BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kelompok bayi usia 0-12 bulan menjadi salah satu fase sangat
menentukan kelangsungan hidup seseorang di masa yang akan datang.
Menurut Kemenkes (2016), usia 0-24 bulan merupakan masa pertumbuhan
dan perkembangan yang pesat, sehingga sering diistilahkan sebagai periode
emas sekaligus periode kritis. Periode emas dapat diwujudkan apabila pada
masa ini, bayi dan anak memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk tumbuh
kembang optimal. Sebaliknya apabila bayi dan anak pada masa ini tidak
memperoleh makanan sesuai kebutuhan gizinya, maka periode emas akan
berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu tumbuh kembang bayi
dan anak, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya (Kemenkes, 2016).
Periode 1000 hari pertama sering disebut window of opportunities atau
sering juga disebut periode emas (golden period) didasarkan pada masa janin
sampai anak usia dua tahun terjadi proses tumbuh kembang yang cepat dan
tidak terjadi pada kelompok usia lain (Kemenkes, 2012). Pada anak usia 6-24
bulan, kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi
dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Pada usia ini anak berada pada periode
pertumbuhan dan perkembangan cepat, mulai terpapar terhadap infeksi dan
secara fisik mulai aktif, sehingga kebutuhan terhadap gizi harus terpenuhi.
Agar mencapai gizi seimbang maka perlu ditambah dengan Makanan

1

2

Pendamping ASI atau MP-ASI, sementara ASI tetap diberikan sampai bayi
berusia dua tahun (Kemenkes, 2012).
Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF
merekomendasikan empat hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai
tumbuh kembang optimal pada anak, yaitu : (1) memberikan air susu ibu
kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, (2) memberikan
hanya air susu ibu (ASI) saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir
sampai bayi berusia 6 bulan, (3) memberikan makanan pendamping air susu
ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan, dan (4) meneruskan
pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Rekomendasi
tersebut menekankan, secara sosial budaya makanan pendamping ASI
hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh di
daerah setempat (indigenous food) (Yuliarti, N 2010).
Beberapa penelitian menyatakan bahwa masalah gizi pada bayi dan anak
disebabkan kebiasaan pemberian ASI dan MP-ASI yang tidak tepat (segi
kuantitas dan kualitas). Selain itu, para ibu kurang menyadari bahwa sejak bayi
berusia 6 bulan sudah memerlukan MP-ASI dalam jumlah dan mutu yang baik
(Hermina & Nurfi, 2010). Salah satu permasalahan dalam pemberian makanan

pada bayi adalah terhentinya pemberian air susu ibu (ASI) dan pemberian MPASI dini (Prihutama, 2018). Menurut penelitian Teshome, anak yang diberi
MP-ASI terlalu dini (<4 bulan) berisiko menderita kejadian stunting
(Teshome, 2009).
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Tujuan pemberian makanan pedamping ASI adalah untuk menambah
energi dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat memenuhi
kebutuhan bayi secara terus menerus. Dengan demikian makanan tambahan
diberikan untuk mengisi kesenjangan antara kebutuhan nutrisi total pada anak
dengan jumlah yang didapatkan ASI (Talibo, 2015).
Praktek pemberian makanan pendamping ASI terlambat dan pemberian
makanan pendamping ASI yang tidak benar sering ditemukan dalam
kehidupan masyarakat. Banyak yang dapat mempengaruhi diantaranya
pengetahuan, dan sikap ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI.
Ketidaktahuan ibu mengenai pemberian makanan pendamping ASI dapat
memperburuk gizi anak karena masa bayi merupakan masa rawan bagi anak
mengalami kekurangan gizi (Nurhasanah, 2015).
Orangtua perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam memberi
makanan pendamping ASI agar kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi. Di antaranya
variasi makanan, frekuensi pemberian makanan, konsistensi, terutama terkait
kebersihan proses pembuatan dan pemilihan bahan makanan, juga pemberian
makan sesuai usia dan kebutuhan serta kondisi bayi. Adapun mengenai jadwal
makan, untuk tahap awal, orangtua perlu jeli melihat kondisi bayi
(Nurhasanah, 2015).
Berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2017, secara nasional
prevalensi balita pendek atau stunting pada tahun 2017 adalah 29,6 %. Jika
dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 2016 yaitu sebesar 27,5
%, terlihat meningkat. Di Jawa Tengah, pada tahun 2017 terdapat balita
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stunting sebesar 28,5%, hasil tersebut berada dibawah prevalensi nasional,
akan tetapi masih jauh dari target WHO yaitu sebesar 20%.
Hasil pelaksanaan pemantauan status gizi dan pemantauan konsumsi gizi
Kabupaten Magelang tahun 2017, ditemukan balita pendek di Kabupaten
Magelang sebanyak

