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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Anak pada masa usia 6-24 bulan sebagai periode kritis. Masa yang 

sangat peka terhadap lingkungan, dan masa ini berlangsung sangat singkat 

serta tidak dapat diulang lagi. Pada masa ini juga anak memerlukan asupan 

zat gizi seimbang baik dari segi jumlah, maupun kualitasnya untuk 

mencapai berat dan tinggi badan yang optimal (Soeparmanto dalam Putri, 

2008). Masalah gizi yang banyak dialami anak saat memasuki periode kritis 

adalah panjang badan atau tinggi badan kurang dari normal atau disebut 

dengan stunting. Menurut Kemenkes RI (2010) stunting didasarkan pada 

indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan  menurut 

umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD. Salah satu faktor 

secara langsung dapat mempengaruhi stunting pada usia tersebut adalah 

faktor asupan.  

Pemberian ASI ditunjang dengan pemenuhan zat – zat gizi yang 

tepat. ASI merupakan sumber makanan utama dan paling sempuirna bagi 

anak usia 0–6 bulan. ASI eklusif menurut WHO adalah pemberian ASI saja 

tanpa tambahan cairan lain baik susu formula, air putih, air jeruk, ataupun 

makanan tambahan lain (Marimbi, 2010). Sedangkan MP-ASI adalah 

makanan atau minuman tambahan yang diberikan kepada anak usia 6–24 

bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya (Sibagariang, 2010). 
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WHO/UNICEF juga merekomendasikan empat hal penting, meliputi: (1) 

Pemberian ASI  kepada anak segera dalam waktu 30 menit setelah lahir, (2) 

Pemberian ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai 

berusia 6 bulan pertama, (3) Pemberian MP-ASI sejak anak berusia 6 bulan 

sampai 24 bulan, (4) Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 

bulan atau lebih. 

Anak yang mendapatkan MP-ASI sebelum usia 6 bulan, lebih 

banyak terserang diare, sembelit, batuk, pilek, dan panas dibandingkan 

dengan anak yang hanya mendapatkan ASI eksklusif. Hal tersebut 

diakibatkan karena saat anak berumur kurang dari 6 bulan, sel – sel disekitar 

usus belum siap untuk proses pemecahan dan penyerapan sari – sari 

makanan, sehingga makanan yang masuk dapat menyebabkan reaksi yang 

merugikan dan dapat terjadinya alergi (Luluk dalam Nababan, 2018). 

Alasan pemberian MP-ASI pada baduta salah, karena karakteristik keluarga 

khususnya pengetahuan ibu yang kurang. 

Karakteristik keluarga dan pola asuh, seperti pengetahuan dan 

manajemen rumah tangga, dapat menentukan pertumbuhan dan 

perkembangan normal. Kurangnya pengetahuan mengenai makanan yang 

tepat dan praktik pemberian makan dapat menyebabkan masalah gizi 

(stunting) dengan tingkat yang lebih besar daripada hanya kekeurangan 

makanan. Hal yang penting bukan hanya pemberian makanan pendamping 

untuk memenuhi kebutuhan gizi, praktik pemberian makan seperti frekuensi 

makan perlu dipertimbangkan (Sharlin dan Judith, 2014). 
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Pada tahun 2018 secara nasional di Indonesia masih terdapat 11,5% 

status gizi sangat pendek pada anak, dan proporsi status gizi pendek pada 

anak 19,8%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 status gizi sangat pendek 

mengalami penurunan sebesar 6,5%. Sebaliknya pada status gizi pendek 

mengalami kenaikan sebesar 0,1% (Kemenkes RI, 2018). Menurut 

Randiyah (2014) yang telah melakukan penelitian di Yogyakarta 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

ibu tentang MP-ASI dengan pemberian MP-ASI untuk baduta. Kesimpulan 

tersebut dibuktikan bahwa dari 91 responden terdapat 75 responden (82,4%) 

memiliki tingkat pengetahuan tentang MP-ASI baik tetapi pemberian MP-

ASI yang sesuai sebesar 75,8%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ketika 

mengumpulkan data dengan mewawancarai ibu baduta di Kabupaten Bantul 

bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara pemberian MP-ASI 

dengan kejadian stunting, dan memiliki resiko 2,8 kali menjadi stunting 

pada usia 6-23 bulan (Khasanah dkk., 2016). Menurut data Puskesmas 

Srandakan (2018) kasus stunting di Kecamatan Srandakan sebesar 8,3% dan 

pada anak usia 6-24 bulan di Desa Trimurti sebesar 1,4%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu untuk mengkaji 

pengetahuan ibu tentang MP-ASI dan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 

bulan penderita stunting di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu: “Bagaimanakah pengetahuan ibu tentang MP-ASI 

dan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan penderita stunting di Desa 

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Yogyakarta?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang MP-ASI dan 

pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan penderita stunting di Desa 

Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik ibu yang memiliki anak 6-24 bulan 

penderita stunting dan karakteristik anak stunting di Desa Trimurti, 

Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul Yogyakara. 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang MP-ASI pada anak 6-24 

bulan penderita stunting di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

c. Mendeskripsikan pemberian MP-ASI berdasarkan frekuensi dan 

bentuk makanan yang diberikan pada anak 6-24 bulan penderita 

stunting di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten 

Bantul Yogyakara. 

d. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang MP-ASI terhadap 

pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan penderita stunting di 
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Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul 

Yogyakara. 

