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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 

difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian 

ibu dan bayi, penurunan prevelensi balita pendek (stunting), pengendalian 

penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular. Upaya 

peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevelensi balita 

pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di 

dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-

2019 (Kemenkes RI, 2016). Pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDG’s) tahun 2030 adalah mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk 

mencapai target internasional 2025 untuk penurunan anak pendek (stunting) 

dan anak kurus (wasting) pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja 

perempuan, wanita hamil dan menyusui serta lansia (Kemenkes RI, 2015). 

Dibandingkan beberapa negara tetangga, Indonesia memiliki 

prevelensi balita pendek tertinggi dibandingkan Myanmar (35%), Vietnam 

(23%), Thailand (16%), dan Singapura (4%) (Kemenkes RI 2016). Menurut 

Riskesdas (2013) secara nasional presentase status gizi balita pendek (pendek 

dan sangat pendek) di Indonesia tahun 2013 adalah 37,2%, angka tersebut 

meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 35,6%.  
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Berdasarkan profil Dinas Kesehatan DIY tahun 2015 prevalensi 

balita stunting yaitu sebesar 14,36%. Prevalensi balita stunting paling tinggi 

di Gunungkidul sebesar 19,82%, diikuti Kulonprogo sebesar 16,74%, Kota 

Yogyakarta sebesar 14,44%, Sleman sebesar 12,86% dan Bantul sebesar 

12,01%. (Dinas Kesehatan DIY, 2016). 

Balita Stunted DIY 2017 Prevalensi balita pendek di DIY pada tahun 

2016 sebesar (11 %),  angka ini turun dari tahun 2015 sebesar (14,36% ) dan 

kembali naik  menjadi (13,86%) pada tahun 2017. Prevalensi balita pendek 

terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul (20,60%) dan terendah Kabupaten 

Bantul (10,41%). Dari angka ini terlihat bahwa prevalensi balita sangat 

pendek di DIY lebih tinggi jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013 

(8.2%). 

Hasil penelitian yang dilakukan Najahah, Adhi, dan Pinatih (2015) 

menunjukan bahwa pemberian MP-ASI merupakan faktor resiko balita 

stunting. Pada penelitian ini balita yang mendapat MP-ASI tidak sesuai 

memiliki resiko 7,4 kali mengalami stunting dibandingkan balita yang 

mendapat MP-ASI sesuai. 

 Menurut Meilyasari dan Isnawati (2014) stunting sangat erat 

kaitannya dengan pola pemberian makanan (ASI dan MP-ASI) terutama pada 

2 tahun pertama kehidupan. Pola pemberian makanan dapat memengaruhi 

kualitas konsumsi makanan pada balita, sehingga dapat memengaruhi status 

gizi balita. Pemberian ASI yang kurang dari 6 bulan dan MP-ASI terlalu dini 

dapat meningkatkan risiko stunting karena saluran pencernaan bayi belum 
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sempurna sehingga lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti diare dan 

ISPA. Penyakit infeksi dapat menurunkan kemampuan absorpsi zat gizi 

dalam tubuh, sehingga meningkatkan kejadian sakit atau frekuensi sakit pada 

balita yang dapat menurunkan nafsu makan, pola konsumsi makanan dan 

jumlah konsumsi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga memengaruhi 

status gizi balita (Suiraoka,Kusumajaya dan Larasati, 2011). 

Masa balita berangsur sangat pendek serta tidak dapat diulang lagi  

maka masa balita disebut masa keemasan (golden period) jendela kesempatan 

(window of opportunity) dan masa kritis (critical periode). Gerakan 1000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK) merupakan bagian dari gerakan untuk 

menurunkan masalah gizi pada 1000 HPK yakni dari awal kehamilan sampai 

usia 2 tahun. Fase ini disebut sebagai periode emas, karena pada masa ini 

terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Kurangnya gizi pada periode ini 

akan mengakibatkan kerusakan atau terhambatnya pertumbuhan yang tidak 

dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jika pada rentang usia 

tersebut anak mendapatkan asupan gizi yang optimal maka penurunan status 

gizi anak bisa dicegah sejak awal (Kemenkes RI, 2013). 

Penerapan pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai 

anak berusia 2 tahun belum terlaksana dengan baik, salah satunya masih 

tingginya pemberian MP-ASI sebelum bayi berusia 6 bulan. Dalam Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdes) (2013) diketahui 44,7% bayi usia 0-5 bulan 

telah diberikan MP-ASI berupa susu formula, biskuit, bubur, nasi lembek dan 

pisang. 
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Hasil SDKI tahun 2012 menunjukan bahwa 50,1% ibu telah 

memberikan MP-ASI berupa air putih, sari buah, makanan padat atau 

setengah padat, dan susu formula kepada bayi berusia kurang dari 6 bulan. 

Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) diketahui 44,7% bayi usia 0-5 bulan 

telah diberikan MP-ASI berupa susu formula (82,6%), madu (11,7%), air gula 

(3,7%), air putih (11,9%), bubur (2,2%), pisang (3,7%), nasi (1,5%), dan 

sisanya (3,7%) diberi air tajin, air kelapa, dan teh manis. 

Menurut penelitian yang dilakukan Kursani dan Irwana (2015) 

menunjukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI. 

Ibu yang berpengetahuan rendah berpeluang memberikan MP-ASI dini pada 

bayi dibandingkan dengan ibu berpengetahuan tinggi. Ibu yang paritas 

primipara berpeluang memberikan MP-ASI dini pada bayi dibandingkan 

dengan paritas multipara. Ibu yang bekerja berpeluang memberikan MP-ASI 

dini dibandingkan ibu yang tidak bekerja. 

