
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air susu ibu (ASI) adalah sumber gizi paling ideal bagi bayi dengan

komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan

bayi. Dengan cara menyusui yang baik dan benar ASI dapat menjadi

makanan tunggal bagi bayi normal sampai usia 6 bulan. Selain itu, ASI

merupakan cairan hidup yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat

melindungi bayi dari berbagai infeksi sehingga dapat menurunkan

kemungkinan bayi terkena penyakit seperti diare, batuk, pilek, dan penyakit

alergi. Pada bayi prematur, ASI dapat menaikkan berat badan dengan cepat

dan mempercepat pertumbuhan sel otak. Selain itu, pada anak yang

mendapatkan ASI eksklusif  memiliki tingkat IQ 12,9 point lebih tinggi

dibanding anak yang tidak diberi ASI ketika bayi (Roesli, 2013).

Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Indonesia pada

tahun 2013 sebesar 54,3%, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan

tahun 2012 yang hanya sebesar 48,6%. Pemberian ASI eksklusif di Provinsi

Lampung pada tahun 2013 mencapai 59,4% (Kemenkes, 2014). Sedangkan



2

pemberian ASI eksklusif di kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012

sebesar 42,22% (Dinkes, 2013).

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui

bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan

meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan,

bayi mendapat makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi sesuai

dengan kebutuhan tumbuh kembangnya (Kemenkes, 2014).

Menurut European Society for Paediatric Gostroenterologi and Nutrition

(ESPGHAN) (2008) makanan pendamping seharusnya tidak diberikan

sebelum bayi berusia 17 minggu, dan semua bayi harus mulai diberi

makanan padat pada usia 26 minggu. Pada praktiknyapun pengenalan MP-

ASI kepada bayi dilakukan ketika koordinasi neuromuskular sudah adekuat

untuk memungkinkan anak mengonsumsi makanan padat. Pemberian

makanan pendamping sebelum usia 6 bulan dapat menyebabkan bayi

mengalami gangguan pencernaan, tersedak, obesitas, dan meningkatkan

risiko dermatitis atopik pada bayi (Webster-Gandy et al., 2014; Sara Lewis,

2008).

Di Indonesia masih ditemui ibu yang memberikan MP-ASI pada bayi  yang

berusia kurang dari 6 bulan. Hal ini dapat terjadi karena ibu merasa adanya

kerentanan terhadap bayinya, keseriusan yang dirasakan oleh ibu, manfaat

yang didapatkan jika memberikan MP-ASI kepada bayi, dan tidak adanya
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rintangan yang ditemukan untuk memberikan MP-ASI (teori The Health

Belief Models). Selain itu hal ini dapat juga dipengaruhi oleh tiga faktor

pokok perilaku, yaitu faktor predisposisi seperti pengetahuan, faktor

pemungkin seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, dan faktor pendorong

atau penguat seperti perilaku petugas kesehatan (teori PRECEDE

PROCEED). Selain kedua teori tersebut WHO (1990) juga mengungkapkan

bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan perasaan

dalam bentuk pengetahuan, persepsi, sikap, kepercayaan – kepercayaan,

orang penting sebagai referensi, dan sumber – sumber daya (resources)

(teori Thoughts and Feeling) (Notoatmodjo, 2010).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan tradisi ibu

dengan perilaku ibu dalam memberikan MP-ASI dini. Sedangkan untuk

tingkat pendidikan tidak ada hubungan yang signifikan dengan perilaku ibu

dalam memberikan MP-ASI dini (Lestari et al., 2012).

Pada penelitian awal yang telah dilakukan di Desa Braja Sakti. Didapatkan

bahwa dari 15 ibu yang ditemui didapatkan 9 ibu mengakui bahwa ia

memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) kepada bayinya yang

berusia kurang dari 6 bulan seperti pisang lumat, air teh, bahkan nasi tim.

Dari ke sembilan ibu tersebut didapatkan bahwa tingkat pendidikan terakhir

mereka rata-rata SMP dan SMA. Selain itu, ibu yang memberikan MP-ASI

tersebut mengaku bahwa hal tersebut ia lakukan karena sudah menjadi
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kebiasaan turun – temurun yang diajarkan oleh ibu dan neneknya. Menurut

mereka ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi sehingga

bayi membutuhkan makanan tambahan selain ASI.

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan

antara tingkat pendidikan, pengetahan, dan kepercayaan ibu terhadap

pemberian MP-ASI pada bayi berusia kurang dari 6 bulan yang secara

langsung menjadi penyebab rendahnya angka pemberian ASI eksklusif pada

bayi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pemberian MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan menyebabkan berbagai

macam gangguan dimulai dari gangguan pencernaan sampai alergi. Hal ini

dapat terjadi akibat perilaku ibu yang kurang baik. Perilaku ibu tersebut

dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, serta kepercayaan

ibu. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan

penelitian berupa “Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan,

pengetahuan, dan kepercayaan ibu terhadap pemberian MP-ASI pada bayi

dibawah usia 6 bulan?”.
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan

kepercayaan ibu terhadap pemberian MP-ASI pada bayi dibawah

usia 6 bulan di desa Braja Sakti, kecamatan Way Jepara, kabupaten

Lampung Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Untuk mengetahui frekuensi ibu yang memberikan MP-ASI

pada bayi dibawah usia 6 bulan dan jenis MP-ASI yang

diberikan oleh ibu di desa Braja Sakti, kecamatan Way

Jepara, kabupaten Lampung Timur.

1.3.2.2 Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pendidikan

ibu yang memiliki bayi berusia 0-11 bulan di desa Braja

Sakti, kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur.

1.3.2.3 Untuk mengetahui gambaran mengenai pengetahuan ibu yang

memiliki bayi berusia 0-11 bulan di desa Braja Sakti,

kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur.

1.3.2.4 Untuk mengetahui gambaran mengenai kepercayaan ibu yang

memiliki bayi berusia 0-11 bulan di desa Braja Sakti,

kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur.

1.3.2.5 Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap

pemberian MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.

1.3.2.6 Untuk mengetahui hubungan pengetahuan terhadap

pemberian MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.
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1.3.2.7 Untuk mengetahui hubungan kepercayaan ibu terhadap

pemberian MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi penulis

Memperoleh informasi dan pengalaman langsung dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan hasil penelitian

mengenai hubungan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan

kepercayaan ibu terhadap pemberian MP-ASI pada bayi dibawah

usia 6 bulan.

1.4.2 Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam

pengembangan informasi yang berkaitan dengan hubungan tingkat

pendidikan, pengetahuan, dan kepercayaan ibu terhadap pemberian

MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.

1.4.3 Manfaat bagi ibu

Untuk menambah informasi mengenai bahayanya pemberian MP-

ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan.

1.4.4 Manfaat bagi instansi

Dapat memberikan informasi mengenai hubungan tingkat

pendidikan, pengetahuan, dan kepercayaan ibu terhadap pemberian

MP-ASI pada bayi dibawah usia 6 bulan, yang kemudian dapat

menjadi masukan bagi instansi terkait untuk memberikan informasi

mengenai waktu pemberian MP-ASI yang tepat.


