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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Usia 0-

24 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, 

sehingga kerap diistilahkan dengan 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 

(Depkes RI, 2006). 

Masalah gizi kurang di Indonesia masih menjadi salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang utama. Tinggi badan menurut umur dapat 

digunakan sebagai indeks status gizi populasi karena merupakan estimasi 

keadaan yang telah lalu atau status gizi kronik yang disebut juga “stunting” 

(Adisasmito, 2008). Kejadian stunting yang terjadi pada usia balita akan 

menyebabkan penurunan kemampuan intelektual dan pertumbuhan (Bhutta, 

dkk, 2008). 

Nilai stunting rate terendah terdapat pada anak di bawah usia enam 

bulan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi pada umur 4-6 bulan masih 

dapat dipenuhi oleh air susu ibu. Gangguan pertumbuhan dapat dimulai 

setelah anak usia enam bulan karena sejak itu makanan pendamping ASI 

mulai diperlukan untuk mencukupi kebutuhan gizi. Prevalensi stunting 

tertinggi terdapat pada anak usia dua tahun. Makanan yang tidak cukup baik 

dalam kuantitas maupun kualitas akan berdampak pada pertumbuhan yang 

terbelakang (Adisasmito, 2008). 
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United Nations Children’s Fund atau UNICEF salah satu badan 

internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan 

meningkatkan derajat kesehatan anak-anak, telah mengembangkan 

kerangka konseptual penyebab timbulnya kurang gizi sebagai salah satu 

strategi mengatasi masalah kurang gizi pada anak-anak. Faktor penyebab 

kurang gizi tersebut terdiri dari penyebab langsung yaitu berupa makanan 

(gizi) yang dikonsumsi dan ada tidaknya penyakit yang diderita seseorang; 

dan penyebab tidak langsung digambarkan dengan ketahanan pangan yang 

kurang memadai, pola pengasuhan yang kurang memadai, pelayanan 

kesehatan dan lingkungan yang kurang memadai (Aritonang, 2010). 

 Untuk mencapai tumbuh kembang optimal, di dalam Global Strategy 

for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan 

empat hal penting yang harus dilakukan yaitu pertama memberikan air susu 

ibu kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah lahir, kedua 

memberikan hanya air susu ibu (ASI) saja atau pemberian ASI secara 

eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, ketiga memberikan 

makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi berusia 6-24 bulan, 

dan keempat meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan 

atau lebih. Rekomendasi tersebut menekankan secara sosial budaya MP-

ASI hendaknya dibuat dari bahan pangan yang murah dan mudah diperoleh 

di daerah setempat (indigenous food) (Depkes RI, 2006). 

 Kebutuhan gizi bayi lebih sedikit dari kebutuhan orang dewasa, 

namun jika dibandingkan per unit berat badan maka kebutuhan gizi bayi jauh 

lebih besar dari usia perkembangan lain. Makanan bergizi menjadi 

kebutuhan utama bayi pada proses tumbuh kembangnya, sehingga 
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kelengkapan unsur pada gizi hendaknya perlu diperhatikan dalam makanan 

sehari-hari yang dikonsumsi bayi (Sulistyoningsih, 2011). 

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan tanpa tanding ciptaan Allah 

fungsinya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam 

melawan kemungkinan serangan penyakit. Menurut para ahli sampai usia 6 

bulan bayi tidak membutuhkan makanan atau minuman selain ASI, artinya 

bayi hanya memperoleh susu ibu saja tanpa tambahan cairan lain baik susu 

formula, jeruk, madu, air, teh bahkan air putih sekalipun. Bayi juga tidak 

diberi makanan padat lain seperti pisang, bubur susu, pepaya biskuit, bubur 

nasi, tim atau yang lain (Rosita, 2008). 

Pola makan pada kelompok bayi berbeda dengan orang dewasa 

dikarenakan kemampuan fisiologi bayi belum berkembang secara sempurna 

sehingga pola pemberian makanan pada bayi harus disesuaikan dengan 

usianya (Sulistyoningsih, 2011). Menurut Depkes RI (2006), makanan 

pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan yang mengandung zat gizi, 

diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan 

gizi selain dari ASI. Hasil penelitian Arifah dan Mintarja (2009), menunjukkan 

bahwa pengetahuan dan sikap ibu berpengaruh signifikan terhadap 

pemberian MP-ASI pada ibu-ibu yang mempunyai bayi 0-6 bulan. 

Pemberian makanan padat atau tambahan terlalu dini dapat 

mengganggu pemberian ASI eksklusif serta meningkatkan angka kesakitan 

pada bayi, selain itu tidak ditemukan bukti yang menyokong bahwa 

pemberian makanan padat atau tambahan pada usia 4 atau 5 bulan lebih 

menguntungkan, bahkan sebaliknya hal ini akan mempunyai dampak negatif 

terhadap kesehatan bayi dan tidak ada dampak positif untuk perkembangan 
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pertumbuhannya (Pudjiadi, 2001). Hasil penelitian Meipita (2009) 

menunjukkan terdapat hubungan antara frekuensi pemberian MP-ASI, 

kontribusi energi MP-ASI, kontribusi protein MP-ASI dengan status gizi. 

Menurut WHO tahun 2010 bahwa prevalensi stunting di dunia adalah 

29,8%. Laporan Riskesdas tahun 2010 prevalensi balita pendek di Indonesia 

adalah 35,6% terjadi penurunan 1,2% dari keadaan 2007 sebesar 36,8% 

sedangkan di Jawa Tengah prevalensi balita pendek menurut TB/U pada 

tahun 2010 adalah sebesar 33,9 % (Depkes RI, 2010). 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 

status gizi balita berdasarkan BB/U diketahui 0,51% balita mengalami gizi 

buruk, 3,81% mengalami gizi kurang, dan berdasarkan TB/U bahwa 19,39% 

mengalami stunting. Prevalensi stunting di Kecamatan Kartasura sebesar 

24,16%. Kelurahan Kartasura adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada 

di Kecamatan Kartasura yang mempunyai prevalensi gizi buruk dan gizi 

kurang tertinggi yaitu 0,75% untuk gizi buruk dan 3,57% untuk gizi kurang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan masih sedikit penelitian 

tentang perbedaan pola MP-ASI terhadap status gizi stunting maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perbedaan pola pemberian MP-ASI 

antara balita stunting dan non-stunting di Kelurahan Kartasura Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan 

pola pemberian MP-ASI antara balita stunting dan non-stunting di Kelurahan 

Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pola 

pemberian MP-ASI antara balita stunting dan non-stunting di Kelurahan 

Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan status gizi balita.  

b. Mendiskripsikan pola pemberian MP-ASI. 

c. Menganalisis perbedaan pola pemberian MP-ASI antara balita 

stunting dan non-stunting. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mahasiswa mendapat tambahan pengetahuan dalam mengapli-

kasikan ilmu pengetahuan di masyarakat terutama tentang pola 

pemberian MP-ASI. 

2. Bagi Puskesmas Kartasura 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan untuk pelaksanaan program gizi dan meningkatkan kerjasama 

lintas program mengenai pengetahuan gizi khususnya materi tentang 

pemberian MP-ASI agar status gizi balita dapat meningkat. 




