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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Kurang Energi Protein (KEP) 

a. Pengertian 

Penyakit kurang energi protein (KEP) diberi nama 

internasional yakni Calory Protein Malnutrition (CPM), kemudian 

diganti dengan istilah Protein Energy Malnutrion (PEM).5  

Malnutrisi sebenarnya adalah gizi salah, yang mencakup gizi 

kurang atau lebih. Di Indonesia dengan masih tinggi angka kejadian 

gizi kurang, istilah malnutrisi lazim dipakai untuk keadaan ini. Secara 

umum gizi kurang disebabkan oleh kurangnya energi atau protein. 

Namun keadaan ini di lapangan menunjukkan bahwa jarang dijumpai 

kasus yang menderita deferensiasi murni. Anak yang dengan 

defisiensi protein biasanya disertai pula dengan defisiensi energi. Oleh 

karena itu istilah yang lazim dipakai adalah malnutrisi Energi 

Protein.12 dan Nelson membuat sinonim Malnutrisi Energi Protein 

dengan kekurangan kalori protein.29 

Kekurangan energi protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi 

yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam 

makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi.2
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b. Klasifikasi KEP  

Penggolongan KEP berdasarkan baku antropometri WHO-

NCHS Depkes RI (2002) adalah: 

1) Gizi lebih : BB/U ≥ + 2 SD baku WHO-NCHS 

2) Gizi baik  : BB/U ≥ - 2 SD s/d + 2 SD baku WHO-NCHS 

3) Gizi kurang : BB/U ≤ - 2 SD s/d > - 3 SD baku WHO-NCHS 

4) Gizi buruk  : BB/U ≤ -3 SD baku WHO-NCHS.5 

c. Etiologi  

Penyebab langsung dari KEP adalah defisiensi kalori maupun 

protein, yang berarti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung 

kalori maupun protein, hambatan utilisasi zat gizi. Adanya penyakit 

infeksi dan investasi cacing dapat memberikan hambatan absorpsi dan 

hambatan utilisasi zat-zat yang menjadi dasar timbulnya KEP. 

Penyebab tidak langsung dari KEP ada beberapa hal yang 

dominan, antara lain pendapatan rendah sehingga daya beli terhadap 

makanan terutama makanan berprotein rendah. Penyebab tak langsung 

yang lain adalah ekonomi negara, jika ekonomi negara mengalami 

kerusakan krisis moneter akan menyebabkan kenaikan harga barang, 

termasuk bahan makanan sumber energi dan sumber protein (beras, 

ayam, daging dan telur). Penyebab lain yang berpengaruh terhadap 

defisiensi konsumsi makanan berenergi dan berprotein adalah 

rendahnya pendidikan umum dan pendidikan gizi, sehingga kurang 

adanya pemahaman peranan zat gizi bagi manusia. Atau dengan 
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adanya produksi pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, jumlah 

anak yang terlalu banyak, pola pemberian MP-ASI, kondisi higiene 

yang kurang baik, sistem perdagangan dan distribusi yang tidak lancar 

serta tidak merata.5 

d. Parameter penilaian status gizi 

1) Umur  

Faktor umur sangat penting untuk menentukan status gizi. 

Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status 

gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan 

yang akurat menjadi tidak berarti bila tidak disetai dengan 

penentuan umur yang tepat.2 

Menurut puslitbang Gizi Bogor (1980), batasan umur 

digunakan adalah tahun umur penuh (completed year) dan untuk 

anak umur 0-2 tahun digunakan bulan usia penuh (compleated 

month).2 

2) Berat badan  

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, 

air, dan mineral pada tulang. Pada remaja lemak tubuh cenderung 

meningkat, dan protein otot menurun. Pada orang yang edema 

asites terjadi penambahan cairan dalam tubuh. Adanya tumor dapat 

menurunkan jaringan lemak dan otot, khususnya terjadi pada orang 

yang kekurangan gizi. 
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Berat badan merupakan pilihan utama karena berbagai 

pertimbangan, antara lain: 

a) Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam 

waktu singkat karena perubahan-perubahan konsumsi makanan 

dan kesehatan. 

