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A. Latar Belakang 

Masalah gizi disamping merupakan sindroma kemiskinan yang erat 

kaitannya dengan masalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga juga 

menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola 

hidup sehat. Faktor penyebab yang mempengaruhi status gizi balita ada dua 

kategori yaitu faktor langsung seperti keadaan infeksi, dan tingkat konsumsi 

serta faktor tidak langsung seperti pengaruh budaya, penyediaan pangan, 

keterjangkauan pelayanan kesehatan, pendapatan keluarga, higiene dan 

sanitasi lingkungan, tingkat pengetahuan ibu tentang gizi (Supariasa, 2013). 

Setelah memasuki umur 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi sudah bertambah, 

pemberian ASI saja hanya memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan bayi. Oleh 

karena itu, bayi mulai memerlukan makanan pendamping ASI (Sudaryanto, 

2014). 

Menurut World Health Organization (WHO) (2013), lebih dari 50% 

kematian bayi terkait dengan keadaan kurang gizi, dan dua pertiga diantara 

kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat 

pada bayi, seperti pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat 

diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh lemah, sering sakit dan 

gagal  tumbuh. Penelitian di Sri Lanka menunjukkan 23% bayi menerima 

makanan pendamping ASI pada usia 4 bulan, dan hampir semua ibu-ibu sudah 
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mulai memberikan padat seperti nasi tim, biskuit, dll tanpa saran dari medis. 

Total dari 410 bayi, terdapat 34% bayi diberikan makanan pendamping ASI 

sebelum usia 6 bulan (Wargiana dkk, 2012). Kenyataannya, praktek pemberian 

MP-ASI dini sebelum usia 6 bulan masih banyak dilakukan di negara 

berkembang seperti Indonesia. Hal ini akan berdampak terhadap kejadian 

infeksi yang tinggi seperti diare, infeksi saluran napas, alergi hingga gangguan 

pertumbuhan. Terlambat memberikan MP-ASI pada baduta itu pertanda bahwa 

suatu masyarakat itu miskin sehingga tidak mampu memberikan makanan pada 

anaknya dan bisa juga dampak pemberian MP-ASI yang terlambat diantaranya 

menyebabkan bayi sulit untuk menerima makanan pendamping, menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dapat menyebabkan gizi buruk 

pada bayi karena energi dan zat-zat gizi yang dihasilkan ASI tidak mencukupi 

lagi kebutuhan bayi setelah berusia 6 bulan. 

Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 di Indonesia, 

prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita, terdapat 3,5% balita dengan 

gizi buruk dan 11,3% gizi kurang. Masalah gizi buruk-kurang pada Balita di 

Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masuk dalam 

kategori sedang, yang berarti masalah gizi buruk kurang di Indonesia masih 

merupakan masalah kesehatan masyarakat mendekati prevalensi tinggi 

(Indikator WHO diketahui masalah gizi buruk-kurang sebesar 17,8%). 

Di Jawa Tengah, dari hasil capaian indikator makro tahun 2015, terdapat 

936 kasus balita kurang gizi, terdapat 3,3% kejadian gizi buruk, 12,4% gizi  

kurang, 78,1% gizi baik, dan 6,2% gizi lebih pada balita (Dinas Kesehatan Jawa 
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Tengah, 2015). Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang berada 

dalam Jawa Tengah yang memiliki 17 kecamatan. Pada tahun 2016 di 

Karangayar status balita garis merah sebanyak 413 (0,8%). Salah satu bentuk 

kekurangan gizi pada balita yakni bawah garis merah (BGM), yaitu letak titik 

berat badan anak yang berada dibawah garis merah dalam grafik Kartu Menuju 

Sehat (KMS).  

Berdasar data Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada bulan 

Oktober 2018, jumlah balita yang  berada dalam status balita bawah garis 

merah sebanyak 265. Dari 21 Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten 

Karanganyar, jumlah tertinggi status balita garis bawah merah terdapat pada 

Puskesmas Colomadu I dengan jumlah 50 balita yang berada dalam bawah 

garis merah, oleh karena itu Puskesmas Colomadu dipilih sebagai tempat 

penilitian (Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2018). 

Berdasarkan laporan Pemantauan Status Gizi bulan Oktober tahun 2018 

di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Karangnyar, persentase BGM baduta 

di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Karangnyar sebanyak 0,87%. Hal ini 

menunjukkan bahwa persentase BGM di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 

I Karanganyar tergolong masih banyak. Kejadian BGM berhubungan dengan 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan ibu tentang pengasuhan anak, salah 

satunya adalah tentang praktik pemberian makan tambahan pada anak. Tingkat 

pengetahuan dapat mengarahkan perilaku seseorang sehingga tingkat 

pengetahuan gizi ibu yang baik akan dapat mengarahkan ibu dalam 

memberikan makanan kepada anaknya (Deba, 2007). 
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Pengetahuan ibu tentang gizi sangatlah penting, mengingat peran ibu 

dalam keluarga sebagai pengelola makanan. Seorang ibu sebagai pengelola 

atau penyelenggara makanan dalam keluarga mempunyai peranan yang besar 

dalam peningkatan status gizi anggota keluarga. Gangguan gizi sering terjadi 

karena kurang pengetahuan mengenai kebutuhan bayi dan makanan tambahan 

yang bergizi, ketidaktahuan menyiapkan makanan tambahan dari bahan-bahan 

lokal yang bergizi dan kemiskinan, sehingga kurang mampu menyediakan 

makanan yang bergizi (Soetjiningsih, 2008). 

