisa dimasukkan ke orakarik telur 

untuk lauk, sup krim isi sayuran dan ayam
 Bisa diberikan dalam bentuk es krim, yoghurt, 

dicampur dengan buah, dll.

 Cara mengendalikan :
1. Berikan makanan yg seimbang, jangan 

berikan makanan yang kandungan 
lemaknya tinggi, pilih daging yang tidak 
berlemak.

2.   Berikan  banyak sayuran dan buah setiap 
makan.

3. Upayakan banyak kesempatan beraktivitas 
fisik

4. Hindari pemakaian pil penurun BB karena 
berbahaya.

5. Usia balita tidak bisa diberikan diet karena 
masih masa pertumbuhan.

 Sayuran : tomat, wortel, brokoli, bayam, bokcoy 
(sawi cina)

 Buah : pisang, pepaya, orange, jambu biji, 
mangga,

 Catatan :
 Madu tidak baik untuk bayi dibawah usia 

12 bulan, meskipun madu baik untuk 
kesehatan. Madu mengandung spora 
clostridium botulinum yang bisa 
membuat toksin disaluran 
usus bayi sehingga menyebabkan 
penyakit.