b) Memberikan gambaran status gizi sekarang dan kalau 

dilakukan secara priodik memberikan gambaran yang baik 

tentang pertumbuhan. 

c) Merupakan ukuran antropometri yang sudah dipakai secara 

umum dan luas di Indonesia sehingga tidak merupakan hal  

baru yang memerlukan penjelasan secara meluas. 

d) Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi oleh 

keterampilan pengukur. 

e) KMS (kartu menuju sehat) yang digunakan sebagai alat yang 

baik untuk pendidikan dan memonitor kesehatan anak 

menggunakan juga berat badan sebagai dasar pengisiannya. 

f) Alat pengukur dapat diperoleh di daerah pedesaan dengan 

ketelitian yang tinggi dengan menggunakan dacin yang juga 

sudah dikenal oleh masyarakat.2 

e. Kelompok umur resiko tinggi KEP 

Angka Kejadian KEP pada umur 13-24 bulan sering terjadi, 

karena pada priode umur ini merupakan umur periode penyapihan. 

Anak yang disapih mengalami masa transisi pada pola makannya. 
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Keadaan ini mengakibatkan asupan makanan berkurang. Masa ini 

disebut masa transisi tahun kedua (secuntrant) yaitu secon year 

transisional.2  

Kerawanan pada anak-anak disebabkan oleh hal-hal sebagai 

berikut : 

1) Kemampuan saluran pencernaan yang tidak sesuai dengan jumlah 

volume makanan yang mempunyai kandungan gizi yang 

dibutuhkan anak. 

2) Kebutuhan gizi anak persatuan berat baban (BB) lebih besar 

dibandingkan dengan orang dewasa, karena disamping juga untuk 

pemeliharaan juga untuk pertumbuhan. 

3) Segera setelah anak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan orang 

lain, dia akan mengikuti pergerakan disekitarnya sehingga 

memperbesar kemungkinan terjadinya penularan penyakit. Apabila 

kekebalan tubuhnya tidak cukup, antara lain karena tidak mendapat 

imunisasi  yang dibutuhkan, dia akan mudah jatuh sakit, serangan 

penyakit infeksi yang berulang kali, lebih-lebih dalam tempo yang 

pendek, akan menjadi awal timbulnya gizi kurang yang dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang, meskipun mempunyai nilai 

tertentu dalam keluarga, akan tetapi dalam hal menyajikan 

makanan anggota keluarga yang mempunyai nilai produktif akan 

mendapat pilihan yang terbaik, baru selebihnya diberikan pada 

anggota yang lain.5 
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f. Patofisiologi 

Adapun energi dan protein yang diperoleh dari makanan kurang, 

padahal untuk kelangsungan hidup jaringan, tubuh memerlukan energi 

yang didapat, dipengaruhi oleh makanan yang diberikan sehingga harus 

didapat dari tubuh sendiri, sehingga cadangan protein digunakan juga 

untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. 

Kekurangan energi protein dalam makanan yang dikonsumsi 

akan menimbulkan kekurangan berbagai asam amino essensial yang 

dibutuhkan untuk sintesis, oleh karena dalam diet terdapat cukup 

karbohidrat, maka produksi insulin akan meningkat dan sebagai asam 

amino di dalam serum yang jumlahnya sudah kurang tersebut akan 

disalurkan ke otot. Berkurangnya asam amino dalam serum merupakan 

penyebab kurangnya pembentukan alkomin oleh heper, sehingga 

kemudian timbul edema, perlemahan hati terjadi karena gangguan 

pembentukan lipo protein beta sehingga transport lemak dari hati ke 

hati dapat lemak juga terganggu dan akibatnya terjadi akumuasi lemak 

dalam heper.5 

g. Akibat Gizi Kurang pada proses tumbuh 

Akibat kurang gizi terhadap proses tumbuh bergantung pada zat-

zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum (makanan 

kurang dalam kualitas dan kuantitas) menyebabkan gangguan pada 

proses-proses. 
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1) Pertumbuhan 

Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein 

digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot menjadi lembek 

dan rambut mudah rontok. Anak-anak yang berasal dari tingkat 

sosial ekonomi menengah ke atas rata-rata lebih tinggi dari pada 

yang bersal dari keadaan sosial ekonomi rendah. 