Banyak faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang MP-

ASI. Faktor-faktor tersebut meliputi umur, pendidikan, sikap, pengalaman, 

pekerjaan ibu, informasi (iklan MP-ASI, petugas kesehatan, keluarga dll) 

budaya, lingkungan dan sosial ekonomi. Pengetahuan ibu yang masih kurang 

terhadap manfaat pemberian ASI eksklusif sangat erat kaitannya dengan 

pemberian MP-ASI. Keadaan kurang gizi pada bayi dan anak disebabkan 

karena kebiasaan pemberian MP-ASI yang tidak tepat oleh ibu. Bayi yang 

mendapat MP-ASI kurang dari 6 bulan akan mengalami risiko gizi kurang 5 

kali lebih besar dibandingkan bayi yang mendapatkan MP-ASI pada umur 

diatas 6 bulan. Dalam menanggulangi dan mencegah kurang gizi pada balita, 

maka ibu harus mengetahui dengan benar faktor-faktor yang mempengaruhi 

status gizi balita salah satunya adalah tentang MP-ASI, sehingga pengetahuan 

ibu bisa meningkat (Suhardjo, 2009) 

Hasil penelitian yang dilakukan (Kusumasari dan Zulaekha, 2012) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan ibu mengenai MP-ASI 
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berdampak semakin baik status gizi balita, hal ini disebabkan karena tingkat 

pengetahuan melandasi perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan ibu mengenai MP-ASI akan semakin baik perilaku ibu dalam 

menyajikan makanan untuk anaknya meliputi kapan waktu yang tepat dalam 

memberikan MP-ASI, jenis MP-ASI, dan pola pemberian MP-ASI. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah (2010) 

didapatkan hasil bahwa variabel yang berhubungan dengan pengetahuan ibu 

dalam memberikan MP-ASI adalah pekerjaan (p=0.041). sedangkan variabel 

yang tidak berhubungan dengan pengetahuan ibu dalam memberikan MP-ASI 

yaitu umur (p=0,189), pendidikan (p=0,265), sosial ekonomi (p=0,246), dan 

sumber informasi (p=0,871). Berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zahroh (2012) diperoleh faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pengetahuan ibu tentang gizi buruk pada balita yaitu pendidikan 

(p=0,000), usia (p=0,024), pekerjaan (p=0,000), pendapatan keluarga 

(p=0,004). 

Selain itu petugas kesehatan berperan penting sebagai sumber informasi, 

memberi dorongan (support), atau motivasi kepada masyarakat terutama ibu 

menyusui. Dengan peran petugas kesehatan sebagai komunikator, fasilitator, 

konselor dan motivator, maka akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

ibu terutama tentang ASI eksklusif dan Makanan Pendampng ASI setelah 

mendapatkan informasi dari petugas kesehatan (Notoatmodjo, 2011). 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas 

Colomadu I pada 30 ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan menunjukkan 
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sebagian besar ibu memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 22 

ibu (73,3%), dan 25 (83,3%) ibu memiliki pendapatan keluarga yang tergolong 

tinggi. Pekerjaan ibu yaitu kebanyakan tidak bekerja atau hanya sebagai ibu 

rumah tangga sebanyak 20 ibu (66,6%), kemudian 18 ibu (60%) diantaranya 

memiliki pengetahuan yang kurang baik terhadap MP-ASI. Kebanyakan ibu 

tersebut hanya mengetahui MP-ASI secara garis besar saja, tidak memahami 

secara detail tentang MP-ASI, hal ini disebabkan kurangnya minat dan antusias 

ibu dalam mendengarkan informasi mengenai MP-ASI yang telah diberikan 

petugas kesehatan, ada juga ibu yang jarang mengikuti penyuluhan yang 

diberikan petugas kesehatan karena sibuk kerja atau sedang terburu-buru. 

Tenaga kesehatan dari Puskesmas selalu rutin dalam memberikan edukasi dan 

informasi tentang ASI dan makanan pendamping ASI baik lewat Posyandu 

maupun di Puskesmas.  

Berdasarkan uraian diatas, pengetahuan tentang makanan pendamping 

ASI penting di miliki oleh ibu, karena kurangnya pengetahuan dapat 

menyebabkan masalah gizi pada bayi, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 

“Faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu (tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas kesehatan) tentang 

makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I Kabupaten Karanganyar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan masalah 

penelitian: “Apakah ada faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu 

(tingkat pendidikan,pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas 

kesehatan) tentang makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Kabupaten Karanganyar?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pengetahuan ibu 

(tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga, dan peran petugas 

kesehatan) tentang makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap pengetahuan ibu 

tentang makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Karanganyar. 

b. Menganalisis hubungan pekerjaan ibu terhadap pengetahuan ibu tentang 

makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Colomadu I Karanganyar. 

c. Menganalisis hubungan pendapatan keluarga terhadap pengetahuan ibu 

tentang makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Colomadu I Karanganyar. 
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d. Menganalisis hubungan peran petugas kesehatan puskesmas terhadap 

pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI pada baduta usia 6-

24 bulan di wiayah kerja Puskesmas Colomadu I Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

 Sebagai bahan informasi dan masukan terutama untuk para ibu yang 

memiliki bayi mengenai pengetahuan tentang Makanan Pendamping ASI. 

2.  Bagi Puskesmas Colomadu I 

Sebagai masukan dan informasi tentang gambaran tingkat pendidikan, 

pekerjaan, pendapatan keluarga, serta peran tenaga kesehatan puskesmas 

terhadap pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping ASI di wilayah 

kerja Puskesmas. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Karanganyar 

 Sebagai salah satu acuan untuk memberikan gambaran dan bahan 

pertimbangan dalam penyusunan program selanjutnya agar dapat 

meningkatkan pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping ASI. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai sumbangan pemikiran perkembangan pengetahuan tentang faktor 

yang berhubungan dengan pengetahuan ibu tentang Makanan Pendamping 

ASI pada baduta usia 6-24 bulan dan sebagai tambahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


