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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan 

indikator utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKB adalah 

jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu 

satu tahun (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 2013). Kesehatan pada anak dapat 

dipengaruhi oleh seribu hari pertama kehidupan, yang dimulai dari masa janin  di 

dalam kandungan ibu hingga menginjak usia dua tahun, dan mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat. Masa ini sering disebut juga sebagai window of 

opportunity atau periode emas pertumbuhan. Jika terjadi kerusakan pada masa 

ini akan bersifat irreversible yaitu masalah yang tidak dapat diperbaiki pada masa 

selanjutnya dan akan mempengaruhi kesehatan dari masa anak-anak hingga 

tumbuh dewasa (WHO, 2003).  

       Malnutrisi banyak terjadi pada usia 6 bulan ke atas dikarenakan pada usia ini 

terjadi peralihan dari ASI ke Makanan Pendamping ASI (MPASI) dan pada 

periode ini peran orang tua dan pengetahuan orang tua sangat penting seperti 

dalam pemberian  jenis  makanan yang akan dikonsumsi, bahan-bahan 

makanan, serta cara pengolahan makanan yang akan diberikan kepada bayi 

yang sangat menentukan status gizi pada bayi (Heli, 2006 dan Flegal, 2007). 

Pada saat bayi memasuki usia 7 bulan, bayi mulai diberikan MPASI  sehingga 

konsumsi ASI lebih sedikit dan bayi rentan mengalami kurang gizi, karena jumlah 

energi yang diasup bayi lebih sedikit dibandingkan pada saat mengkonsumsi ASI 

Eksklusif (Fikawati, Syafiq dan Karima, 2015). 
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       ASI adalah makanan terbaik untuk  bayi dalam usia enam bulan pertama 

kehidupan, ASI dapat melindungi bayi dari penyakit penyebab kematian bayi 

diseluruh dunia seperti penyakit diare, ISPA dan radang paru-paru sedangkan 

pada bayi yang diberikan MPASI dini (sebelum enam bulan) bayi lebih banyak 

terserang diare, sembelit, batuk pilek dan panas (Fikawati, Syafiq dan Karima, 

2015).  Rochimiwati, Mas’ud dan Giringan (2013) menyatakan bahwa penyebab 

gangguan pertumbuhan pada bayi dapat disebabkan oleh pola konsumsi 

Makanan Pendamping (MPASI) yang kurang tepat dan kurang benar.                 

Pertumbuhan (growth) dapat dilihat seperti ukuran panjang, ukuran berat badan, 

umur tulang, organ maupun individu. Perkembangan (development) 

bertambahnya kemampuan (skill) dalam struktur dan fungsi tubuh, seperti organ 

dan sistem tubuh dapat menjalankan fungsinya yang dapat mencakup tingkah 

laku, emosi serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Fikawati, Syafiq 

dan Karima, 2015).  

        Faktor lain yang dapat mempengaruhi masalah gizi pada anak yaitu faktor 

langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung seperti makanan dan infeksi 

sedangkan untuk faktor tidak langsung adalah pola pengasuhan anak, perawatan 

kesehatan, sanitasi lingkungan yang kurang memadai serta ketahanan pangan 

dalam keluarga (Giri, 2013). Menurut Prabantini (2010) Apabila MPASI diberikan 

pada usia di bawah 6 bulan, maka sistem pencernaan bayi belum sempurna 

enzim pencernaan yang terdapat pada bayi belum lengkap dan dapat 

menyebabkan berbagai reaksi seperti diare dan gangguan pencernaan lainnya, 

pada saat bayi  berumur 3-4 bulan jumlah pepsin dan asam lambung baru akan 

meningkat, sampai  usia 6 bulan jumlah enzim amilase yang diproduksi oleh 

pankreas belum cukup untuk mencerna makanan kasar.  
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         Enzim seperti isomaltase, maltase dan sukrase belum seperti orang 

dewasa sebelum bayi berusia lebih dari 6 bulan serta jumlah enzim bile salts dan 

enzim lipase juga masih sedikit sehingga percernaan lemak belum seperti orang 

dewasa pada umumnya. Menyebabkan asupan lain selain ASI membuat usus  

terpaksa bekerja keras untuk mengolah dan memecah makanan yang masuk, 

karena makanan tidak dapat dicerna dengan baik akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan motilitas usus dan menimbulkan terjadinya defluk atau kram usus 

(Prabantini, 2010). Salah satunya gangguan pencernaan yang terjadi adalah 

Hiperperistaltik yang dapat menyebabkan berkurangnya kecepatan usus untuk 

menyerap makanan (Putri, 2010). 

       Prevalensi status gizi pada balita di Indonesia tahun 2013 yaitu 19,6% yang 

terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 13,9% gizi kurang, apabila dibandingkan dengan 

angka prevalensi Nasional pada tahun 2007 (18,4%) dan tahun 2010 (17,9%) 

terlihat meningkat. Masalah kesehatan dianggap serius apabila prevalensi gizi 

buruk-kurang antara 20,0-29,0%  dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila 

>30%. Masalah gizi buruk-kurang di Indonesia masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat mendekati prevalensi tinggi berdasarkan data tahun 2013 

(Riskesdas, 2013). 

       Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (2017) prevalensi status 

gizi balita menurut indeks BB/U, pada Puskesmas Kartasura  terdapat kasus gizi 

buruk (0,28%) serta kasus gizi kurang (2,70%), gizi baik (95,74%) dan gizi lebih 

(1,28%). Survei pendahuluan yang telah dilakukan pada bulan September 2017 

berdasarkan data Dinkes Sukoharjo (2017) jumlah bayi 0-6 bulan yang diberi ASI 

Eksklusif di Kartasura sebesar 60,8 %, dan ini merupakan cakupan ASI Eksklusif 

terendah nomor 4 setelah Gatak 49,7%, Baki 53,2% dan Grogol 55,2%. Data di 
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Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa cakupan ASI 

Eksklusif sebesar 22,81%, cakupan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

target Nasional yaitu sebesar 42,00% (Kemenkes, 2015).  

         Hasil wawancara survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan 

Desember 2017 terhadap 11 ibu baduta didapatkan 63,3% ibu yang memberikan 

MPASI dini dan 36,36% ibu yang memberikan MPASI tidak dini, MPASI yang 

paling banyak diberikan kepada baduta yaitu 57,14% ibu memberikan susu 

formula SGM, 28,57% ibu memberikan air putih dan 14,2% ibu memberikan susu 

formula Morinaga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perbedaan status gizi antara baduta yang diberi 

MPASI dini dengan baduta yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

       Adakah perbedaan status gizi antara baduta yang diberi MPASI dini dengan 

baduta yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

        Mengetahui perbedaan status gizi antara baduta yang diberi MPASI dini 

dengan baduta yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui status gizi baduta yang diberi MPASI dini di Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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b. Mengetahui status gizi baduta yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

c. Menganalisis perbedaan status gizi antara baduta yang diberi MPASI dini 

dengan baduta yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti Lain 

       Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.   

2. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

       Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan bahan masukan untuk 

upaya merancang promosi gizi yang tepat dalam penurunan pemberian 

MPASI dini dan peningkatan ASI Eksklusif terhadap baduta . 

3. Manfaat bagi Puskesmas 

       Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang status 

gizi antara baduta yang diberi MPASI dini dengan baduta yang diberi MPASI 

tidak dini sehingga dapat memperbaiki status gizi pada baduta di Puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

        Perbedaan status gizi antara baduta yang diberi MPASI dini dengan  baduta 

yang diberi MPASI tidak dini di Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 