2) Produksi tenaga 

Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan 

seorang kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan melakukan 

aktifitas. Orang menjadi malas, merasa lemah, dan produktivitas 

kerja menurun. 

3) Pertahanan Tubuh 

Daya tahan terhadap tekanan atau stres menurun. Sistem 

imunitas dan antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang 

infeksi seperti pilek, batuk, diare. Pada anak-anak hal ini dapat 

membawa kematian. 

4) Perilaku  

Baik anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi 

menunjukkan perilaku tidak tenang. Mereka mudah tersinggung, 

cengeng dan apatis. Dari keterangan diatas tampak, bahwa gizi 

yang baik merupakan modal bagi pengembangan sumberdaya 

manusia.14 
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2. Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

a. Pengertian MP-ASI 

MP-ASI adalah makanan atau minuman yang diberikan pada 

bayi usia 6–24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari air 

susu ibu (ASI). Pada masa itu produksi ASI semakin menurun 

sehingga suplai zat gizi dari ASI tidak lagi memenuhi kebutuhan gizi 

anak yang semakin meningkat sehingga pemberian dalam bentuk 

makanan pelengkap sangat dianjurkan.9  

MP-ASI merupakan makanan tambahan bagi bayi, makanan 

ini harus menjadi pelengkap dan dapat memenuhi kebutuhan bayi. 

Jadi MP-ASI berguna untuk menutupi kekurangan zat-zat gizi yang 

terkandung didalam ASI. Dengan demikian, cukup jelas bahwa 

peranan MP-ASI bukan sebagai pengganti ASI tetapi untuk 

melengkapi atau mendampingi ASI.17  

b. Tujuan pemberian MP-ASI    

Menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2010) menyebutkan 

bahwa tujuan pemberian makanan pendamping ASI yaitu : 

1) Melengkapi zat–zat gizi yang kurang dalam ASI. 

2) Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-

macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur. 

3) Mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan 

menelan. 
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4) Melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar 

energi yang tinggi.19 

c. Prinsip–prinsip pemberian MP-ASI 

1) Tepat waktu  

Bayi siap dikenalkan dengan makanan saat berusia 6 bulan.  

Amati tanda–tanda bayi siap makan: 

a) Menunjukan ketertarikan ketika melihat orang lain makan 

dan mencoba menggapai makanan. 

b) Senang memasukan benda-benda ke mulutnya. 

c) Dapat mengontrol lidahnya dengan baik untuk mengolah 

makanan dimulutnya. 

d) Mulai menunjukkan gerakan mulut keatas dan kebawah 

seperti gerakan mengunyah.21 

Ibu tidak perlu terburu-buru memberi makan ketika beberapa 

tanda sudah terlihat, terutama jika bayi tidak mengalami kesulitan 

menyusu dan berat badannya masih naik dengan baik, apalagi jika 

usianya masih jauh dari 6 bulan. 

a) Bayi jika diberi makan terlalu cepat 

(1) Posisi ASI digantikan oleh makanan lain dengan kualitas 

nutrisi yang lebih rendah. 

(2) Meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit karena 

faktor proteksinya berkurang, makanan lain tidak 

sebersih ASI, makanan lain lebih sulit dicerna. 
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(3) Kemungkinan ibu segera hamil lagi lebih besar. 

b) Bayi jika diberi makan terlalu lambat 

(1) Bayi tidak mendapat nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. 

(2) Pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. 