D. Ruang Lingkup  

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang gizi masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat untuk peneliti  

Dapat menambahkan pengalaman, pengetahuan, dan 

wawasan bidang gizi khususnya gizi masyarakat mengenai 

pengetahuan MP-ASI dan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan 

penderita stunting.  

b. Manfaat untuk pembaca  

Dapat menambah pengetahuan, dan wawasan mengenai 

pengetahuan MP-ASI dan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan 

penderita stunting di Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul Yogyakarta.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat untuk masyarakat  

Melalui penelitian ini diharapkan pada ibu yang memiliki 

anak 6-24 bulan dapat mengetahui pemberian MP-ASI yang tepat 

kepada anak 6-24 bulan, demi menjaga status gizi dan kesehatan 

baduta.   
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b. Manfaat untuk Pemerintah  

Menyediakan informasi dan menjadi sumber rujukan bagi 

Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat dalam membuat 

kebijakan dan pengembangan peningkatan status gizi anak 6-24 

bulan. 

F. Keaslian Penelitian  

Tabel 1. Keaslian Penelitian  

No 
Penulis, Tahun, dan 

Judul Penelitian 
Desain dan Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nababan dan 

Widyaningsih., 2018 

yang berjudul 

Pemberian MP-ASI 

Dini pada Bayi 

Ditinjau dari 

Pendidikan dan 

Pengetahuan Ibu. 

Penelitian ini bersifat 

analitik dengan rancangan 

crossectional. Hasil 

penelitian menunjukkan 

dari 59 ibu yang memiliki 

bayi usia kurang dari 6 

bulan sebanyak 32 (54,2%) 

memiliki tingkat pendidikan 

dasar dan 27 (45,8%) yang 

memiliki pengetahuan baik. 

Sebanyak 32 (54,2%) ibu 

tersebut memberikan MP-

ASI pada anak usia kurang 

dari 6 bulan, dan sebanyak 

27 (45,8%) ibu memberikan 

MP-ASI pada anak usia 

lebih dari 6 bulan. 

1) Terdapat 

kesamaan dengan 

penelitian yaitu 

metode penelitian 

menggunakan 

desain penelitian 

crossectional.  

2) Penelitian yang 

sama – sama 

membahasas 

tentang MP-ASI. 

1) Penelitian Lolli 

dan Sari mengkaji 

pemberian MP-ASI 

berdasarkan tingkat 

pendidikan dan 

pengetahuan ibu. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah, mengkaji 

pemberian MP-ASI 

beserta dengan 

pengetahuan ibu 

tentang MP-ASI 

pada baduta 

stunting. 

2) Penelitian 

Lolli dan Sari 

dilakukan di 

Benkulu, 

sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan di 

Yogyakarta. 

2. Fajry, A, N. 2017 

dengan judul Kajian 

Pemberian Makanan 

Pendamping Air Susu 

Ibu (MP-ASI) Pada 

Balita Usia 6-24 

Metode penelitian 

menggunakan jenis 

penelitian crossectional. 

Hasil penelitian terdapat 

pemberian MP-ASI dengan 

bentuk makanan yang 

1) Metode 

penelitian sama – 

sama menggunakan 

rancangan 

crossectional. 

2) Pembahasan 

1) Penelitian 

Anindita hanya 

mengkaji 

pemberian MP-ASI 

pada balita usia 6-

24 bulan. 
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Bulan Di Desa 

Candibinangun 

Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman. 

sesuai sebanyak 80% dan 

yang tidak sesuai sebanyak 

20%. Frekuensi makanan 

MP-ASI yang sesuai 

sebanyak 94,8% dan yang 

tidak sesuai sebanyak 5,2%. 

Besar porsi MP-ASI yang 

sesuai sebanyak 80% dan 

yang tidak sesuai sebanyak 

20%. Asupan energi MP-

ASI yang cukup sebanyak 

35% dan yang tidak cukup 

sebanyak 65%. Asupan 

protein MP-ASI yang cukup 

sebanyak 27,5% dan yang 

tidak cukup 72,5%. 

penelitian yang 

sama yaitu 

pemberian MP-

ASI. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah, mengkaji 

pemberian MP-ASI 

beserta dengan 

pengetahuan ibu 

tentang MP-ASI 

pada baduta 

stunting.  

2) Tempat 

penelitian yang 

Anindita lakukan di 

Desa 

Candibinangun 

Kecamatan Pakem 

Kabupaten Sleman, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

di Desa Trimurti, 

Kecamatan 

Srandakan, 

Kabupaten Bantul. 

3. Diastiti, N. 2016 

dengan judul Praktik 

Pemberian Makan 

dan Status Stunted 

Balita Di Desa 

Sendangmulyo, 

Kecamatan Minggir, 

Kabupaten Sleman. 

Metode penelitian 

menggunakan jenis 

penelitian observasional dan 

desain penelitian 

crossectional. Hasil 

penelitian didapat adanya 

keterkaitan praktik 

pemberian MP-ASI dengan 

frekuensi makan yang tidak 

sesuai 2 kali lebih besar 

memiliki status stunted. 

Keterkaitan dengan jenis 

makanan MP-ASI yang 

tidak sesuai 2 kali lebih 

besar memiliki status 

stunted. 

1) Metode 

penelitian sama – 

sama menggunakan 

jenis observasional 

dan desain 

crossectional.  

2) Penelitian sama 

membahas tentang 

pemberian MP-ASI 

pada status gizi 

stunting. 

1) Penelitian 

Ninggar hanya 

mengkaji 

pemberian makan 

pada balita dengan 

status stunting. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan saya lakukan 

adalah, mengkaji 

pemberian MP-ASI 

beserta 

pengetahuan ibu 

tentang MP-ASI 

yang memiliki 

baduta dengan 

status stunting.  

2) Tempat 

penelitian Ninggar 

di Desa 

Sendangmulyo, 

Kecamatan 
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Minggir, Sleman. 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan di 

Desa Trimurti, 

Kecamatan 

Srandakan, Bantul. 

 