Menurut Widyaswari (2011), pemberian MP-ASI pada bayi sebelum 

usia 6 bulan dapat meningkatkan resiko terjadinya infeksi dan diare. 

Berdasarkan data dari Dinkes Gunungkidul, wilayah yang memiliki jumlah  

kasus stunting terbanyak yaitu di kecamatan Gedangsari II  yaitu 35,60%. Di 

wilayah Gedangsari sendiri terdapat 4 desa. Desa yang jumlah kasus stunting 

terbanyak berada di Watugajah yaitu 29,94%. Desa Watugajah sendiri terbagi 

menjadi berberapa dusun yaitu dusun Watugajah, dusun Jelok, dusun Gunung 

Cilik, dusun Tamansari dan dusun Plasan. Dusun yang memiliki balita usia 

6-24 bulan terbanyak berada di dusun Jelok. Peneliti ingin mengetahui lebih 
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lanjut mengenai Gambaran Perilaku Pemberian Makanan  Pendamping ASI 

(MP ASI) pada balita usia 6 – 24 bulan di Dusun Jelok, Desa Watugajah, 

Kecamatan Gedangsari II, Gunungkidul. 

B. Rumusan Masalah 

Kabupaten Gunungkidul memiliki prevelensi balita pendek terbesar 

dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya. Kecamatan dengan angka 

kejadian stunting  tertinggi di Gunungkidul yaitu kecamatan Gedangsari II. 

Dusun Jelok merupakan salah satu dusun di desa Watugajah dengan 

memiliki balita usia 6-24 bulan terbanyak. Hasil penelitian yang dilakukan 

Najahah, Adhi, dan Pinatih (2015) menunjukan bahwa pemberian MP-ASI 

merupakan faktor resiko balita stunting. Pada penelitian ini balita yang 

mendapat MP-ASI tidak sesuai memiliki resiko 7,4 kali mengalami stunting 

dibandingkan balita yang mendapat MP-ASI sesuai. Maka berdasarkan 

uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui  “Bagaimana  

Gambaran Perilaku Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) pada 

Balita Usia 6 – 24 bulan di Dusun Jelok, Desa Watugajah, Kecamatan 

Gedangsari II ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku 

pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada anak usia 6 – 24 
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bulan di Dusun Jelok, Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari II Tahun 

2019. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik ibu yang memiliki balita usia 6-24 bulan 

meliputi jumlah anak hidup, pendidikan, dan pekerjaan. 

b. Mengetahui perilaku pemberian makanan pendamping ASI (MP-

ASI) pada balita usia 6-24 bulan menurut usia pemberian, frekuensi 

pemberian, variasi, jumlah, dan tekstur pemberian.  

D. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian yang berjudul “Gambaran Perilaku Pemberian 

Makanan Pendamping Asi (MP-ASI) pada Balita usia 6-24 bulan di Duaun  

Jelok, Desa Watugajah, Kecamatan Gedangsari II”, ruang lingkup peneliti 

yang di lakukan oleh penulis dalam bidang profesi kebidanan adalah tentang 

gizi anak. 

E. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi informasi tambahan 

mengenai gambaran perilaku pemberian makanan pendamping ASI (MP- 

ASI) pada anak usia 6-24 bulan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kader 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pemberian 

MP-ASI untuk balita sehingga kader dapat bekerjasama dengan 

puskesmas untuk meningkatkan program di masyarakat. 

b. Bagi bidan dan tenaga gizi 

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi informasi dalam 

meningkatkan program dan pelayanan gizi untuk balita.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi penelitian 

selanjutnya. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian Hariyati HI (2017) dengan judul “Gambaran Pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Balita usia 6-24 bulan”. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapat 

bahwa pemberian MP-ASI adalah cukup sebanyak 26 responden 

(40,0%), pemberian MP-ASI berdasarkan pengertian, tujuan, dan waktu 

adalah baik  sebesar 29 responden (44,6 %), pemberian MP-ASI 

berdasarkan frekuensi dan jumlah  adalah cukup sebanyak 32 responden 

dan berdasarkan hal yang perlu di perhatikan bila anak mulai makan 

adalah baik sebanyak 32 responden (47.7%). Perbedaan dari penelitian 

ini adalah Subjek, waktu dan lokasi penelitian. 
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2. Penelitian Pakhir, Asmarudin (2015) yang berjudul “Gambaran Pola 

Pemberian Makanan Pendamping ASI dan Status Gizi pada Balita Usia 

6-24 Bulan di Desa Bonto Bunga Kabupaten Maros”. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif dengan teknik pengambilan purposive sampling. Hasil 

penelitian didapat bahwa dari 32 responden menunjukan frekuensi 

pemberian MP-ASI umur 6-8 bulan sebanyak 5 balita (55,6%) yang tidak 

sesuai. Umur 9-11 bulan sebanyak 2 balita (50%) yang tidak sesuai, umur 

12-24 bulan sebanyak 14 balita (73,35%). Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah subjek, waktu, dan lokasi penelitian. 

3. Penelitian Pelealu, P (2017) dengan judul “Gambaran Pemberian 

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dan Status Gizi pada Bayi Usia 6-

12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Kalawat Kecematan Kolongan 

Kabupaten Minahasa Utara”. Hasil penelitian didapat bahwa dari usia 

pertama pemberian MP-ASI tidak tepat sebanyak 88,2%, frekuensi 

pemberian MP-ASI yang tepat 92,5%, jumlah pemberian MP-ASI yang 

tepat 87,1%, dan variasi pemberian tidak tepat 98,9%. Terdapat 2,2% 

bayi berstatus gizi buruk, sebanyak 10,8% bayi berstatus gizi kurang dan 

87,1%. Perbedaan dari penelitian ini adalah subjek, waktu, dan lokasi 

penelitian. 

 

 