(3) Kekurangan zat-zat yang diperlukan tubuh dan 

malnutrisi.21 

2) Frekuensi pemberian MP-ASI 

Frekuensi MP-ASI diberikan bertahap. Saat pengenalan 

dapat diberikan makanan berat 2 kali sehari, lalu ditingkatkan 

menjadi 2-3 kali sehari disertai selingan 1 kali. Selanjutnya, 3-4 

kali sehari dengan selingan 1-2 kali sehari. Selama pemberian 

MP-ASI, lanjutkan pemberian ASI.21  

Frekuensi MP-ASI makan anak harus sesering mungkin 

karena anak dapat mengkonsumsi makanan sedikit demi sedikit 

sedangkan kebutuhan asupan kalori dan zat lain harus terpenuhi. 

Pada anak normal, waktu rerata pengosongan lambung adalah 50 

persen dan waktu 100 menit untuk makanan padat dan 75 menit 

untuk makanan cair. Waktu pengosongan makin cepat sejalan 

dengan bertambahnya usia anak.11 

3) Porsi pemberian MP-ASI 

Pada usia 12 sampai 24 bulan ASI hanya memberikan 

sepertiga kebutuhan energi anak. Porsi makanan yang diberikan 

menyesuaikan kapasitas lambung bayi dan hendaknya diberikan 
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secara bertahap, berangsur mulai dari satu sendok hingga tiga 

perempat mangkuk berukuran 250 ml sesuai dengan usianya. 

Kebutuhan energi makanan pada anak usia 12-24 bulan sekitar 

550 kkal perhari.11  

4) Variasi dalam menu MP-ASI 

Menurut WHO, pada umur 6 bulan sistem pencernaan bayi 

termasuk pancreas telah berkembang dengan baik sehingga bayi 

telah mampu mengolah, mencerna serta menyerap berbagai 

jenis/varietas bahan makanan seperti protein, lemak dan 

karbohidrat. Berikan aneka ragam bahan makanan bergizi 

seimbang kualitas 4 bintang yang tentunya mudah dijangkau 

sesuai kearifan lokal. 

Menu empat bintang di dalam MP-ASI sebagai berikut 

a) Bintang pertama: makanan hewani, seperti daging, ayam, 

hati, dan telur. Semua makanan tersebut mengandung zat besi 

tinggi. Selain itu ada ikan dan susu (jika bayi tidak 

mendapatkan ASI). Kita dapat mencincang atau mengiris 

kecil makanan tersebut sesuai dengan umur bayi. 

b) Bintang kedua: kacang-kacangan seperti kacang polong, 

buncis dan biji-bijian lain. 

c) Bintang ketiga, buah-buahan atau sayuran. Terutama buah 

yang kaya vitamin A, seperti pepaya, mangga, markisa, jeruk 
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dan sayuran yang mengandung vitamin A seperti sayuran 

hijau, wortel, labu, dan ubi jalar kuning. 

d) Bintang keempat adalah makanan pokok. Tidak hanya padi 

atau beras, tapi juga umbi-umbian, jagung dan lain-lain yang 

mengandung karbohidrat.21 

Sebaiknya, hindari makanan instan dan minuman yang 

mengandung teh dan kopi karena tidak cocok untuk bayi. Selain 

itu, hindari minuman yang manis karena banyak mengandung gula. 

Variasi rasa alami yang diberikan akan membuat bayi tidak 

menjadi pemilih dalam makanan.21 

5) Tekstur makanan pendamping ASI 

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) dibagi menjadi tiga 

yaitu makanan lumat, makanan lunak, dan makanan padat dengan 

penjelasan : 

a) Makanan lumat adalah makanan yang dihancurkan terlebih 

dahulu atau disaring tampak kurang merata dan bentuknya 

lebih kasar dari makanan lumat halus, contoh: bubur susu, 

bubur sumsum, pisang saring, tomat saring, nasi tim saring dan 

lain-lain. 

b) Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan banyak 

air dan tampak berair, contoh bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, 

kentang puri dan lain-lain. 
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c) Makanan padat adalah makanan lunak yang tidak tampak 

berair dan biasanya disebut makanan keluarga, contoh: 

lontong, kentang rebus, biskuit dan lain-lain.18 

Tekstur makanan disesuaikan dengan perkembangan oro-

motoriknya. Bayi umur 5 bulan baru belajar menggerakkan sendiri 

rahangnya dan semkin kuat refleks hisapnya. Bayi 7 bulan dapat 

membersihkan sendok dengan bibirnya. Bayi saat ini bisa 

menggerakkan sendi rahang naik turun, gigi mulai tumbuh untuk 

memotong makanan. Mulai umur 8 bulan bayi mulai mampu 

menggerakkan lidah kesamping dan mendorong makann ke 

geliginya. Umur 10 bulan merupakan usia yang krisis bagi bayi 

karena usia ini diharapkan bayi mampu makan makanan semi 

padat. Umur 12 bulan sendi rahang bayi telah stabil dan mampu 

melakukan gerakan rotasi sehingga sudah bisa lebih canggih dalam 

mengunyah makanan kasar. Pada usia ini bayi siap makan 

makanan keluarga. Pada saat ini bayi telah siap memakan makanan 

meja sesuai yang dimakan oleh keluarga. Jika bayi dipaksa makan 

makanan padat senidi sejak dini harus diperhatikan juga risiko 

tersedak yang masih sangat besar. Selain itu bayi membutuhkan 

lebih banyak waktu untuk memanipulasi makanan tekstur padat 

untuk bisa mengunyahnya hingga menjadi partikel yang lebih kecil 

untuk ditelan. Akibatnya bayi akan memakan jumlah makanan 
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yang lebih sedikit sehingga asupan makanannya kurang dan 

kekosongan kebutuhan tubuhnya akan tetap kosong. 

6) Kebersihan MP-ASI 

a) Pastikan kebersihan tangan dan peralatan makan yang 

digunakan untuk menyiapkan serta menyajikan MP-ASI. 

b) Cuci tangan ibu dan bayi sebelum makan. Selalu cuci tangan 

ibu dengan sabun setelah ke toilet dan membersihkan kotoran 

bayi. 

c) Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat 

yang bersih dan aman. 

d) Pisahkan talenan yang digunakan untuk memotong bahan 

makanan mentah dan bahan makanan matang.21 

7) Pemberian MP-ASI responsif 

Pemberian makan yang responsif adalah pemberian aktif 

yang tidak hanya memperhatikan nutrien dalam makanan, tetapi 

juga bagaimana, kapan, dimana dan dengan siapa anak makan. 

Selain itu, pemberian makan responsif juga memperhatikan 

pertumbuhan anak dan pendekatan tumbuh kembang. Jadi, 

pemberian makan yang responsif selalu memperhatikan interaksi 

dan gaya dalam pemberian makan, situasi dalam pemberian makan, 

dan cara mengatasi penolakan makan anak.21 

 

 

 

Tabel 1. Pedoman pemberian makanan pada bayi/anak usia 6–24 bulan  
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yang mendapat ASI.22 

Usia Rekomendasi 

 Frekuensi 
(per hari) 

Porsi 
(berapa banyak setiap 

kali makan) 

Tekstur 
(Kekentalan/ 

konsistensi) 

Variasi  

Mulai 
berikan 

makanan 

tambahan 

ketika anak 
berusia 6 

bulan 

2 sampai 3 
kali makan  

Ditambah 

ASI 

Mulai dengan 2 
sampai 3 sendok 

makan. Mulai dengan 

pengenalan rasa dan 

secara perlahan 
tingkatkan jumlahnya 

 

Bubur kental ASI (bayi 
disusui sesering 

yang 

diinginkan) 

 
+ makanan 

hewani 

(makanan lokal) 

Dari usia 6 

sampai 9 

bulan. 