37,6% atau manampati peringkat pertama prevalensi

balita pendek terbanyak di Jawa Tengah. Jumlah tersebut juga jauh diatas
prevalensi nasional tahun 2017. Dari data tersebut, ditemukan balita pendek
dan sangat pendek di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun, Kabupaten
Magelang yaitu sebesar 1.19% balita pendek dan 1,79% balita sangat pendek
menduduki peringkat kedua jumlah balita pendek dan sangat pendek di
Kabupaten Magelang.
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik dan
berminat

untuk

melakukan

penelitian

mengenai

gambaran

tingkat

pengetahuan ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan tentang makanan
pendamping ASI.
B. Rumusan Masalah
Periode 1000 hari pertama atau yang sering disebut window of
opportunities atau periode emas (golden period) didasarkan pada masa
janin sampai anak usia dua tahun terjadi proses tumbuh kembang yang
cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Pada anak usia 6-24 bulan,
kebutuhan terhadap berbagai zat gizi semakin meningkat dan tidak lagi
dapat dipenuhi hanya dari ASI saja. Praktek pemberian makanan
pendamping ASI terlambat dan pemberian makanan pendamping ASI yang
tidak benar sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Banyak yang
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dapat mempengaruhi diantaranya pengetahuan, dan sikap ibu dalam
pemberian makanan pendamping ASI. Ketidaktahuan ibu mengenai
pemberian makanan pendamping ASI dapat memperburuk gizi anak karena
masa bayi merupakan masa rawan bagi anak mengalami kekurangan gizi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah
bagaimana gambaran tingkat pengetahuan ibu yang memiliki bayi usia 0-6
bulan tentang pemberian makanan pendamping ASI di Desa Ngadipuro,
Kecamatan Dukun tahun 2019.
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu yang memiliki bayi usia
0-6 bulan tentang pemberian makanan pendamping ASI di Desa
Ngadipuro, Kecamatan Dukun tahun 2019.
2. Tujuan Khusus
a. Diketahuinya usia, paritas, pendidikan, dan pekerjaan ibu yang
memiliki bayi usia 0-6 bulan di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun
tahun 2019.
b. Diketahuinya tingkat pengetahuan ibu yang memiliki bayi usia 0-6
bulan tentang pemberian makanan pendamping ASI di Desa
Ngadipuro, Kecamatan Dukun tahun 2019.
D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi masalah gizi pada bayi.
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E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian dapat menjadi masukan, tambahan informasi dan
menambah referensi bagi para pembaca untuk melengkapi penulisan
karya ilmiah mengenai makanan pendamping ASI.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Kepala Desa Ngadipuro
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna bagi Kepala Desa Ngadipuro agar dapat diadakan kegiatan
yang berkaitan tentang masalah pemberian makanan pendamping
ASI di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun.
b. Bagi Bidan Desa di Desa Ngadipuro
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna bagi bidan pelaksana di wilayah Desa Ngadipuro maupun
bidan yang bekerja di Puskesmas Dukun tentang masalah pemberian
makanan pendamping ASI di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun.
c. Bagi Kader Posyandu di Desa Ngadipuro
Hasil penelitian dapat menjadi informasi bagi para kader
untuk mengingatkan ibu yang memiliki bayi agar pemberian
makanan pendamping ASI diberikan sesuai umurnya.
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F. Keaslian Penelitian
Penelitian yang berhubungan dengan “Gambaran Tingkat Pengetahuan
Ibu yang Memiliki Bayi Usia 0-6 Bulan tentang pemberian Makanan
Pendamping ASI” pernah dilaksanakan, yaitu :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah tahun 2015, yang berjudul
“Gambaran Perilaku Ibu Dalam Pemberian Makanan Pendamping ASI
Pada Bayi dan Anak Usia 6-24 Bulan di Puskesmas Pauh Tahun 2015”.
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah ibu
yang mempunyai bayi usia 6-24 bulan di Puskesmas Pauh sebanyak 50
orang. Teknik pengambilan sampel adalah accidental sampling Hasil
penelitian didapatkan lebih dari separuh (52%) ibu memiliki tingkat
pengetahuan rendah, lebih dari separuh (58%) ibu memiliki sikap negatif,
dan lebih dari separuh (54%) ibu memiliki tindakan kurang baik tentang
pemberian makanan pendamping ASI di Puskesmas Pauh tahun 2015.
Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek, cara pengambilan sampel,
waktu, variabel, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah
menggunakan metode penelitian, yaitu deskriptif .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina

tahun 2018, yang berjudul

“Pengetahuan Ibu tentang MP-ASI pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Wilayah
Kerja Puskesmas Bima Maroa Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2018”. Jenis penelitian adalah deskriptif. Hasil dari
penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan Pengetahuan ibu bayi
usia 0-6 bulan tentang MP-ASI di Wilayah Kerja Puskesmas Bima Maroa
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Kecamatan Andolo Kabupaten Konawe Selatan sebagian besar yang
memiliki pengetahuan baik dan cukup berada pada usia tidak berisko dan
yang memiliki pengetahuan kurang berada pada usia berisiko. berdasarkan
umur ibu, sebagian besar yang memiliki pengetahuan baik berpendidikan
tinggi, pengetahuan kurang berpendidikan menengah, pengetahuan kurang
berpendidikan rendah, sebagian besar yang memiliki pengetahuan baik
dan cukup paritasnya dalam kategori multipara, sedangkan ibu Bayi Usia
0-6 Bulan yang memiliki pengetahuan kurang, paritasnya dalam kategori
primipara, sebagian besar yang memiliki pengetahuan baik telah
mendapatkan

informasi

tentang

MP-ASI

dari

tenaga

kesehatan,

pengetahuan cukup telah mendapatkan informasi tentang MP-ASI dari
media sosial dan cetak, pengetahuan kurang terbanyak karena belum
pernah mendengartentang MP-ASI.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Talibo tahun 2015, yang berjudul
“Gambaran Perilaku Ibu Tentang Pemberian MP ASI Dini dengan Status
Gizi Balita di Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone
Bolango”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan desain penelitian
cross sectional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku ibu
yang memberikan makanan pendamping ASI pada anaknya kurang dari 6
bulan sejumlah 50 orang (45,87%), status gizi baik balita baik sejumlah 48
orang (44.04%), dan status gizi kurang balita sejumlah 61 orang (55.96%).
Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek, waktu, variabel, dan lokasi
penelitian. Sedangkan persamaannya adalah jenis, dan desain penelitian.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Sukirno tahun 2018, yang berjudul
“Gambaran pengetahuan dan Sikap Ibu Balita Usia 6-36 Bulan Tentang
Pemberian Makanan Pendamping ASI di Pingit Kelurahan Bumijo, Jetis
Kota Yogyakarta Tahun 2018”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
dengan desain penelitian cross sectional dengan populasi sebanyak 84
responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan
responden terhadap pemberian makanan pendamping ASI sebagian besar
cukup. Sikap responden dalam pemberian makanan pendamping ASI
sebagian besar mendukung. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi,
waktu, jumlah responden. Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis
dan desain penelitian, variabel yang digunakan.