2–3 kali 

makan 

ditambah 

ASI 
1-2 kali 

makanan 

selingan  

2 sampai 3 sendok 

makan penuh setiap 

kali makan 

Tingkatkan secara 
perlahan sampai ½ 

(setengah) mangkuk 

berukuran 250 ml  
 

Bubur kental / 

makanan keluarga 

yang dilumatkan  

+ makanan 

pokok (bubur, 

makanan lokal 

lainnya) 
 

+ kacang 

(makanan lokal) 

Usia 9 

samapai 12 

bulan 
 

3–4 kali 

makan 

ditambah 
ASI 

1-2 kali 

makanan 
selingan 

½ (setengah) sampai ¾ 

(tiga perempat) 

mangkuk berukuran 
250 ml 

Makanan 

keluarga yang 

dicincang atau 
dicacah. Makanan 

dengan potongan 

kecil yang dapat 
dipegang. 

Makanan yang 

dapat diris-iris 

 

+ buah-buah/ 

sayuran 

(makana lokal 
 

Bubuk tabur gizi 

/ taburin. 

Usia 12-24 

bulan 

3-4 kali 

makan 

ditambah 
ASI 

 

1-2 kali 

makanan 
selingan 

 

 

¾ (tiga petempat) 

sampai 1 (satu) 

mangkuk kuran 250 ml 

Makanan yang 

diiris-iris  

Makanan 
keluarga 

 

Catatan : 

Jika anak 

kurang dari 

24 bulan 
tidak diberi 

ASI 

Tambahkan 

1-2 kali 

makan ekstra 

 
1-2 kali 

makanan 

biasa 
diberikan  

Sama dengan diatas, 

menurut kelompok 

usia. 

Sama dengan 

diatas, menurut 

kelompok usia. 

Sama dengan 

diatas, dengan 

menambahkan 

1-2 gelas susu 
per hari  

+  

2-3 kali cairan 
tambahan 

terutama 
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didaerah dengan 

udara panas. 

 

Pemberian 

makanan 

aktif/responsi

f 

a. Bersabarlah dan dorong terus bayi anda untuk makan lebih banyak. 

b. Jika bayi anda menolak untuk  akan, terus dorong untuk makan, pangkulah 

bayi anda sewaktu ia diberi makan, atau menghadap ke dia kalau dipangku 

orang lain. 
c. Tawarkan  makanan baru berkali-kali, anak-anak mungkin tidak suka (tidak 

mau menerima) makanan baru pada awalnya. 

d. Waktu pemberian makan adalah masa-masa bagi anak untuk belajar dan 
mencintai. Berinteraksilah dengannya dan ,kurangi gangguan waktu  ia 

diberi makan. 

e. Jangan paksa anak untuk makan. 

f. Bantu anak yang lebih tua untuk makan. 
 

Kebersihan  a. Berikan makan kepada bayi dalam mangkuk/piring yang bersih.  

b. Cuci tangan anda dengan sabun sebelum menyiapkan makanan, sebelum 
makan dan sebelum memberi makan anak 

c. Cuci tangan anak anda dengan sabun sebelum ia makan. 
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B. Kerangka Teori 

 

 
 

 

 

 

  

KURANG GIZI 

Makan     Penyakit 

Tidak seimbang   infeksi  

Tidak cukup 

persediaan 

pangan 

Sanitasi dan air 

bersih, pelayanan 

kesehatan dasar 

tidak memadai 

Pola asuh 

anak tidak 

memadai 

Kurang pemberdayaan wanita dan 

keluarga, kurang memanfaatkansumber 

daya masyarakat 

Kritis ekonomi, politik, 

dan sosial 

Kurang pendidikan, pengetahuan dan keterampilan 

Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan 

Gambar 1. Kerangka teori penyebab masalah gizi  (Unicef,1998) 

Penyebab 

Langsung 

Akar masalah 

(nasional) 

Pokok 

masalah di 

masyarakat 

Penyebab 

tidak 

langsung 

Dampak  
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C. Kerangka Konsep  

      

           Variabel Dependen 

  Variabel Independen  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) 

dengan kejadian kurang energi protein (KEP) pada anak usia 12-24 bulan. 

Pemberian MP-ASI 

- Sesuai  

- Tidak sesuai  

 

 

 

 

Kejadian Kurang 

Energi Protein 

(KEP) 

- KEP 

- Tidak KEP 

 


